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Кроз врхунски спорт често се прожимају снага и дух, мудрост и 
импулсивност, агресивност и нежност, моралност и дрскост, 
узвишеност и понор, бесмртност и самоубилаштво. Савремени спорт 
захтева искључиво врхунске резултате, нове рекорде и атрактивности 
које се граниче са људским могућностима. Чињеница је да врхунски 
спортисти, њихови тренери, многобројни гледаоци и финансијери 
врхунског спорта, већ одавно занемарују идеје и дух олимпизма. 

Високи спортски резултати које спортисти постижу последњих 
година, последица су непрекидне квалитативне, квантитативне и 
структуралне трансформације, а која настаје као последица деловања 
тренера, којима асистирају спортски специјалисти и научници, као и 
чињеницом да је спорт пун изазова која пред спортисте поставља 
интезивне мотиве за дуготрајне и напорне сате тренинга. У последњих 
50-так година сведоци смо наглог развоја спортског тренинга. 

Популарни спортови, попут фудбала и кошарке, седамдесетих 
година прошлог века постали су велики бизнис, док је данас број 
спортова који имају професионалне захтеве вишеструко увећан. Свакој 
организацији која је претендовала на успех били су потребни спортисти 
који ће остварити врхунске резултате, а када је реч о професионалном 
спорту, спортисти који ће поред оствареног успеха очувати добро 
здравље и изградити дугу спортску каријеру (1). 

Велики светски произвођачи, не штедећи новац, богато 
финансирају у спортове који највише привлаче публику. У жељи да се 
привуче што више издашних спонзора и што више неопходних медија, 
веома често се мењају правила такмичења, која од спортиста и 
спортских екипа захтевају улагање надљудских напора и могућности, 
како би се постигли што бољи резултати. 

Многи научници у појединим спортовима стално трагају за новим 
средствима и методама како би иновирали тренажни процес, у циљу 
остварења што бољих врхунских резулата. Велики број научних 
истраживања која се у свету  интезивно спроводе, усмерена су управо на 
врхунски спорт, на припреме спортиста и њихове наступе. Та 
истраживања откривају све већи број непознатих чинилаца, значајних у 
постизању успеха у спортским активностима. Већина сазнања има за 
циљ да унапреди утицаје вежбања на тело спортисте. 

Теорију спортског тренинга, која је постала наука за себе, допуњују 
истраживања из комплементарних области, пре свега медицинских, 
психолошких и других наука. 

При тренингу, спортиста реагује на различите тренажне 
стимулансе. Током тренинга прикупљају се физиолошке, 
биомеханичке, психолошке, социолошке и методолошке информације. 
Информације се добијају од спортисте, а производи их сам тренажни 
процес(2). Да би планирао даљи програм тренинга, тренер мора бити у 
стању да те информације обради и процени. Уколико то, ипак 
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превазилази тренерова знања, он помоћ мора добити од науке, па је 
неопходан тимски рад, како би се њихови програми темељили на 
објективним проценама. 

У савременој теорији и пракси спорта и спортског тренинга, 
сматра се да тренд развоја савремених спортских резултата представља 
исходиште високе такмичарске ефективности, која у свету своју подлогу 
има у све развијенијој спортској технологији(3).  

Управљање тренингом у врхунском спорту разликује се од 
управљања тренингом на нивоу рекреације. Због релативно сличног 
нивоа тренираности врхунских спортиста, највише пажње се посвећује 
најважнијим такмичењима: олимпијским играма, светским и 
континенталним првенствима. У процесу припреме врхунских 
спортиста за најзначајнија такмичења примењују се три стратегије које 
се надовезују једна на другу. Прва стратегија подразумева примену 
општих, базичних модела процеса припреме спортиста. Друга 
стратегија подразумева примену већ испробаних стандардних програма 
тренинга. Док трећу стратегију чине индивидуални модели тренинга. 
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Појам, циљ, значај и задаци спортског тренинга 

 

Врхунски спорт је пун ризика, нарочито ако се у програме врхунске 
спортске припреме укључе спортисти који нису прошли све фазе 
селекције и спортске школе, а посебно ако са њима раде тренери који не 
поседују одговарајућа стручна знања. 

Кроз спорт човек се учи животним вештинама. Прихватање победе 
и пораза су саставни део бављења спортом. У екипним спортовима - да 
би се постигао резултат мора се бити тимски играч и само као такав 
спортиста постаје део тима. Правила такмичења налажу да спортиста 
поштује - како правила тако и противника. Наравно, врхунски резултат 
се постиже напорним тренингом, а исти омогућује спортисти да упозна 
себе и границе својих могућности(4).  

Термин спорт је потекао из латинског disportare (engl. disport, 
franc. desport), а означавао је сваку игру и забаву. Данас се под појмом 
спорт подразумевају различите моторичке активности варијабилног и 
динамичког карактера у којима на специфичан начин долазе до пуног 
изражаја способности спортисте, особине и знања у тренингу и на 
такмичењу(5). 

У данашњим условима живота и рада спорт представља веома 
важно подручје, у којем човек на специфичан начин може испољити 
своје, пре свега стваралачке кретне структуре и моторичке способности. 
Сматра се да је један од основних мотива који покреће људе на бављење 
спортом, управо тежња за усавршавањем и мерењем својих способности 
и карактеристика, које се могу развити (трансформисати) под утицајем 
спортског тренинга(3). 

Спорт представља делатност која обухвата такмичарску активност 
и припрему за такмичење, као и све активности везане за ту делатност. 
У ужем смислу спорт је оријентисан на постизање врхунских спортских 
резултата. Према нивоу - спорт може бити врхунски, односно 
селективни и спорт за све или неселективни. У подручју врхунског 
спорта се примењују посебна правила и посебне технологије спортског 
тренинга.  Професионални спорт је подручје у коме се спорт јавља као 
професија, који егзистира као основно занимање спортиста, у њему 
спортисти на основу нивоа својих спортских резултата могу остварити 
значајну финансијску зараду. Спортски асови који су идеали такмичења 
и такмичарских вредности и постају главни ликови за раст новца у 
суровом маркетиншком капитализму који диктирају глобалне светске 
компаније Кока кола, Пепси, Мекдоналдс, Најк, Рибок, произвођачи 
пива, компаније из ауто индустрије итд. Врхунски спортисти постају 
битан фактор промене спорта у чист бизнис, а статистике неумољиво 
показују да је управо спорт најбрже растућа грана светске индустрије. 
Зато су данас спортске иконе уствари ходајуће компаније. Преко 100 
година компаније ангажују професионалне спортисте како би 
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рекламирали њихове производе и услуге. Годишње се на овакав вид 
сарадње потроши преко милијарду долара, а циљ је увек исти: спортски 
хероји кроз маркетинг, публицитет и обавезне видове екстраваганције 
морају да натерају навијаче и гледаоце да се поистовећују са њима и да 
покушају да снове остваре радећи или носећи исте, персонализоване, 
ствари као њихови идоли – рекао је шпански маркетинг стручњак у 
спорту и директор маркетинга мадридског Реала Хозе Анхел Санчез. За 
своје заслуге спортисти остварују и велике профите. 

Топ 5 зарада спортиста у 2011: 
- Тајгер Вудс (Tiger Woods) (голф) – 62.290.000 $. 
- Фил Мичелсон (Phil Michelson)(голф) – 61.190.000 $. 
- Роџер Федерер (Roger Federer) (тенис) – 52.780.000 $. 
- Мени Паскао (Manny Pacquiao) (бокс) – 52.500.000 $. 
- Фернандо Алонсо (Fernando Alonso) (формула 1) – 45.000.000 $. 

У аматерском спорту спортисти стичу друштвену афирмацију, 
остварују само делимичну зараду и задовољавају основне потребе, како 
би сачували или унапредили своје здравље.  

Школски спорт се базира на добро разрађеној селекцији, а у 
неким земљама изузетно форсира, омогућује сваком спортисти 
испољавање властитих генетичких потенцијала. Добро разрађена 
селекција, програмиран тренинг за млађе узрасне категорије и 
такмичарски систем треба да омогуће сваком младом спортисти 
потпуну актуелизацију спортског талента у оквиру школског клуба кроз 
школска и међушколска такмичења.  

Универзитетски спорт омогућује студентима континуирану 
тренажну и такмичарску спортску активност. У многим спортовима се 
ораганизују светска и европска првенства за студенте, а најзначајније 
такмичење је Универзијада.  

Спорт за све (рекреативни спорт) је онај вид спорта у коме 
активни учесници рекреативног програма редовно вежбајући и 
такмичећи се - брину о очувању свог здравља и одржавању оптималног 
нивоа својих функционалних и моторичких способности.  

Данас је веома распрострањен и спорт инвалида, који поред 
телесне и менталне рехабилитације инвалида различитих категорија 
омогућује и учешће на различитим нивоима такмичења. 

Организовани методички сложен скуп идеја, теорија или 
спекулација представља систем, који у једну целину обухвата 
акумулирана искуства и примењена научно истраживачка сазнања. 
Спортски систем укључује физичко васпитање и спортску 
организованост нације узимајући у обзир школске програме, 
рекреационе и школске клубове, организациону структуру спортских 
савеза и систем спортског тренинга. Организација националног система 
треба прво да дефинише своје циљеве и, да на темељу тога, 
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систематише се тако што се све групације и јединице повежу у чврсту 
структуру. Национални спортски систем гради се на основу вредности, 
традиције, климе, спортских инереса нације, нарочито код млађих 
узрасних група које су база постизања врхунских спортских резултата. 
Деца морају развијати базичне вештине и способности, које ће имати 
позитиван далеки трансфер, како би имали користи од инструкција 
тренера и професора физичког васпитања и спорта, те да би у већини 
спортова могли одговарајуће наступати(5). Атлетика, пливање и 
гимнастика су део дечјег општег физичког образовања у већини 
европских земаља. У атлетици се наглашава развој базичних вештина 
које захтева већина спортова. Пливање позитивно утиче на развој 
кардио-респираторних функција и спасилачких способности. 
Гимнастика побољшава равнотежу и координацију. Стварање спортског 
система проистиче из општег знања о теорији и методологији тренинга, 
научних открића, искуства најбољих тренера као и приступа који се 
користе у другим земљама. Најзначајнији део развоја система тренинга 
требао би бити стварање модела краткорочног и дугорочног плана. Тада 
би сви спортски радници требали примењивати тај модел. Наравно 
потребно је дозволити индивидуалност и креативност. 

Главни циљ спортског тренинга је потпуни развој 
спортисте, који је усмерен на постизање врхунских спортских резултата, 
а зависи од оптималног нивоа прилагођености свих особина, 
карактеристика и способности максималном спортском резултату.  

Општи циљеви спортског тренинга према Бомпи(2) су:  
• Вишестрани физички развој – спортисти имају за сврху да 

повећају издржљивост и снагу, развију брзину, побољшају гипкост 
и координацију, односно да постигну што складнији развој тела. 
Спортисти са добром базом и свеукупним развојем и такмичарски 
се боље развијају. 

• Спортско специфични физички развој – унапређује апсолутну и 
релативну снагу, мишићну масу, специфичну снагу, мишићну 
издржљивост у складу са захтевима спорта, време појединачног 
покрета и време реакције, те координацију и гипкост. 

• Техничке карактеристике – које подразумевају да се техничким 
тренингом развијају капацитети за правилно извођење свих 
техничких радњи, усавршавање техника потребних за рационално 
и економично извођење са највећом могућом брзином, високом 
амплитудом покрета и испољавањем снаге, извођењем 
специфичних техника под уобичајеним и неуобичајеним условима 
и осигурање способности исправног извођења свих кретања. 

• Тактичке карактеристике – укључују усавршавање стратегије 
проучавањем тактика будућих противника, ширењем оптималних 
тактика у оквирима способности спортиста, усавршавање и измене 
стратегија те развој стратегија у модел који узима у обзир будуће 
противнике. 
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• Психолошки аспекти – да би се осигурало добро извођење 
неопходно је бити оптимално психолошки припремљен. 
Психолошки тренинг побољшава дисциплину, истрајност, снагу 
воље, самопоуздање и храброст. 

• Групна припремљеност – у неким спортовима (екипни спортови, 
атлетске штафете, веслање и сл.) групна припрема је један од 
главних циљева тренера. Потребно је отварити високи ниво 
пријатељства и заједничке циљеве. Такође је важно створити 
осећај припадности. На тренеру је да екипу припреми како би она 
деловала јединствено, а сваком појединцу да припреми 
специфичан план како би дејствовао у складу са потребама екипе.  

• Здраствене карактеристике – јачање и одржавање здравља је 
изузетно важно. Само здрав спортиста је у стању да оствари 
врхунске спортске резултате. Здраствени статус се одржава 
редовним лекарским прегледима и правилним планирањем и 
програмирањем тренажног процеса. Након повреде или болести, 
спортиста може наставити са тренингом тек када буде потпуно 
здрав. 

• Превенција повреда – треба применити сва научна сазнања у 
превенцији повреда. Гипкост је моторичка способност која знатно 
утиче на смањење повреда у спорту. Јачањем мишића, тетива и 
лигамента, нарочито током иницијацијске фазе почетника, те 
развојем мишићне снаге и еластичности може се постићи тај ниво 
спремности, који смањује ризик од повреда. 

• Теоријско знање – спортисти морају да стекну знања о 
психолошким и физиолошким основама тренинга, као и о 
планирању, исхрани и опоравку. Пре сваког тренинга тренер би 
требао да у кратким цртама изложи шта ће се и због чега радити 
на тренингу. 

За сваки напредак у тренингу важно је поставити циљ који се 
може постићи. Како би се у томе успело, потребно је поставити права 
питања која укључују особу која тренира, задатак који особа покушава 
да научи и контексте у којима ће особа изводити тај задатак.  

Најважнија компонента у било којој ситуацији спортског 
извођења јесте особа која изводи моторну вештину. Свака особа има 
урођене способности, извесни степен сазревања, претходна искуства у 
извођењу покрета, извесни степен мотивације и емоција. Уколико та 
особа поседује потребне перцептивно-моторичке способности, ако је 
достигла задовољавајући степен сазревања, имала је ранија искуства са 
кретањем која су важна за извођење задатка, мотивисана је да постигне 
одличне резултате и у стању је да одржи емотивни ниво оптималан за 
извођење задатка, онда постизање вештине код те особе треба да буде 
веће него што би било уколико један или више фактора од претходних 
услова нису били задовољени(6).  
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Природа учења задатка представља другу важну компоненту коју 
тренери морају да размотре. Код неких задатака постоји значајна 
наглашеност сензорно-перцептивних фактора, као што су захтеви који 
се постављају спортисти у погледу кретања и намера противника у току 
напада. Сензорно-перцептивни моменти попут ових, доводе до 
доношења одлука у вези са оним што би извршитељ требао да уради и 
како би то требао да уради. Прецизно доношење одлука представља 
други елемент који може да утиче на степен успеха извођења. Коначно, 
ту је и елемент извођења покрета. Код неких задатака, моторна 
контрола или фактори производње представљају главне детерминате 
успешности извођења. Код других задатака, сам покрет може да се 
изведе на крају секвенце перцептивних активности и активности 
доношења одлуке, међутим, он је још увек важна компонента у 
постизању циља. Чак и ако се ситуација правилно сагледа, и ако се 
донесе правилна одлука, извршитељ неће постићи циљ у одређеној 
околини уколико он или она не буде могао да ефектно изведе одређену 
радњу.  

Трећа важна компонента моторног извођења и тренирања јесте 
контекст или ситуација у којој покрет треба да буде изведен (то јест 
циљни контекст, што одређује сврху тренинга). Где спортиста намерава 
да изврши задатак? Да ли ће то бити у присуству гледалаца или ће бити 
сам у сали, тј. на терену? Да ли ће бити значајно време извођења или ће 
вршилац покрета имати на располагању онолико времена колико му је 
потребно за извођење жељеног покрета?  

Важан део инструкције засноване на проблему јесте пружање 
прилике ученику за увежбавање жељеног покрета у контексту који је 
сличан ономе у ком он жели да оствари извођење(6). 

Једноставније речено - потребно је добити одговоре на три 
питања: Ко? Шта? Где? Ко је спортиста кога тренирате (почетник, 
професионалац, рекреативац, итд)? Који задатак тај спортиста треба да 
научи или изврши? Где спортиста жели да се оспособи за извођење тог 
задатка? 

Да би побољшали своје квалитете спортисти у сарадњи са својим 
тренером, прво морају да се упознају са циљевима тренинга. 
Специфичности појединих спортова могу од тренера захтевати да 
постави додатне циљеве и задатке спортског тренинга.  

Тренажни процес је усмерен на развој одржавање свих битних 
компонената тренираности и спортске форме, што ће омогућити и 
осигурати успешан наступ на такмичењима и врхунска спортска 
достигнућа. 
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Значај савременог спорта према Милановићу(4) се огледа у 
следећем: 

• Спорт је потреба и право сваког човека и идеално средство за 
учење неопходних животних вештина;  

• Спорт омогућује свој деци задовољење великог броја биолошких 
мотива и психогених потреба, а талентованој деци да даје 
могућност да спортом потврде своје стваралачке потенцијале; 

• Спорт и спортски тренинг се реализују као јединство 
делотворних васпитних утицаја код формирања „здраве 
личности”; 

• Спорт омогућује врхунским спортистима да кроз личну 
активност и уложени напор доживе успех, самоактуелизацију. 
Тако спортиста доживљава радост и ужива у тренингу и 
такмичењу; 

• Спорт је подручје интереса широких слојева друштва; 
• Спорт делује стимулативно на различите облике комуникације; 
• Спорт и спортски тренинг треба да су дететова жеља а не 

последица притиска родитеља; 
• Бављење спортом не сме штетити школском или 

професионалном образовању; 
• Спортисти су идоли омладини на целој планети; 
• Врхунски спортски резултати не могу се остварити без научног и 

високо стручног рада, доказаних искустава тренера и њихове 
примене у свакодневној пракси. 

Задаци спортског тренинга према Милановићу(5) су: 
1. Формирање и усавршавање специфичних способности и знања за 

извођење типичних кретних структура које чине технику 
конкретне спортске гране; 

2. Формирање и усавршавање специфичних способности и знања за 
извођење типичних структура ситуација које чине тактику 
спортске гране; 

3. Развијање и стабилизовање примарних и специфичних 
функционалних и моторичких способности који чине кондициону 
припремљеност спортисте; 

4. Подизање нивоа ефикасности ментално-когнитивних способности 
специфичних за конкретну спортску активност; 

5. Позитивно усмерење вредносног система и мотивације спортисте; 
6. Побољшање здраственог статуса спортисте; 
7. Развијање и одржавање позитивних особина личности у складу са 

карактером спортске гране; 
8. Позитивно утицање на васпитање путем тренинга; 
9. Подизање способности микросоцијалне адаптације, јер се 

спортски тренинг одвија у мањим или већим групама; 
10. Формирање интегралне акцијске ефикасности спортисте, имајући 

у виду однос појединих детерминанти успеха. 
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Формално се спортски тренинг дефинише као оператор (као низ 
поступака) помоћу којих се спортиста (или група спортиста) из неког 
иницијалног стања (Си) мења у неко новоформирано стање (Сф). 
Односно, спортиста се претвара у спортисту који је дефинисан на исти 
начин, само су му вредности параметара другачији. Све ово захтева да 
постоји могућност, не само да се измери почетно стање, него да таква 
могућност постоји и у процесу читавог тренинга, јер то осигурава 
перманентну контролу тренажног процеса(3). 

Уколико се деси да се после транзитивног стања, уз примену 
оператора, не добије жељени ефекат, то је знак да садржај тренинга 
није био добро програмиран, и да се мора заменити са другим, како би 
се добио жељени ефекат. Неке антрополошке способности и 
карактеристике се могу мерити инструментима, неки се могу оценити 
визуелно (кретне структуре), узимајући субјективну оцену стандардне 
процене која елиминише стандардне грешке процене. У сваком случају 
морају постојати поступци (технике мерења) помоћу којих се одређене 
антрополошке способности и карактеристиуке спортиста могу на исти 
начин измерити. Ако таква могућност не постоји, не постоји ни 
могућност програмирања, као ни корекције тренажног програма, чиме 
се и доводи у питање рационалност и ефикасност целокупног процеса 
спортског тренинга(3). 

 

 

Појам и задаци теорије спортског тренинга 

 

Под теоријом спортског тренинга подразумева се научна и 
методолошко-практична дисциплина која проучава законитости 
тренажног процеса у коме се човек доводи из једног стања у 
новоформирано стање које обезбеђује виши ниво спортских резултата. 

Задаци теорије спортског тренинга су: 
• Утврдити од којих антрополошких карактеристика зависе 

резултати спортисте у одређеној дисциплини; 
• Утврдити каква је важност појединих антрополошких 

карактеристика, односно колики је њихов релативни 
утицај на спортски резултат; 

• Указати на међусобне релације појединих антрополошких 
карактеристика; 

• Одредити оптимална средства, методе и оптерећења 
помоћу којих се могу доминантне антрополошке 
карактеристике мењати и развијати; 

• Указати на мерне инструменте и начине како се могу 
доминантне антрополошке карактеристике најбоље 
измерити и контролисати. 
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Историјски аспекти спортског тренинга 

 
Реч тренинг је латинског порекла и потиче од глагола „трехере“ што 
значи вући, извлачити. Овај појам се појављивао и у старофранцуском 
језику а у Енглеској се употребљава у коњичком спорту где се обликује 
ново значење – извођење коња из штале са циљем обучавања, повећања 
способности. Одатле је овај појам, највероватније, пренет у спорт. За 
сада није могуће тврдити када је реч „тренинг“ попримила своје 
данашње значење(7). 

Постоје докази о примени тренинга снаге са оптерећењима у 
многим ранијим цивилизацијама. Он се примењивао како у циљу 
развоја способности човека, тако и у војне сврхе(8). У Египатским 
гробницама (око 2500. пре нове ере) откривени су уметнички радови на 
зидовима који приказују такмичења у снази. Постоје прикази старих 
Египћана док подижу вреће са песком једном руком изнад главе. У 
Ирској су се одржавала такмичења у бацању камена пре 3800 година. 
Тестови снаге су се користили и у Кини за време династије Чо (Chou) 
(1122.-255. пне). Сасвим је могуће да су многе цивилизације и пре Грка и 
Римљана тренирале и користиле снагу зарад забаве или у војне сврхе, 
али нису нам до данас познате методе и програми које су користили у 
сврху повећања снаге(9). 

У Античкој Грчкој забележена су подизања великих терета 
(велико камење различитих тежина и величина) Бибона и Емастуса још 
у 6. веку пне. Милон из Кротона је најчувенији Грк по својој снази. 
Може се рећи да је један од првих који је примењивао прогресивни 
тренинг са оптерећењем. По предањима у току четири године је сваки 
дан носио теле на леђима, најпре младо теле све док бик не би достигао 
своју пуну тежину. Стари Грци су користили тренинг снаге и у војне 
сврхе. Познати грчки лекар Гален (129.-199.) је први говорио о 
учинцима тренинга снаге, промовишући рад са теретом и опис вежби(9). 
Гален први организује тренинг са одређеном периодизацијом, а на 
олимпијским играма нису могли учествовати они који се нису бар десет 
месеци спремали за такмичење. То је прва примена периодизације у 
спорту, што говори о схватању значаја дуге припреме који има 
одговарајући организациони облик. Флавије Филострат написао је дело 
о грчком спорту и античким олимпијским играма (Gymnasticys) у којем 
говори о шампионима онога доба, начину живота спортиста и њихових 
тренера. Он говори о начину тренирања који се користи у његово доба 
(прва половина 3. века), где у задатке тренера сврстава: ослобађање од 
сувишних материја, омекшавање отврдлих удова или дебљање неких од 
њих, то јест њихово преформирање, као и загревање. Наравно, велика 
пажња се посвећивала и исхрани античких спортиста. Под тетрасом 
(тетра систем) Филострат подразумева низ вежби које се изводе током 
четири узастопна дана. Први дан се атлета припрема, другог дана се 
подиже напор, трећег дана спушта рад и четврти дан га држи у средњој 
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кондицији(2). Ово доказује да се у античкој Грчкој тренингу приступало 
систематски и да је постојао барем један разрађени систем тренинга. 
Могло би се рећи да је то прва примена микроциклуса као основе 
тренинга у Античкој Грчкој. У то време се знало како се мора 
разликовати тренинг на припрема и пред само такмичење, а познавали 
су и могућности и методе тренинга за повећање мишићне масе(10). 
Користи се континуирани и дисконтинуирани (интервални) тренинг, а 
врло добро су им биле познате и методе опоравка (масаже, пливање, 
сауна...). 

У римском царству су коришћене вежбе за развој снаге претежно 
у војне сврхе. Војници су тренирали под пуном ратном опремом, а често 
су, као и гладијатори, користили оптрећења већа него у стварним 
условима борбе (препокривање оптерећења) чиме су јачали руке и 
побољшавали своје вештине баратања оружјем(9). 

Кемерериус и Монтењ (Camerarius and Montaigne)  су научници 
из периода ренесансе који предлажу коришћење терета у циљу 
побољшања здравља, повећања снаге и већег учинка на бојном пољу. 
Најновија сазнања из области медицине, истраживања људског тела, су 
потврдила ефективност таквих вежби. Галвани је открио да је скелетни 
мишић ткиво које се може подражити електрицитетом, и од тада су 
започела откривања базичних сазнања о мишићној сили(10). 

Први покушаји за систематизовање тренинга у 19. веку били су 
оптерећени конзервативним принципима владајућих гимнастичких 
система Немачке, Шведске, Чешке и других земаља(11), који су имали за 
циљ јачање тела, најчешће применом шаблонских, крутих вежби које су 
се изводиле у великим групама вежбача. Француски физиолог Пјер-
Жан-Жорж Кабанис (Pierre-Jean-Georges Cabanis) (1757-1808) говори о 
људском усавршавању и неопходности промене режима живота и 
навика људи, Кабанис наглашава важност вежбања али и наводи да 
пренаглашен атлетски развој може бити штетан и телесно и 
ментално(10). 

Џорџ Бејкер Виншип (George Baker Winship) (лекар са Харварда) је 
1859. године приказивао своју снагу на турнеји по Америци. Он је био 
један од пионира дизања тегова. Након њега је уследио период у ком су 
многа позната имена са изузетним атлетским изгледом на популарним 
и атрактивним наступима у циркусима и бројним публикацијама 
промовисали рад са теретима и његове позитивне утицаје на снагу, 
телесну грађу и здравље људи. У публикацијама се појављују текстови 
који представљају комплексе вежби за мишићне групе са саветима 
колико и како треба вежбати. Основни садржаји тренинга су били у 
својој основи једноставни и користиле су се посебне вежбе специфичне 
за одређени спорт које су се примењивале свега неколико дана пред 
такмичење. 
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Према Жељаскову и Дашовој(11) развој тренинга у 20. веку се може 
поделити на неколико периода: 

- Период од 1900. до 1920. године. Карактерише га значајан 
напредак практичног рада тренера и спортисте. Континуирана 
метода рада егзистира као најзначајнија метода тренинга. Рад на 
тренингу је обимнији од рада на такмичењу. Котов 1916. године 
издаје књигу „Олимпијски спорт“ у којој се говори о 
периодизацији, где је тренинг подељен у три етапе: општи 
тренинг, припремни тренинг и специфични тренинг(12); 

- Период од 1920. до 1939. године. У овом периоду се даље развија 
теорија и методика тренинга које су обогаћене научним 
истраживањима (медицина, психологија и друге науке). Појављују 
се школе и системи тренинга у којима доминира метода 
интервалног тренинга. Годишњи фонд тренинга расте на 250-300 
сати, где најбољи спортисти тренирају 4 до 5 пута недељно, а 
крајем периода фонд тренинга расте и до 500 сати годишње где се 
тренира и по два пута дневно, уз промоцију максималног 
тренажног оптерећења. 

- Период од Олимпијских игара 1948. до Олимпијских игара 1956. 
године. Швеђанин Г. Холмер 1945. године развија нову 
индивидуалну методу тренинга названу фартлек (континуирано 
трчање промењивог интензитета у природним условима). Ову 
методу унапређују Емил Затопек и његов тренер Керсенброк 
(Klement Kerssenbrock). Волумен тренинга достиже и до 900 сати 
годишње и устаљују се два тренинга дневно. Научна достигнућа се 
увелико примењују у технологији припреме врхунских спортиста. 

- Период од 1958. до 1970. године. Овај период обухвата Олимпијске 
игре у Риму, Токију и Мексику. Почиње се примењивати 
изометријски тренинг. Р. Морган и  Г. Адамс по први пут 1959. 
године предлажу кружни тренинг као учинковит начин развоја 
максималне снаге, а Х. Тистл и Д. Кансилмен  уводе изокинетичку 
методу развоја снаге. Аустралијанци и Новозеланђани примењују 
комплексни тренинг. Због Олимпијских игара које су одржане у 
Мексику дошло је и до примене методе висинског тренинга, која 
се касније интензивно примењује и научно прати. 

- Период од 1970. до 1986. године. Математичко-статистичке методе 
заједно са биомехаником и информатиком знатно се укључују у 
спортску науку. Оптерећење се сматра сложеним системом 
међусобно условљених деловања, а не као механички скуп 
појединих компонената, што води оптимизацији деловања тог 
система, ка интегралној спортској припреми. Методе опоравка 
постају бројне, умногоме се истражују и усавршавају. 
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Период након 1986. године траје и данас. Постављају се велика и 
тешка питања која се тичу комерцијализације спорта, допинга, етике, 
фер плеја, генетике и спорта(10). 

 

 
Класификација спортских активности 

 

Било је доста покушаја да се класификују физичке активности. 
Утемељитељ немачке гимнастике, Фридрих Лудвиг Јан (Friedrich 
Ludwig Jahn), употребио је као критеријум опрему коју су спортисти 
користили. Лешафт (Leshaft) 1910. године је поделио све активности у 
три групе(2). Прва група је укључивала једноставне вежбе и активности 
(гимнастика); друга група су биле сложеније активности и оне са 
прогресивним оптерећењем (скокови, рвање); а у трећу групу су спадале 
комплексне (игре, клизање, мачевање). 

Поједине спортске активности, које су у данашње време добиле 
веома високу међународну примену, могуће је, према Малацку и Рађи(3), 
с обзиром на карактер испољавања моторичке активности и 
такмичарских специфичности поделити у пет великих група: 

1. Спортови који се одвијају под утицајем властитих извора 
енергије и имају значајан утицај на трансформацију 
антрополошких способности и карактеристика спортиста 
(атлетика, пливање, гимнастика, борилачки спортови, спортске 
игре и др.); 

2. Спортови код којих спортски резултат претежно зависи од 
техничких услова, посебно спољашњих извора енергије 
(ваздухопловство, аутомобилизам, мотоциклизам, 
једриличарство и др.); 

3. Спортови код којих је моторичка активност строго лимитирана 
условима погађања циља из специјалног оружја или помоћу 
справе (стрељаштво, стреличарство, куглање и др.); 

4. Спортови у којима се врши упоређивање резултата моделарско-
конструкторске активности (авиомодели, аутомодели и др.); 

5. Спортови чији се садржај такмичења састоји у апстрактно-
логичком надметању (шах). 

Спортови који имају значајан утицај на трансформацију 
интегралне личности спортисте, ако их класификујемо према начину 
извођења, се деле на: 

• Моноструктуралне спортове; 
• Полиструктуралне спортове;  
• Комплексне спортове. 
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Спортови у којима доминира кретна структура цикличног и 
ацикличног типа називају се моноструктурални спортови, а деле се 
на: 

- Моноструктурални циклични спортови, који подразумевају 
понављање истоврсних покрета (ходање, трчање, скијашко трчање, 
брзо клизање, пливање, веслање, бициклизам, кајак, кану); 

- Моноструктурални ациклични спортови, који подразумевају 
савлађивање простора сопственим телом или пројектилом (атлетски 
скокови и бацања, вежбе на справама, дизање тегова, скокови у воду, 
скијашки скокови и др.). 

Спортови у којима доминира комплексност кретних структура 
називају се полиструктурални спортови, они могу бити: 

- Полиструктурални ациклични спортови, у којима је основа 
директан сукоб са противником и симболичка деструкција 
противника (џудо, рвање, карате, мачевање и др.); 

- Комплексни спортови, у чијој је основи сложена и комплексна 
структура кретања, цикличног и ацикличног типа, а спортски 
резултат у великој мери зависи од функционисања свих чланова 
тима (спортске игре); 

- Конвенционални спортови, где је структура кретања у складу са 
неким естетским критеријумом (ритмичко-спортска гимнастика, 
уметничко клизање, уметничко пливање и др.). 

Комплексни спортови подразумевају спортове у којима 
доминирају стандардни елементи садржаја (атлетски петобој, десетобој, 
модерни петобој и др.) 

Ганделсман и Смирнов (Gandelsman A. и Smirnov K.) су 1970. 
године(2) поделили све спортове на седам група: 
1. Усавршавање координације и облика покрета – у ову групу 

укључују гимнастику, ритмичку гимнастику, уметничко клизање и 
скокове у воду. Наступ у овим спортовима зависи од тога колико је 
усавршена координација, техничка комплексност вежби и 
уметничка презентација, зато што се бодови темеље на субјективној 
процени. 

2. Постизање супериорне брзине у цикличним спортовима – у ову 
групу укључују спортове као што су трчање, спортско ходање, брзо 
клизање, веслање, бициклизам, кану, скијашко трчање и пливање у 
којима је главни циљ супериорна брзина. 

3. Усавршавање снаге и брзине покрета – спортови у овој групи се 
односе на развој максималне силе како би се унапредило извођење. 
Спортисти могу развити силу или путем повећања масе коју користе 
током активности уз задржавање сталне акцелерације (дизање 
тегова), или повећањем акцелерације уз задржавање сталне масе 
(бацачке и скакачке дисциплине). 

4. Усавршавање покрета који се изводе у такмичењу са 
противницима – ова група укључује све екипне спортове и оне 
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индивидуалне у којима се сусреће са противником (џудо, рвање, 
карате, мачевање). Брзина реакције и прецизност уочавања намере 
противника може спречити противника да изведу успешан тактички 
маневар или поведу своју екипу ка успеху. Доношење одлука у 
сложеним ситуацијама на утакмицама зависи од капацитета 
спортисте да опази спољне подражаје. 

5. Усавршавање руковања различитим средствима и помагалима за 
кретање – ова група спортова укључује активности као што су 
јахање, једрење, мотоциклизам и скијање на води. У неким 
спортовима (једрење, мотоциклизам и сл.) квалитет опреме утиче на 
исход такмичења. Међутим, спортисти морају усавршити вештине 
баратања опремом, што захтева велики број сати тренинга. Осим 
снаге и времена реакције, међу доминантним моторичким 
способностима које спортиста треба да поседује у такмичењу, у овој 
групи спортова су и равнотежа и издржљивост. 

6. Усавршавање активности централног нервног система под 
стресом и при ниском нивоу физичке активности – иако су 
активности ове групе спортова (стрељаштво, стреличарство, шах) 
популарни спортови, то нису физичке вештине, зато што је њихова 
моторичка компонента ниска. Ти спортови одражавају главну 
тенденцију савремених спортова, односно повећану улогу ЦНС-а 
при извршавању активности. Током тренинга и такмичења ЦНС је 
под великим стресом. Ови спортови захтевају велику издржљивост 
која ће омогућити такмичарима да током продуженог такмичења 
усмере своју концетрацију, стрпљивост и психолошку самоконтролу. 

7. Развој способности наступа у различитим дисциплинама 
комбинованих спортова – ови спортови укључују многе 
дисциплине (десетобој) или различите спортове, попут модерног 
петобоја (јахање, мачевање, пливање, крос и трчање). Женски 
седмобој, триатлон и биатлон су такође у тој групи. Различитост 
дисциплина или спортова која диктира тип тренинга је комплексна 
и резултира са свестраним спортистима. 

Оваква класификација може донети корист тренерима у смислу 
омогућавања разноликости у тренингу и разбијања монотоније, која 
може бити фактор појаве претренираности. 

 

 

Анализа спортских активности 

 

Свака спортска активност има своје структуралне, биомеханичке, 
функционалне и моторичке карактеристике.  

Спортска активност дефинисана је структуром кретања и 
структуром ситуације. Структура кретања је уско повезана са спортском 
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техником а структура ситуације са спортском тактиком. Спортови се 
разликују по броју и сложености структура кретања и ситуација, 
односно техничких и тактичких елемената. Структурална анализа 
служи за утврђивање типичних структура, субструктура и 
структуралних јединица спортске активности.  

Структурална анализа спортске активности укључује више 
корака: 

1. Идентификација типичних структура кретања и структура 
ситуација у поједином спорту; 

2. Регистрација структура кретања и структура ситуација током 
такмичарске активности; 

3. Одређивање фреквенција (успешно, неуспешно) типичних 
структура кретања и структура ситуација у појединим фазама 
такмичарске активности; 

4. Одређивање значајности типичних структура кретања и структура 
ситуација у односу на резултат у спорту. 

Биомеханичка анализа користи се за одређивање основних 
кинематичких и кинетичких параметара кретања. Зато се спроводи 
анализа просторних, временских и просторно-временских 
карактеристика кретања као и динамометријска анализа сила које се 
развијају у мишићима и мишићним групама током извођења спортске 
активности. Биомеханичка анализа омогућује процену квалитета 
извођења структура кретања; даје нумеричке показатеље појединих 
делова кретања и кретања у целини; упоређивањем биомеханичких 
параметара извођења и модела оптималног извођења могу да се утврде 
грешке у извођењу. 

Анатомска анализа користи се, током извођења кретних 
структура, како би се утврдила ангажованост тополошких регија тела, 
мишићних група и мишића. За различите спортске гране и дисциплине 
карактеристичне су и различите важности појединих мишићних група 
које су највише ангажоване током спортске активности. Такође, важно 
је урадити и анализу карактеристика мишићних влакана.  

Функционална анализа пружа информације о структури и 
доминацији енергетских процеса у појединим спортским гранама. У 
различитим спортским активностима активирани су различити 
енергетски процеси. 

За утврђивање промена аеробног и анеробног капацитета, 
насталих у току тренинга податке пружају физиолошки параметри. За 
аеробни капацитет информације се добијају биопсијом мишића, 
применом фукционалних тестова (у трајању од 3 до 10 минута), 
одређивањем максималне потрошње кисеоника, и одређивањем 
анаеробног прага. Анаеробни капацитет испитиване особе може се 
одредити биопсијом мишића, функционалним тестовима (у трајању до 1 
минут), одређивањем кисеоничног дуга и кисеоничног дефицита, 
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односно концентрацијом лактата у крви (као показатељем 
интензивности метаболичких процеса).  

Несумљиво је да у цикличним спортским активностима типа 
издржљивости водећу улогу има аеробни енергетски капацитет. У 
спортским активностима релативно кратког трајања, које су високог 
интезитета, највећи део енергије се обезбеђује из анаеробних резерви. У 
тој групи се налазе спортске игре, као активности високог темпа и 
максималног интезитета, борилачки спортови, као и активности у 
којим доминира гликолитички анаеробни енергетски процес. 

 

 

Анализа антрополошких карактеристика спортиста 

 

У свакој делатности, па тако и спортској активности човек учествује као 
целина, односно са већим или мањим уделом комплетним био-психо-
социјалним способностима или антрополошким карактеристикама.  

Стога је са аспекта спорта важно дефинисати базичне 
антрополошке карактеристике, а оне су: 
1. Здраствени статус. Добар здраствени статус је основни 

предуслова да би се неко уопште бавио врхунским спортом. 
Данашњи режим живота врхунских спортиста изискује оптимално 
здраствено стање како би спортисти били у стању да издрже обим 
тренинга, такмичења и свега што то прати. Примена превентивних 
програма тренинга може смањити укупан број као и тежину 
спортских повреда. Неопходно је таквим видом тренинга 
побољшати квалитет мускулатуре и везивних ткива, као и 
проприоцептивне способности. Посебну пажњу код повреде треба 
посветити, после медицинске рехабилитације, спортском делу 
рехабилитације. 

2. Морфолошке карактеристике. Морфолошке карактеристике 
описују грађу тела на темељу већег броја антропометријских 
података. Факторским приступом са знатном сигурношћу се може 
тврдити да је морфолошки простор у суштини 
четвородимензионалан(13-16), а то значи да се може говорити о 
моделу структуре морфолошких карактеристика, који се састоји од 
следећа четири морфолошка фактора: Л – лонгитудинална 
димензионалност скелета; Т – трансверзална димензионалност 
скелета; В – волумен и маса тела; и М – поткожно масно ткиво. 
Пошто лонгитудинална димензионалност скелета највише корелира 
са трансверзалном димензионалношћу, а волумен и маса тела са 
поткожним масним ткивом, у односу на пол и узраст, ови фактори се 
понекад повезују тако што формирају два фактора: димензиналност 
скелета (лонгитудинална и трансверзална) и волуминозност тела 
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(волумен и маса тела и поткожно масно ткиво). Будући да је 
углавном немогуће тренажним путем утицати на димензионалност 
скелета, физичко вежбање је усмерено према оптимизацији 
количине мишића и поткожног масног ткива, сходно захтевима 
конкретног спорта. У једначини спецификације различитих 
спортова конституционалне карактеристике имају своју позицију, а 
чак се у оквиру појединих дисциплина или играчких места (екипни 
спортови) говори о специфичним захтевима на морфолошке 
карактеристике(17). Досадања истраживања су потврдила 
статистички значајне разлике између спортиста и неспортиста у 
количини поткожног масног ткива и проценту мишићне масе(18-21). У 
току телесног раста и развоја поједини делови тела прате различиту 
криву, достижући свој максимум у различитим временским 
тачкама. Из тих разлога, морфолошка структура тела, која се базира 
на међусобним интеракцијама свих антрополошких мера у 
различитим фазама развоја може бити различита, односно, 
поједине морфолошке карактеристике могу у различитим 
временским тачкама учествовати са различитим коефицијентима 
учешћа у одређеној морфолошкој структури тела. 

3. Функционалне способности. Под функционалним 
способностима човека подразумева се систем функционалних 
структура органских система и њихово функционисање. Кретна 
активност везана је за трансформацију хемијске енергије у 
механичку енергију и топлоту, а енергију за мишићни рад допрема 
транспортни систем, што значи да је повећана активност 
локомоторног система повезана са повећаном активношћу 
унутрашњих органа. Функционалне способности одговорне су за 
ниво, стабилност и регулацију система за транспорт енергије у ком 
учествују бројни унутрашњи органи, нарочито кардиоваскуларни и 
респираторни систем. Од квалитета рада тих органа зависи укупна 
способност уноса, прераде и преноса енергије до избацивања 
отпадних продуката(22). Висок ниво функционалних способности 
може осигурати физичко вежбање и то нарочито онај његов део који 
је усмерен на подизање функција транспортног (кардио-
респираторног) система. Структуру функционалног тренинга чине 
подражаји аеробног и анаеробног карактера.  

4. Моторичке способности. Кретно испољавање човека је 
разноврсно и детерминисано комплексним латентним факторима. 
Кретање човека доживљава се превасходно визуелно и често 
исказује физичким величинама – дужином, висином, брзином, 
интензитетом... Постоје, такође, кретна испољавања немерљива 
класичним физичким величинама, али се могу прецизно описати 
оценама. Реч је, наравно, о динамичким стереотипима, односно 
техници извођења. Манифестни облици људског кретања (оно што 
се види) зависе од неких скривених (латентних) димензија (оно што 
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се не види) које се не могу експлицитно сагледати. Према томе, у 
оквиру моторичког простора могуће је разликовати два простора:  

a) Манифестни простор, подразумева кретно испољавање 
човека доступно визуелним рецепторима, непосредном 
мерењу и оцењивању; 

b) Латентни простор, подразумева извесне димензије и 
физичка својства недоступне директном мерењу, али које је 
могуће индиректно мерити. 

Манифестни простор се често назива моторика. Латентни 
моторички простор се, у зависности од аутора, назива: 
Биомоторичке способности; Латентне моторичке димензије; 
Физичка својства човека. Данас најприхваћенији термин за 
латентни простор моторике је моторичке способности. Постоји 
више модела структуре моторичких способности. Код нас је 
најприхваћенији модел Зациорског који је издвојио 7 есенцијалних 
физичких својстава човека: 

A. Снага: експлозивна (способност човека да уложи максималну 
енергију у једном покрету за што краће време); репетитивна 
(способност извођења појединачних и понављања неких 
једноставних покрета или тела и може се највише развијати); 
статичка снага (способност задржавања једне максималне 
изометријске контракције мишића, испољава се када човек 
покушава да савлада отпор који прелази могућности или врши 
напрезање како би сачувао одређени став у условима када су 
мишићи напрегнути али нема кретања). Снага је вероватно 
најважнији фактор спортског постигнућа, јер је способност 
производње силе у кратком периоду значајна за већину 
моторичких вештина, као што је вертикални скок(23). Такође, 
позната и као брзинска снага, снага игра изузетно важну улогу у 
свим облицима спортског постигнућа. Наиме, неспособност 
одржања високих вредности снаге  многи сматрају показатељем 
стања замора. Иако је снага веома повезана са силом, нарочито 
када је реч о вишим нивоима силе, она се мора развијати као 
засебна компонента физичке форме(24). То је посебно значајно у 
случају када је важан развој убрзања у делу дијаграма сила-време 
који припада више простору брзине (краће време испољавања 
снаге)(25). Иако је за достизање максималне силе при извођењу 
једног репетитивног максимума (1 РМ) спортисти некада потребно 
од 0,4 до 0,5 секунди, време потребно да се изврши сила на 
такмичењу (нпр. за бацање у америчком фудбалу) може да буде 0,1 
секунда или мање, стога способности развоја силе након овог 
периода времена нису релевантне за дати покрет(26). Способност 
производње максималне силе представља класичну способност 
постигнућа свих спортиста. За неке спортисте ова карактеристика 
је значајнија него за друге (на пример, за џудисте у односу на 
тркаче на дуге пруге). Сила је важна за развој снаге на вишим 
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нивоима испољавања силе (брзо померање већих оптерећења). Она 
омогућава физиолошке подстицаје који су потребни за развој 
других система, као што је везивно ткиво. Методе за развој силе  
ангажују веће ангажовање моторних јединица које обезбеђују 
развој хипертрофије мишића. Прелиминарни подаци показују да 
се коришћењем више серија вежби са оптерећењем у опсегу од 3 
РМ до 5 РМ подстиче развој силе и хипертрофија свих активираних 
мишићних влакана. Међутим, такав тренинг у дужем временском 
периоду мора бити периодизован. Развој силе је из више разлога 
значајан у скоро свим спортовима. Тркачи на дуге пруге, на 
пример, треба да развијају силу како би одложили оштећење ткива 
настало као последица интензивног и обимног тренинга, док развој 
силе код џудиста доприноси њиховој способности генерисања и 
одржања максималне силе. Сила се мора одржавати на 
оптималном нивоу и у периодима развоја снаге . 

B. Брзина се у многим спортовима појављује као комплексна 
способност која има више међусобно повезаних чинилаца. 
Експерти из области теорије спортског тренинга(27-30) наводе 
следеће типове брзине: брзина једноставне и комплексне реакције; 
стартна брзина – стартна акцелерација; максимална брзина; 
брзинска издржљивост; агилност и тајминг. Брзина се сматра 
одлучујућом карактеристиком спортиста у многим спортовима. Са 
порастом нивоа такмичења већина спортова (нпр. колективни 
спортови) постаје бржа. Брзина унапред, уназад и латерално 
значајна је за многе спортове. Када је реч о заустављањима и 
стартовима, појам брзине прераста у појам агилности. Брзина 
представља важан део стратегије вођења спортске борбе у многим 
спортовима. Способност брзог померања положаја из једног у 
други омогућава спортисти да се постави у одговарајући положај за 
извођење елемента технике (на пример, при бацању у џудоу) или 
му обезбеђује велику предност на такмичењу (на пример, 
истрачавање контранапада 1 на 0 у фудбалу). Способност брзог 
заустављања и промене правца очигледан је пример физичке 
карактеристике која обезбеђује претварање класичне брзине у 
специфичну брзину у скоро свим спортовима. У свега неколико 
спортова пресудна је једноставна праволинијска брзина. Агилност 
је феномен целокупног тела специфичан за одређене спортске 
вештине. Неки спортови захтевају способност кретања са 
реквизитом. Тенисери показују већу агилност при коришћењу 
рекета него без њега, што доказује да су моторички обрасци у 
великој мери одређени манипулисањем реквизитом. Неки други 
спортови, као што су фудбал и кошарка, имају повремени контакт 
са спортским реквизитом, у овом случају са лоптом. Стога, тренинг 
агилности  коришћењем спортског реквизита може бити изузетно 
значајан чинилац за њен оптималан утицај на спортско 
постигнуће.  
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C. Издржљивост подразумева моторичку способност дужег 
извршавања одређеног кретања, без смањења ефикасности, 
односно дужег спровођења активности несмањеним интензитетом. 
Локална мишићна издржљивост се дефинише као способност 
вишекратног понављања покрета релативно великог оптерећења. 
Ови покрети могу ангажовати цело тело, на пример при 
вертикалном скоку, до покрета у једном зглобу, попут  прегибања у 
зглобу лакта. С обзиром на то да је у 80% такмичарских спортова 
доминантна анаеробна  способност,  понављања покрета при 
релативно великом оптерећењу (исказаном преко процента од 
максималног оптерећења) постала је још значајнија. Осим тога, 
способност вишекратног извођења вежби у стресним 
метаболичким условима, као што је велика концентрација лактата 
у мишићима, такође је постала важна у неким спортовима (нпр. у 
џудоу). Због тога, тренинг локалне мишићне издржљивости 
представља важан аспект тренажних програма за врхунске 
спортисте. Развој минималног нивоа кардиоваскуларне  
способности потребан је у свим спортовима. Свакако, у неким 
спортовима постоји већа потреба за изворима аеробне енергије 
које потпомажу кардиоваскуларни механизми. У неким 
случајевима превелико упражњавање аеробног тренинга може да 
смањи ефекте тренинга за развој брзинско-снажних способности 
(снаге), брзине и силе(25). Може се рећи да остали програми за 
развој аеробних способности, као што су интервални тренинзи, 
могу представљати  прихватљивије решење у контексту одређеног 
спорта. Кардиоваскуларни систем је задужен за велики број 
функција у организму(25). Тако, значајна је улога овог система у 
испоруци кисеоника и хранљивих састојака, елиминацији угљен-
диоксида и метаболичких нуспроизвода из мишића и осталих 
ткива, транспорту сложених материја до јетре и осталих органа, 
помоћи у регулацији телесне температуре и испорука хормона до 
циљних ткива у организму. Стога се побољшањем 
кардиоваскуларног система повећава целокупна физиолошка 
функција спортисте.  

D. Координација  се најчешће дефинише као брзо извођење 
комплексних, веома сложених и разноврсних моторичких 
задатака. Претпоставља се да је основа ове способности висок 
степен пластичности нервног система, који карактеришу висок 
степен адаптације, реконструкције и усавршавања кретања. 
Координација значајно утиче на испољавање различитих 
физичких атрибута. Она може да буде показатељ колико добро 
различите мишићне групе усклађују обрасце мишићне регрутације 
приликом извођења одређених покрета. Координација такође 
показује колико добро спортиста усклађује  регрутацију  моторних 
јединица производећи силу приликом  коришћења реквизита (нпр. 
тениског рекета) или колико добро процењује тренутак скока и у 
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циљу хватања лопте. Она је важна  за реализацију покрета који 
зависе од окуломоторног система (повезаност рука-око). 
Координисани покрети представљају значајну квалитативну 
одредницу одређеног спорта.  

E. Равнотежа  је способност да се задржи тело у равнотежном 
положају и да се коригује покретима деловању гравитације 
земљине теже. Спортиста са развијеном способношћу одржавања 
равнотеже одликује се добром контролом тела и координацијом 
приликом извођења кретања у датом спорту. Одржавање 
равнотеже је додатно отежано приликом остваривања контакта са 
противником; отпор ваздуха, трење и сила гравитације су чиниоци 
који такође утичу на способност спортисте за одржавањем 
равнотежног положаја. Способност спортисте да савлада ове 
спољашње силе назива се стабилност. Што више и специфичније 
спортиста тренира, имаће бољу равнотежу и већу стабилност током 
спортског наступа (26).  

F. Прецизност се манифестује у погађању циља или вођењу неког 
предмета до циља, који се налази на некој удаљености. Постоји 
прецизност гађањем и прецизност циљањем. Такође, у већини 
спортова је битно прецизно извести технику, нпр. техника џудоа 
уколико није прецизно изведна постоји велика могућност да се 
контрира и допринесе бољем резултату противника. 

G. Флексибилност  се дефинише као способност човека да изведе 
покрет са што већом амплитудом. Флексибилност,  мишићна 
крутост и крутост зглобова је индивидуална карактеристика 
спортиста. Жене су обично флексибилније од мушкараца. Ниво 
флексибилности у различитим зглобовима се разликује. Уједно, 
максималан ниво флексибилности није потребан у свим 
спортовима, с обзиром да је потребно поседовати способност 
извођења одређеног покрета довољног опсега покрета (амплитуде). 
Флексибилност је важна за спортско постигнуће из неколико 
разлога. С обзиром на то да унутрашњи отпор у зглобу може да 
ограничи покрет, побољшањем флексибилности повећава се 
покретљивост зглоба. Покрет могу да ограниче и коштане 
структуре које су код сваког спортисте другачије.  

5. Моторичке информације. Под моторичком информацијама 
подразумева се степен усвојености појединих моторичких задатака 
на нивоу програма извођења. У процесу спортског тренинга 
моторички задаци најчешће се своде на ниво усвојености технике и 
тактике у појединим спортским активностима. Вештина се састоји 
од способности да се дође до крајњег резултата са максималном 
сигурношћу и минималним утрошком енергије или времена и 
енергије(6). Када говоримо о моторичким способностима, говоримо о 
покретима који се изводе са настојањем да се постигне жељени циљ 
у одређеној околини. Покрети који немају одређени циљ у односу на 
околину не представљају вештину. Они који су способнији у 
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остваривању одређеног циља кретања обично показују један или 
више квалитета који су споменути у дефиницији: максимална 
сигурност, минимални утрошак енергије и минимално време 
кретања. Један квалитет успеха извођења одређене вештине 
представља сигурност покрета. Бити „вешт“ подразумева способност 
одређене особе да постигне циљ извођења, односно крајњи резултат 
са максималном сигурношћу. Само они појединци који покажу да 
могу да постигну циљ са великим степеном сигурности, по 
одређеном захтеву, без претераног уплива среће, могу се сматрати 
вештима. Ово је један разлог због кога се људи диве спортисти – 
шампиону, који у само једној прилици или за неколико преосталих 
секунди такмичења, изведе вешт покрет којим постиже циљ и 
донесе победу. Други квалитет успеха извођења одређене вештине 
јесте минимизација, а често и уштеда енергије потребне за извођење 
одређене вештине. Минимизација утрошка енергије значи смањење 
или избацивање непожељног и непотребног кретања. Ова 
карактеристика је суштинска за оне спортисте који морају сачувати 
енергију како би постигли успех. Такав је, на пример - спретан 
џудиста који чува енергију за последње минуте меча. Појам 
минималне енергије такође подразумева да су спретни спортисти у 
стању да организују своје акције тако што смање менталну потребу 
задатка. Спортисти који изводе покрете аутоматски могу усмерити 
своје мисли на друге особености активности, као што је стратегија 
коју спортиста користи у такмичењу. Трећи квалитет успеха 
извођења одређене вештине представља скраћено време потребно за 
постизање циља (или повећана брзина којом се тај циљ постиже). 
Вешти спортисти постижу већу ефикасност када покрете изводе 
брже. Ако сагледавамо појам вештине у смислу успеха извођења 
покрета морамо имати на уму да људи често морају да ускладе и 
оптимизују неколико квалитета извођења како би постигли жељени 
циљ. 

6. Когнитивне способности. Когнитивне способности омогућавају 
пријем, пренос и прераду информације што се остварује у контакту 
особе са околином. Сматра се да постоји једна општа когнитивна 
способност која се најчешће интерпретира као општа 
интелигенција и представља способност сналажења у новим, 
непознатим ситуацијама. Утврђено је да међу врхунским 
спортистима има мало оних код којих је величина Г-фактора 
просечна, углавном је изнад, код неких и знатно. Способности се 
могу развијати до 7. године живота решавањем разних когнитивних 
задатака. Развој достиже у 16. години, одржава се до 30. када 
почиње опадање. Што је структура спортске активности 
комплекснија, већи је удео овог фактора у успеху. Приступ заснован 
на идеји вишеструке интелигенције Гарднера сугерише да постоји 
најмање седам начина на које обрађујемо и разумемо информације 
из окружења: вербално-лингвистичка (способност коришћења речи 
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и језика); логичко-математичка (способност индуктивног и 
дедуктивног мишљења и резоновања, као и коришћење бројева и 
препознавање апстрактних појмова); визуелно-спацијална 
(способност визуелизације објеката и просторних димензија, 
стварања менталних представа и слика); телесно-кинестетичка 
(способност контроле физичких покрета); музичко-ритмичка 
(способност препознавања звукова и остељивост за ритам); 
интерперсонална (способност успостављања и одржавања ефикасне 
интерперсоналне комуникације); и интраперсонална (свест о себи и 
саморефлексија). По Гарднеру једна или више врста интелигенције 
доминира код било које особе, што не значи да свака особа нема 
сваку од поменутих интелигенција присутну у некој мери, уз 
могућност њиховог развијања. Посебно интересантна за спорт је 
телесно-кинестетичка интелигенција која представља везу између 
интелектуалних способности и физичких активности(31). 

7. Конативне карактеристике. Конативне карактеристике (особине 
личности) описују ефикасност регулације и контроле понашања 
људи. Према кибернетичком моделу Момировића и сарадника(32), 
ове особине се могу дефинисати као: 1) регулација активитета, која 
се на екстремним вредностима манифестује као екстравертирано, 
односно интровертирано понашање; 2) регулација органских 
функција, која се на негативном екстрему манифестује кроз 
различите облике конверзивног или хистеричног понашања и 
функционалне поремећаје функција различитих органа; 3) 
регулација реакција одбране, која се на негативном екстрему 
манифестује као анксиозно понашање; 4) регулација реакција 
напада, која се на негативном екстрему манифестује као агресивно 
понашање; 5) координација регулативних функција, која се на 
негативном естрему манифестује као дисоцијално понашање и 6) 
интеграција регулативних функција, која се на негативном екстрему 
манифестује као немогућност адаптације на социјално поље. 

8. Социолошке карактеристике. Вредности и ставови одређују 
однос особе према општим и специфичним природним и 
друштвним појавама. Вредности су у уској вези са ставовима, као 
стеченој тенденцији да се реагује на одређени начин према 
различитим објектима и појавама. Вредности и ставови се стичу, 
стабилизују и мењају током целог процеса социјализације и под 
великим су утицајем непосредне социјалне околине, а нарочито 
породице. Различити су генератори за стицање, мењање и 
модификовање читавих система вредности и ставова, па је 
практично немогуће наборојати све вредности и ставове које људи 
стичу, мењају и модификују. У понашању људи, што зависи великим 
делом од њихових когнтивних и конативних димензија, сигурно 
имају значајну улогу вредности према спортским активностима, 
политици, религији, раду итд, као и социјални ставови, од којих 
треба споменути: ауторитарност, конформизам и конзерватизам. 
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Микросоцијални статус се одређује положајем појединца у некој 
групи, у којој налази задовољавање индивидуалних или социјалних 
потреба. При томе се тај положај дефинише у односу на количину, 
квалитет и интензитет интерперсоналних релација са осталим 
члановима референтне групе, као и на положај у хијерархији улога 
које су у функцији ефикасности групе. Социјални статус је 
дефинисан положајем појединца у хијерархијској подели 
друштвених улога. Генерални социјални статус се може дефинисати 
као систем који је надређен следећим субсистемима:  1) 
институционални, 2) социјализацијски и 3) санкцијски 
(последични).  
 
 

Моделовање хијерархијске структуре – једначина 
спецификације 

 

Приликом анализирања успешности у спорту, податак о томе колико 
фактора утиче на ту активност представља основни задатак.  

Број фактора који имају ненулте коефицијенте учешћа, дакле број 
фактора код којих су коефицијенти различити од нуле, назива се 
хијерархијска структура или једначина спецификације датог 
спорта. 

Основни облик формуле: 

R =      (aiFi) + ex
i=1

n

 

где је: 

R      - резултат у одређеном спорту; 

Fi      - број фактора од којих зависи успешност у одређеном спорту; 

ai...an    - коефицијент учешћа појединих фактора у доприносу 
спортског резултата; 

ex     - фактори грешке. 

На основу формуле могуће је вршити одабир спортиста. Највећу 
примену има у програмирању тренажног процеса.  
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СПОРТСКА АДАПТОЛОГИЈА 
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Спортска адаптологија је наука која се бави функционисањем 
организма спортиста при тренажним и такмичарским оптерећењима. 
Извођење физичких оптерећења везано је за функционисање мишића и 
других система неопходних да обезбеде такво функционисање. За 
разумевање адаптационих процеса узрокованих спортским тренингом 
неопходно је познавати организам спортисте, као и његово 
функционисање. Овај циљ се остварује у оквирима спортске 
адаптологије. 

Висок ниво извођења је резултат добро планираног, методичког и 
напорног тренинга. Током тог периода, спортиста настоји да прилагоди 
своје органе и функције специфичним захтевима изабраног спорта. 
Ниво адаптираности види се у способностима наступа, јер што је већи 
степен адаптираности наступ је бољи. Адаптираност на тренинг је скуп 
трансформација до којих је дошло путем систематског понављања 
вежби. Те структуралне и физиолошке промене резултат су 
специфичних захтева пред које спортиста поставља своје тело 
активношћу којом се бави, зависно од обима, интезитета и фреквенције 
тренинга. Физички тренинг користан је само уколико присиљава тело 
да се прилагоди на стрес напора. Ако стрес није довољно изазован неће 
доћи до адаптације. С друге стране, ако се стрес не може толерисати, 
може доћи до повреде или претренираности. 

Време потребно за висок ниво адаптираности зависи од 
сложености спортске дисциплине, као и од њене психолошке и 
физиолошке захтевности. Што је спорт компликованији и тежи, биће 
потребно дуже време да би дошло до нервно-мишићне и функционалне 
адаптације. 

Систематски и организовани програм тренинга изазива неколико 
промена. Те промене су органске и функционалне, већина спортиста 
доживљава нервно-мишићне, кардиоваскуларне, респираторне и 
биохемијске промене. Физичко вежбање утиче и на психолошко 
побољшање. 

Истраживање анатомске адаптације показало је да са вежбањем 
високог интезитета код младих узрасних категорија снага коштаног 
система опада. Такође, механичка обележја костију не зависе од 
хронолошке старости већ од механичких захтева. Зато, тренинг ниског 
интезитета у раним годинама може да подстакне раст костију у дужину 
и повећање њихове ширине. Са друге стране, високи интезитет може 
спречити раст костију(33).  

Истраживачи, такође, верују да је адаптираност костију на 
вежбање функција узраста. Незреле кости осетљивије су на цикличне 
промене оптрећења од зрелих. Тренинг снаге код млађих узрасних 
категорија убрзава процес сазревања и тако узрокује трајно 
потискивање раста костију. Зато тело треба излагати таквом тренингу 
како би оно реаговало адаптацијом, а не погоршањем стања. 
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Тренингом снаге, посебно максималне снаге, спортисти ће 
повећати попречни пресек мишића (хипертрофија). До раста мишића и 
њихове масе долази због хипертрофије, повремене деобе мишићних 
влакана (хиперплазије) и повећања удела протеина. 

Врхунско извођење и дисциплинама брзине и снаге често се 
повезују са генетиком и доминантним типом мишићних влакана. 
Симонау(34) сматра да композиција мишићних влакана није одређена 
искључиво генетиком. Истраживачи су проучавали конфликтне 
резултате унутар трансфера између брзих и спорих типова влакана. 
Неки резултати показују да при одговарајућем стимулансу уистину 
постоји и потенцијал да се један тип влакана претвори у други. 
Адаптација на нивоу влакана може зависити од природе и трајања 
тренажног програма и статуса тренинга спортисте, што значи да није 
искључиво под утицајем гентетских фактора. 

Побољшање извођења је последица нервно-мишићног система. 
Током непрекидних максималних или субмаксималних активности, 
просечна брзина укључивања моторичких јединица временом се 
повећава. Та нервно-мишићна стратегија може повећати време 
задржавања контракције. Током субмаксималне продужене активности, 
долази до попуштања контракције једних моторичких јединица и 
истовременог укључења нових, како би се одржало испољавање силе. 
Током непрекидне, максималне вољне контракције, јединице са 
највишим почетним фреквенцијама показале су најбрже опадање. 

Активности велике брзине и кратког трајања одговорне су за мале 
адаптивне промене у ензимима (протеински продукти који изазивају 
хемијске реакције) и повећање креатин-фосфата. Што је активност 
интезивнија, виша је и активација ензима, као и код оксидативног 
гликолитичког метаболизма. Што је већа хипертрофија, веће су 
оксидативне активности ензима. Аеробна активност не делује на 
промену гликолитичких процеса. Стога, што спортиста дуже изводи 
неку активност, већа је и хипертрофија његових или њених спорих 
мишићних влакана(35).  

Тренинг издржљивости са продуженим и умереним интезитетом 
побољшава аеробни капацитет, већим делом путем повећања нивоа 
миоглобина (пигмента који веже и разноси кисеоник), 
митохондријских ензима (и бројчано и величином), залиха гликогена и 
већег оксидативног капацитета. Значајну адаптацију на продужену 
активност укључују бољи респираторни капацитет, повећан пренос 
кисеоника, повећан ударни волумен срца и структуралне промене у 
волуменској густоћи мишићних митохондрија. Зато, повећање 
максималне потрошње кисеоника показује повећан аеробни капацитет 
за продужено вежбање и повећање активности ензима у радним 
мишићима. Главна предност повећаног нивоа ензима је оксидација 
масних киселина што унапређује способност организма да користи 
масноће као извор енергије. Истраживачи верују да је повећање 



 
 
36

мишићних митохондрија и миоглобина одговорно за отприлике 50% 
повећања максималне потрошње кисеоника. За осталих 50% је 
вероватно одговоран бољи пренос кисеоника кроз кардиоваскуларни 
систем.  

 
 

Ћелија 
 

Свака од отприлике 100 билиона ћелија људског тела жива је структура 
која може самостално да преживи, а у одређеним условима се и дели. 
Ћелије су основне градивне јединице ткива које чине различите органе 
и органске системе. За разумевање функције сложених структура 
људског тела, неопходно је разумети основну организацију ћелије и 
функцију појединих њених делова. 

Основни делови ћелије који се могу уочити микроскопом су језгро 
и цитоплазма. Језгро је одвојено од цитоплазме  језгровом мембраном, 
док је цитоплазма одвојена од околине ћелијском мембраном. Унутра 
језгра је смештен целокупни генетски материјал ћелије.  

Рибозоми су ситне цитоплазматске творевине распона 15-50 
микрометара на којима се синтетишу протеини. Могу бити слободни у 
цитоплазми или везани за ендоплазматску мрежицу. 

Митохондрије су ћелијске органеле обавијене са две мембране: 
спољашњом и унутрашњом, док се унутрашњост органела назива 
матрикс. Број и облик митохондрија разликује се од ћелије до ћелије, 
зависно од ћелијске функције. На унутрашњој мембрани се налазе 
ламенарни набори (кристе) који се пружају у подручје матрикса и 
садрже посебне ензимске системе укључене у процесе ћелијског дисања. 
Митохондрије се називају енергетском централом ћелије, у њима се 
производе молекули АТП-а. Митохондрије поседују властиту кружну 
ДНК. 

Ћелију обавија ћелијска мембрана. Помоћу ње ћелија комуницира 
са околином и другим ћелијама. Ћелија преко мембране врши размену 
метаболита са околином, те кисеоник, соли и храна улазе у ћелију, а 
отпадне супстанце, као угљен-диоксид - излазе из ћелије. Све се те 
измене догађају различитим процесима: пасивна дифузија је директан 
пролаз воде, кисеоника или угљен-диоксида (супстанци топивих у 
липидима мембране) кроз ћелијску мембрану из подручја више у 
подручје ниже концентрације. Процес престаје када се концентрације 
изједначе; Олакшана дифузија је пролаз неких супстанци, као глукозе 
и аминокиселина кроз мембрану због разлике у концентрацији (од веће 
концентрације ка нижој без утрошка енергије), али уз учешће 
одређених протеинских преносилаца у мембрани; Активан пренос је 
механизам који омогућује покретање супстанци насупрот 
концентрацијском градијенту (од ниже концентрације ка вишој), па 
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доводи до велике разлике у концентрацији са обе стране мембране. 
Активним преносом се обично транспортују јони, нпр. у ћелији се 
одржава већа концентрација калијума и мања концентрација натријума 
па тај процес захтева велики утрошак енергије у облику АТП-а. 

Ендоцитоза је процес којим се велики молекули, нпр. 
беланчевине, нуклеинске киселине - уносе у ћелију. Настају удубљења у 
мембрани, која обухвате супстанцу која улази те се супстанца заједно са 
мехурићем унесе у ћелију. Егзоцитоза је процес којим се већи 
молекули ослобађају из ћелије, нпр. молекул неуротрансмитера из 
пресинаптичког неурона у синаптичку пукотину или хормони из 
жљезданих ћелија у крвоток. 

Ендоплазматска мрежица је често најобилнији цитоплазматски 
састојак. Састављена је од низова пљоснатих цистерни и каналчића који 
се протежу од овојнице језгра до ћелијске површине. На мрежици се 
могу налазити рибозоми, тада се она назива храпавом ендоплазматском 
мрежицом, а без рибозома је глатка ендоплазматска мрежица. На 
храпавој ензоплазматској мрежици тј. на рибозомима синтетишу се 
протеини, а у глаткој ендоплазматској мрежици ти протеини прерађују 
се за различите ћелијске функције. 

Голџијев апарат је сложен од низа међусобно повезаних цистерни 
и налази се  у близини глатке ендоплазматске мрежице, па мехурићи 
који се одвајају од глатке ендоплазматске мрежице прелазе у Голџијев 
апарат. Из њега се одвајају мехурићи који свој садржај празне ван 
ћелије. У лумену Голџијевог апарата догађа се модификовање, 
сортирање и паковање макромолекула за секрецију ван ћелије или 
транспорт у друге органеле. 

Лизозоми су мехурићи који садрже ензиме и разграђују супстанце 
које улазе у ћелију или учествују у саморазградњи ћелије. Они такође 
настају у Голџијевом апарату. 

Цитоскелет чини низ нити и влаканаца везаних у мрежицу 
унутар читаве ћелије, повезан је са ћелијском мембраном и са свим 
органелама у ћелији. Састоји се од најмање три одвојена система: 
микроцевчица, влаканаца и нити. Цитоскелет садржи исте молекулске 
састојке и исте компоненте као мишићи (нпр. миозин, актин, 
тропомиозин, молекуле калцијума...). 

Цитохроми су хемопротеини који учествују у ћелијском дисању, 
односно транспорту електрона у респираторном ланцу митохондрија. 

Анаболизам – или синтеза органела догађа се у ћелији под 
управљањем, хормона, уз помоћ РНК и рибозома. Повећање количине 
органела у ћелији (хиперплазија), доводи до повећања њене размере – 
хипертрофије. Катаболизам у ћелији се догађа под деством хемијских и 
механичких фактора.  
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Биолошка основа спортског тренинга подразумева принцип 
преовладавања анаболизма над катаболизмом. За реализацију овога 
принципа неопходно је примењивати физичка напрезања која 
стимулишу улазак анаболичких хормона у крв, и минимизирати степен 
закисељења мишића. 

 
 

Структура и функција ћелија нервног система 
 

Неурон је основна структурна и функционална јединица нервног 
система. Број неурона у централном нервном систему (CNS) је огроман, 
а такође је и велика разноликост њихових облика. Само у кори великог 
мозга је описано преко 70 врста интернеурона. Поред тога, сваки 
неурон појединачно јединствен је по изгледу, чему највише доприноси 
разгранатост дендритичког стабла.  

Неурони су носиоци основних функција нервног система које се 
састоје у примању, обради и преносу сигнала на друге ћелије. Значење 
сигнала је различито: у моторном неурону то је команда за контракцију 
мишића, у сензитивном неурону то је информација о специфичном 
надражају, док се у интернеурону информације комбинују и обрађују. 

Неурон се може поделити на два основна дела: 1) тело са 
дендритима који чине рецептивну површину, и 2) аксон, са својим 
почетком, аксонским брежуљком и бројним разграњењима, 
пресинаптичким аксонским завршецима, а који чине проводни, тј. 
кондуктивни део неурона. 

Најосновнија подела неурона према врсти је на пројекцијске и 
интернеуроне. Пројекцијски неурони шаљу свој аксон у друге делове 
нервног система, тј. друге структуре и друга кортикална подручја. Они 
могу бити дугачки и више од метра (нпр. кортикоспинални неурон, 
којем се тело налази у кори великог мозга, док се аксон протеже све до 
крајева кичмене мождине преносећи моторичке наредбе из коре према 
мишићима). За разлику од тога, аксон интернеурона не напушта 
структуру у којој се налази и најчешће не допире више од неколико 
милиметара далеко од тела. Важно је напоменути да се и пројекцијски 
неурони, пре него што напусте почетну структуру, могу богато 
разгранати у својој околини. Пирамидални неурони као главни 
пројекцијски неурони коре великог мозга дају и до десетак 
постраничних аксонских огранака пре него што главна грана напусти 
кору. Ови постранични огранци могу дати и десетоструко богатија 
аксонска разграњења (сходно томе и толико пута више синапси) него 
главна грана када се разграна на свом циљу. Сваки неурон контактира 
са неколико хиљада других неурона. Неурони су слични другим 
ћелијама (имају језгро, рибозоме, митохондрије...), али имају и 
неколико специфичности, које им помажу да комуницирају са осталим 
ћелијама нервног система: постоје у различитим облицима (сваки је 
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специфичан као јединка); неурон има специфичне елементе (делове) 
специјализоване за примање сигнала (дендрити), интеграцију (ћелијско 
тело, аксонски брежуљак), провођење (аксон) и даље преношење 
(аксонски завршеци). 

Неурони могу произвести електричне сигнале (акциони 
потенцијал; његов настанак омогућује чињеница даје неурон 
електрично поларизован), који се затим могу преточити у хемијске 
сигнале (ослобађање неуротрансмитера). Базични принцип у 
сигнализацији између неурона је „закон динамичке поларизације“ који 
означава правило да се сигнал преноси само са пресинаптичког дела 
(аксона) на постсинаптички неурон (дендрите и тело). То значи да је 
најучесталија синапса у централном нервном систему у аксо-дендритска 
(код неурона са трновима аксо-дендритске су углавном аксо-трнасте), те 
аксо-соматске синапсе.  

Постоје и неки изузеци: аксо-аксонска, дендро-дендритска, 
дендритско-реципрочна, серијска аксо-аксо-дендритска синапса и 
синаптички гломерули. Од њих је посебно значајна аксо-аксонска 
синапса, која иако сачињава у проценту мали део, може регулисати већ 
настали сигнал. Аксо-аксонске синапсе могу бити смештене на два 
места: почетном делу аксона или на пресинаптичком аксонском 
завршетку. Нпр. тако се на почетном делу аксона пројекцијских 
неурона коре великог мозга (пирамидални неурони) налази десетак 
инхибицијских синапси које могу закочити већ настали подражај 
(спречити даље ширење импулса дуж неурона и тако једноставно 
зауставити излучивање неуротрансмитера на неколико хиљада 
синаптичких спојева). За разлику од тога, синапсе на пресинаптичком 
аксонском завршетку могу регулисати улазак калцијумових јона (Ca2+) 
који су неопходни за везивање синаптичких мехурића са ћелијском 
мембраном, што је неопходан предуслов да се ослободи 
неуротрансмитер (пошаље сигнал). На тај начин неке синапсе могу 
подстаћи улазак калцијума, а што ће довести до ослобађања веће 
количине неуротрансмитера (а тиме и до јачег учинка на 
постсинаптички неурон), док друге синапсе могу спречити улазак 
калцијума и онемогућити ослобађање неуротрансмитера, без обзира 
што је дошло до појаве акционог потенцијала у неурону. Овакав 
механизам локалне регулације синапси посебно је значајан као 
молекуларни механизам битан у процесима учења и памћења који се 
управо заснивају на селективним променама јачине деловања синапси. 

Дендрити су сужени наставци који израњају из тела неурона. 
Микротубули, неурофиламенти, глатки ендоплазматски ретикулум, 
рибозоми и митохондрије налазе се у дендритима. На дендритима 
постоје ситни изданци, трнови, који увек примају барем једну синапсу 
(најчешће ексцитацијску асиметричну глутаматергичку). На 
пројекцијским неуронима коре великог и малог мозга готово су све 
ексцитацијске синапсе на дендричким трновима (спинама). Дендрички 
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трнови показују одговарајућу степен пластичности: њихов број се са 
активношћу повећава, а губитак настаје након депривације 
(заустављања активности). У старењу се такође смањује број трнова. 

Основна ултраструктурна разлика између аксона и дендрита је 
недостатак рибозома , чиме је у аксону онемогућена синтеза протеина. 

Синапса је место на којем се сигнал преноси са једног неурона на 
други. На синапси дакле постоји место слања сигнала (пресинаптички 
део који избацује неуротрансмитер) и место где се тај сигнал препознаје 
(постсинаптички део где се налази велики број рецептора за 
одговарајући неуротрансмитер). Између пресинаптичког и 
постсинаптичког дела налази се синаптичка пукотина. Под појмом 
синапса обично се мисли на хемијску синапсу. У централном нервном 
систему постоје тзв. електричне синапсе, а ту се заправо ради о 
каналима који директно повезују два неурона (gap junction). Уз ретке 
изузетке, електричне синапсе немају већу функционалну важност. Број 
синапси које један неурон ствара са другима може достићи и десетак 
хиљада. У просеку у кори великог мозга човека на сваком неурону 
налази се неколико хиљада синапси.  

Мембрански потенцијал је разлика потенцијала између 
унутрашње и спољашње стране момбране неурона. Мембрански 
потенцијал најчешће није јединствен за цео неурон (мисли се на тело и 
дендрите) и зависан је од отворености, односно затворености канала, а 
што је последица активности синапси које се на том делу завршавају. За 
мембрански потенцијал неурона у мировању, што значи да нити једна 
синапса у његовој близини није активна, узима се да има вредност – 
70mV. Потребно је знати да се вредности потенцијала у мировању могу 
разликовати између различитих врста неурона, али се у циљу 
објашњења мембранског потенцијала уопштено може узети да је он – 
70mV. Потенцијал мембране неурона зависи од дистрибуције 
електричног набоја кога носе јони Na+, K+, Ca2+ i Cl-. Ови јони пролазе 
кроз јон-селективне канале, а њихово отварање и затварање доводи до 
промене потенцијала мембране. Трансмисија нервних инпулса зависи 
од јонских канала са вратима. Мембрана поседује канале за Na+ i K+ који 
се отварају и затварају у зависности од њеног потенцијала. Они се 
називају јонски канали са напонским вратима и играју кључну улогу у 
настајању и пропагацији акционог потенцијала дуж аксона као 
специфичног механизма брзе трансмисије сигнала на даљину. Да би се 
сигнал пренео кроз аксон на већу удаљеност, потребан је механизам 
који ће га аутоматски појачавати и одржавати. Na+ канали са напонским 
вратима генеришу акциони потенцијал, а K+ канали са напонским 
вратима чине да он кратко траје. Акциони потенцијал зависи од 
особина мембране аксона и градијента Na+ i K+ (9 пута више Na+ споља 
него унутра и 20 пута више K+ унутра него споља). 

Када мембрана која је под напоном нагло пређе из стања 
мировања у деполаризовано стање, Na+ канали се нагло отварају и 
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остају отворени, све док је пермеабилност мембране знатно већа за Na+ 
јоне него за K+ јоне, а потом се спонтано затварају. Када се мембрана 
локално деполаризује и дође до паљења акционог потенцијала, струја 
која улази кроз отворене Na+ канале на том месту пасивно се шири до 
суседног региона деполаризације где опет долази до окидања акционог 
потенцијала. Улазак Na+ јона и пад његовог градијента изазива нагли 
пораст акционог потенцијала, ширења деполаризације и отварања све 
већег броја Na+ канала експлозивном брзином. Када се успостави 
равнотежа јона Na+ споља и унутра, његови канали се затварају, а K+ 
канали се отварају што за последицу има прекид акционог потенцијала. 
Повратак у реполаризовано стање или потенцијал мировања мембране 
траје око 10 ms. 

Без обзира на значење сигнала, њихов облик је увек исти и састоји 
се од промена електричног потенцијала плазмалне мембране. Ове 
промене се шире пасивно на кратке дистанце, док на дуге дистанце то 
није могуће. Потребна је амплификација сигнала и зато се дуж аксона 
преноси активним механизмом који је специфичан за неуроне. Кад 
електрични стимуланс пређе одређени праг јачине, он окида експлозију 
електричне активности која се брзо преноси дуж плазмалне мембране 
неурона и одржава аутоматском амплификацијом све до краја. Тај 
путујући талас електричне ексцитације познат као акциони потенцијал 
или нервни импулс носи поруке са једног краја неурона на други, без 
слабљења и брзином од преко 100 m/s. Постоји спор и брз транспорт 
протеина дуж аксона. Такође, постоји и ретроградни транспорт који 
омогућује хемијску комуникацију нервних завршетака са телом ћелије. 

Сваки класичан неуротрансмитер показује специфичан пут 
синтезе, без обзира на заједничке делове путева. Оно што је важно за 
синтезу неуротрансмитера, као и других метаболичких процеса је да се 
синтеза не може вршити у аксону и пресинаптичком аксонском 
завршетку, јер аксон не садржи рибозоме. Синтеза протеина и синтеза 
пептидних неуропреносника одвија се у телу и повремено у дендритима 
у време док се тамо налазе полирибозоми. Молекули синтетисани у 
дендритима транспортују се до њихових места деловања (отпусна места 
за пептиде) дендричким и аксонским транспортом.  

Како би се супстанце транспортовале до најудаљенијих делова 
аксона (понекад више и од 1 метра) постоје механизми транспорта 
према крају аксона (антероградни) и од краја према телу аксона 
(ретроградни транспорт). Механизам за протеинску синтезу није 
присутан на аксонским терминалима. Зато се протеини и мембрански 
делови синтетисани у соми морају транспортовати до аксонских 
терминала. Овај процес се назива антероградни аксонски транспорт. 
Он може бити брз (100 до 400 mm дневно) или спор (0,2 до 1 mm 
дневно). Пептидни неуротрансмитери, као и ензими потребни за 
синтезу амина и аминокиселина, као и мембранских протеина, 
цитоскелетних протеина (микротубули, протеини интермедијарних 
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филамената и други цитоплазматски протеини) транспортују се 
антероградним аксонским транспортом. Рециклирање мембранских 
протеина од аксонских терминала до соме одвија се ретроградним 
аксонским транспортом. Ретроградни транспорт се одвија брзином од 
200 до 300 mm дневно. 

Истоврстан покрет увек захтева контракцију различите 
комбинације мишића у зависности од спољашње ситуације. Наш мозак 
је увек спреман да израчуна потребну комбинацију и учини прави 
покрет. Различити делови мозга учествују у контроли различитих 
компоненти кретања. Моторички систем активира скелетне мишиће. 
Нервно-мишићна плоча је спој између аксона доњег мотонеурона 
(пресинаптички део) и скелетног мишићног влакна (постсинаптички 
део). Основна карактеристика синаптичке трансмисије у нервно-
мишићној плочи је њена брзина. Тај брзи синаптички сигнални систем 
настао је врло рано у току еволуције. Поред ацетилхолина у 
неуротрансмитере који брзо делују спадају и глутаминска киселина, 
GABA, глицин и аспарагинска киселина. Ацетилхолин и глутамат су 
медијатори брзе ексцитације док су GABA и глицин медијатори брзе 
инхибиције. Глутамат је главни ексцитаторни трансмитер у централном 
нервном систему.  

У мишићима и тетивама се налазе рецептори који дају 
информацију о степену затегнутости мишића и тетиве. Они се називају 
проприоцептори. Неки мишићни покрети одраз су једноставне (некада 
чак и моносинаптичке) интеракције, без икакве контроле виших 
можданих структура. Овакви покрети називају се рефлексима. Кичмена 
мождина код човека представља само завршну компоненту моторичког 
система, те може бити самостално укључена у рефлексне покрете. Улога 
малог мозга је у усклађивању информација са периферије 
(проприоцептивних информација) и информација из великог мозга 
(планирана кретања). Базалне ганглије су скуп језгара важних у 
извршавању аутоматизованих моторичких покрета. Пирамидални 
систем започиње у кори великог мозга (моторичким и премоторичким 
подручјима) и важан је за извршавање вољних моторичких покрета. 
Екстрапирамидални систем започиње у сложенијим структурама 
можданог стабла, а улога му је да својим силазним пројекцијама на 
доње мотонеуроне одржава мишићну активност потребну за одржавање 
равнотеже и става тела, а такође служи и као излазни систем малог 
мозга. 
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Структура и функције ћелија мишићног система 
 

Појединачна мишићна ћелија се назива мишићно влакно. Мишићно 
влакно садржи плазматску мембрану која је ексцитабилна – сарколему. 
Цитоплазма мишићног влакна се назива саркоплазма. У саркоплазми, 
Т-тубули омогућују транспорт материја кроз мишићно влакно, док се у 
саркоплазматском ретикулуму налази калцијум. Миофибрили су 
сачињени од саркомера, најмањих елемената мишића. СА саркомеру 
чине филаменти два протеина, миозин и актин, помоћу којих се 
одиграва мишићна контракција. Миозин је дебљи филамент са 
глобуларним задебљањем (главом) на једном крају. Актински филамент 
– кога чине актин, тропомиозин и тропонин – је у физичкој вези са З-
диском.  

Да би дошло до контракције миофибрила потребно је да моторни 
неурон ослободи ацетилхолин (ACh). ACh се везује за рецепторе на 
сарколеми. Акциони потенцијал иницира ослобађање калцијума 
(Ca2+). Ca2+ се везује за тропонин на актинском филаменту, који вуче 
тропомиозин на тзв. активним местима, омогућавајући тако глави 
миозина да дође у контакт са актинским филаментом.  

Приликом активације миозинских „мостова” (cross-bridges), они 
се чврсто везују за актин, што аутоматски доводи до промене у самим 
мостовима. Ове промене узрокују померање главе миозина према 
„удици” мостова и повлачење актинских и миозинских филамената у 
супротном смеру. Померање миозинске главе се назива „завеслај” 
(power stroke). Повлачење актинског филамента преко миозина доводи 
до скраћења (контракције) мишића и производње мишићне силе. 

Контракција почиње хидролизом ATP под дејством миозина који 
има ATP-азну активност. Ова хидролиза постаје интезивна тек када се 
оствари контакт миозинских мостића и F актина. Продукти хидролизе 
ADP i Pi доводе до чврстог повезивања ових контрактилних протеина, а 
та веза се још више повећава одвајањем Pi. Ово доводи до велике 
конформационе промене миозина што има за последицу повлачење 
или клизање актина поред влакана миозина, односно појаву 
контракције. Потом следи одвајање ADP и поновно везивање ATP за 
главу миозина што доводи до његовог одвајања од актина, односно 
деконтракције. Миозин хидролизује ATP, мења конформацију, поново 
се везује за актин и почиње нова контракција.  

Главни регулатор и окидач мишићне контракције су јони 
калцијума. Контракција мишића почиње брзим повећањем Ca2 у 
саркоплазми. Сигнал из нервног влакна окида акциони потенцијал 
сарколеме и та ексцитација се шири преко Т тубула који се издужују 
унутра према сваком миофибрилу. Сигнал се потом предаје 
саркоплазматском ретикулуму који као мрежа окружује сваки 
миофибрил. Ово доводи до ослобађања велике количине Ca+ из 
саркоплазматског ретикулума у саркоплазму и окидања контракције. То 
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повећање концетрације Ca2+ јона траје око 30 msek и потом се јони 
враћају у саркоплазматски ретикулум помоћу Ca2+ пумпе, која је једна 
Ca2+-ATP-аза што доводи до релаксације миофибрила. Овај мембрански 
ензим пумпа Ca2+ јоне насупрот њиховом веома високом градијенту 
концетрације од 1:1000. 

Тропонин и тропомиозин посредују у регулацији мишићне 
контракције помоћу Ca2+ јона. У одсуству калцијума тропомиозин 
спречава везивање комплекса миозин-ADP-Pi за актин. У присуству Ca2+ 
долази до конформационих промена тропонин-тропомиозин 
комплекса што омогућава везивање актина за миозин. 

 
 

Класификација мишићних влакана 
 
Скелетни мишићи се састоје од два типа влакана: тип I и тип II (табела 
1). Ови типови влакана класификовани су на основу њихових 
контрактилних и биохемијских особина. Мишићном влакну типа I 
(спороконтрахујући) је потребно релативно дуго времена да развије 
максималну контракцију од момента активације, отприлике 80 msec, за 
разлику од типа II (брзоконтрахујући) којем је потребно просечно 30 
msec. Спороконтрахујуће особине влакана типа I су највећим делом 
резултат мале активности миозинске ATP-азе у миофибрилу који 
катализира дељење граничних високоенергетских фосфата ATP-а, 
нижих вредности активације регулаторних протеина C++– тропонина  и 
спорије стопе потрошње Ca++ из саркоплазматског ретикулума. Ове 
особине су и заслужне за повећану отпорност влакана типа I на замор.  
 

Табела 1. Карактеристике типова мишићних влакана 

 Спора оксидативна 
влакна (тип I) 

Брза оксидативна 
влакна (тип IIа) 

Брза гликолитичка 
влакна (тип IIx) 

Контракција спора брза брза 
Величина влакна мала средња велика 
Боја црвена црвена бела 
Концентрација 
миоглобина 

висока висока ниска 

Садржај 
митохондрија 

висок висок низак 

 
 Биохемијске разлике између ова два главна типа влакана у 
основи се заснивају на њиховом капацитету за оксидативне и 
гликолитичке активности. Тип влакна I, који је посебно богат 
миоглобином, су влакна црвене боје, док су влакна типа II- која имају 
значајно нижи ниво миоглобина, бела влакна. Влакна типа I имају 
значајнији ниво оксидативних ензима који имају већу гликолитичку 
активност и ензимски профил. Типови влакна II су даље 
класификовани у тип IIа и тип IIx (првобитно именован тип IIб), 
заснованих на веће оксидативном и мање гликолитичком потенцијалу 
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типа IIа у односу на тип IIx. У погледу складиштења субстрата, 
концентрација мишићног гликогена је слична код оба типа влакана (I и 
II), али је садржај триглицерида 2-3 пута већи у спороконтрахујућим 
влакнима типа I. Спороконтрахујућа влакна су ефикаснија у односу на 
брзоконтрахујућа влакна у погледу већег рада и могућности развоја 
већег напона по јединици утрошене енергије. Вероватно се самом 
селекцијом у спорту задржавају управо они спортисти који имају 
погодан однос различитих типова мишићних влакана. Код 
нетренираних особа дистрибуција мишићних влакана у мишићу предње 
стране натколенице је распоређена најчешће у односу 50% тип I и по 
25% типа IIа и IIx.  Код спринтера је тај однос 30% тип I, 50% тип IIа и 
20% тип IIx. Тркачи на друге пруге имају 70% заступљен тип I, 25% тип 
IIа и само 5% тип IIx. Фудбалери имају 50% спорих мишићних влакана у 
поменутом мишићу, 35% брзоконтрахујућих тип IIа и 15% 
брзоконтрахујућих тип IIx(36). 

Врхунско извођење и дисциплинама брзине и снаге често се 
повезују са генетиком и доминантним типом мишићних влакана. 
Адаптација на нивоу влакана може зависити од природе и трајања 
тренажног програма и статуса тренинга спортисте, те није само под 
утицајем гентетских фактора. Побољшање извођења кретања је 
последица нервно-мишићног система. Током непрекидних 
максималних или субмаксималних активности, просечна брзина 
укључивања моторичких јединица временом се повећава. Та нервно-
мишићна стратегија може повећати време задржавања контракције. 
Током субмаксималне продужене активности, долази до попуштања 
контракције једних моторичких јединица и истовременог укључења 
нових, како би се одржало испољавање силе. Током непрекидне, 
максималне вољне контракције, јединице са највишим почетним 
фреквенцијама показале су најбрже опадање. Активности велике 
брзине и кратког трајања одговорне су за мале адаптивне промене у 
ензимима (протеински продукти који изазивају хемијске реакције) и 
повећање креатин-фосфата. Што је активност интезивнија, виша је и 
активација ензима, као и код оксидативног гликолитичког 
метаболизма. Што је већа хипертрофија, веће су оксидативне 
активности ензима. Аеробна активност не делује на промену 
гликолитичких процеса. Тренинг издржљивости са продуженим и 
умереним интезитетом побољшава аеробни капацитет, већим делом 
путем повећања нивоа миоглобина (пигмента који веже и разноси 
кисеоник), митохондријских ензима (и бројчано и величином), залиха 
гликогена и већег оксидативног капацитета.  

Значајну адаптацију на продужену активност укључују бољи 
респираторни капацитет, повећан пренос кисеоника, повећан ударни 
волумен срца и структуралне промене у волуменској густоћи мишићних 
митохондрија. Зато, повећање максималне потрошње кисеоника 
показује повећан аеробни капацитет за продужено вежбање и повећање 
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активности ензима у радним мишићима. Главна предност повећаног 
нивоа ензима је оксидација масних киселина што унапређује 
способност организма да користи масноће као извор енергије. 
Истраживачи верују да је повећање мишићних митохондрија и 
миоглобина одговорно за отприлике 50% повећања максималне 
потрошње кисеоника. За осталих 50% је вероватно одговоран бољи 
пренос кисеоника кроз кардиоваскуларни систем.  

 
 

Респираторни систем 
 

Плућна вентилација укључује удисање и издисање ваздуха кроз нос, 
уста или обоје. При дисању се дешавају два кључна процеса везана за 
пренос кисеоника и угљен-диоксида: плућна вентилација и плућна 
дифузија. Укупну количину удахнутог и издахнутог ваздуха у једној 
минути називамо минутном вентилацијом. Минутна вентилација 
представља производ броја удаха/издаха и количине ваздуха која се 
удахне/издахне при једном удисају/издисају. Плућна дифузија 
подразумева размену гасова у плућима, а спроводи се кроз два процеса: 
обогаћивање крви кисеоником који се налази у удахнутом ваздуху и 
избацивање угљен-диоксида из крви који је пристигао у плућа. При 
физичкој активности повећава се и потреба за кисеоником, те се 
повећава минутна вентилација (повећањем дубине и фреквенције 
дисања) као и плућна дифузија. У мировању, код просечне особе 
минутна вентилација износи око 5 литара у минути. У активности код 
врхунских спортиста вредност минутне вентилације може достићи и око 
180 литара у минути. 

Опште прихваћени параметри за процену аеробнога капацитета, 
тј. дуготрајне издржљивости, јесу: 1) максимална потрошња кисеоника, 
VO2max, а означава количину кисеоника коју организам може 
потрошити у времену од једне минуте, и 2) анаеробни праг, који 
означава максимални интензитет радног оптерећења при којем су 
акумулација млечне киселине и њена разградња у равнотежи. 
Максимална потрошња кисеоника дефинише се као онај ниво 
потрошње кисеоника у минути при којој повећање радног оптерећења 
не доводи до даљег повећања потрошње кисеоника. VO2max се дефинише 
и као максимална количина кисеоника коју организам може 
потрошити у једној минути при интензивној физичкој активности. 
Максимална потрошња кисеоника (VO2max) изражава се у апсолутним 
(литре кисеоника у минути - LO2 min-1) или релативним вредностима 
(милилитри кисеоника по килограму телесне тежине – mLO2/kg-1min-1). 
Максимална потрошња кисеоника зависи од способности 
кардиоваскуларног и респираторног система да допреми атмосферски 
кисеоник до мишићних станица и од способности радне мускулатуре да 
искористи кисеоник у процесу оксидативне разградње хранљивих 
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супстанци. Вредност максималне потрошње кисеоника могуће је 
израчунати према формули:  

VO2max = MVDmax x ∆O2 (I – E)max 
 

при чему је MVD минутни волумен дисања коригован фактором 
STPD, а ∆O2 (I – E) инспирацијско-експирацијска разлика у 
концентрацији кисеоника,  

 
или према формули: 
 

VO2max = MVS x ∆O2 (A-V) 
 

при чему је MVS минутни волумен срца, а ∆O2 (A-V) артеријско-
венска разлика у концентрацији кисеоника у крви.  

Уз максималну потрошњу кисеоника, који је добар показатељ 
аеробне издржљивости, други важан фактор који утиче на резултат 
јесте и економичност функционалних система. На пример, ако се 
упоређују двојица спортиста са истим VO2max, спортиста са већом 
економичношћу биће бржи. Уз VO2max, као основни параметри за 
процену аеробног капацитета користе се још и аеробни и анаеробни 
праг.  

Ова два метаболичка прага, као транзиционе тачке, деле три зоне 
интензитета физичке активности(37): 

1. Аеробни (AeP) праг, одваја лагану физичку активност (при којој 
потрошња кисеоника постиже стабилну вредност и одговара 
интензитету рада) од умерене физичке активности (при којој 
долази до повећања концентрације млечне киселине у радном 
мишићу и крви изнад нивоа у мировању); 

2. При умереном оптерећењу интензитет је изнад аеробног прага (али 
још увек је могућа равнотежа између акумулације и разградње 
лактата, и постизање стабилног стања VO2 и концентрације млечне 
киселине у крви);  

3. Тешка физичка активност – одвија се изнад другог анаеробног 
(метаболичког) прага који означава максималан интензитет рада 
при којем је могућа равнотежа између акумулације и разградње 
млечне киселине, а изнад којег потрошња кисеоника не може 
подмирити укупне енергетске захтеве(38). Превладава анаеробна 
гликолиза као извор енергије за мишићни рад па није могуће 
постизање стабилног стања VO2 и концентрације млечне киселине 
у крви. 

Са порастом интензитета физичке активности достиже се праг на 
којем долази до знатније активације анаеробне гликолизе у радном 
мишићу и пораста концентрације млечне киселине у крви. Овај праг се 
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јавља при 40-60% VO2max, и количини лактата од 1,5-2 mmol/L а назива 
се аеробни, лактатни или први вентилациони праг - VP1. 

При већем интензитету рада од овог, још увек је могуће постићи 
стабилно стање VO2 и млечне киселине у крви, али само до интензитета 
који одговара тзв. максималном лактатном стабилном стању (MLSS) 
или анаеробном, другом вентилационом прагу - VP2. VP2 се достиже 
при интензитету 80-90% VO2max (код неспортиста ≈ 65-70% VO2max, а код 
спортиста аеробних дисциплина и до 95% од VO2max) уз концентрацију 
млечне киселине у крви од око 3-6 mmol/L(39).  

Уколико физичка активност са оптерећењем прелази VP2, 
недовољан долазак кисеоника у радни мишић узрокује нагли пораст 
анаеробне гликолизе као и концентрације млечне киселине у 
мишићима, а затим и у крви (последично - пад pH и метаболичка 
ацидоза која доводи до хипервентилације, и уколико се активност 
настави до брзог исцрпљења(40). 

Метода за утврђивање вентилационих функција плућа која 
омогућава да се поуздано и објективно процењује функционално стање 
респираторног система, и на тај начин реално оцени радна способност 
за специфичан рад (вежбу) је спирометрија. Спирометријом се 
одређује динамички плућни капацитет испитаника (даје увид у 
количину ваздуха коју плућа могу садржавати). Најчешће коришћени 
тест за функционалну процену плућа је форсирани витални капацитет 
(FVC). Поред FVC (l) очитавају се и FEV1 (l) форсирани експирациони 
волумен у првој секунди, Tiffeneauov index (FEV1%), FEF25-75% (l/sec) 
средњи експираторни проток 

Форсирани витални капацитет (FVC) је количина ваздуха која се 
може максимално издахнути после максималног удаха, форсираном 
експирацијом. 

Tiffeneauov index (FEV1%) је проценат FEV1 према FVC: 

 
FEV1%=(FEV1/FVC)*100 

 

Код здравих особа нормалне вредности износе преко 75%, зависно 
од узраста.  

Средњи форсирани експираторни проток (FEF25-75%) је просечни 
проток експирационе ваздушне струје између 25-75% издахнутог FVC. 
Максимални експираторни проток ваздуха на 75% FVC је такође један 
од битних параметара плућне функције. 

Под утицајем тренинга издржљивости долази до промена у 
респираторном систему. Повећава се максимална минутна вентилација, 
максимална плућна дифузија као и капиларизација плућа. Конкретно, 
врхунски спортисти системским тренингом могу повећати максималну 
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минутну вентилацију за 35-40%. Такође, повећањем максималне плућне 
дифузије и капиларизације плућа стварају се претпоставке да та 
повећана количина кисеоника лакше може ући у крвоток. Ове промене 
омогућују респираторном систему да избаци већу количину 
угљендиоксида у атмосферу. 

 
 

Кардиоваскуларни систем 
 

Кардиоваскуларни систем допрема кисеоник (O2) и хранљиве материје 
до активних мишића и других ткива. Такође, задужен је за отпремање 
угљендиоксида (CO2) и отпадних материја из мишића и ткива. Удахом 
се ваздух доводи у плућа. Срце (десна страна) шаље крв пристиглу 
венама из мишића и других органа у плућа. Та крв је богата 
угљендиоксидом а ваздух који је удахнут је богат кисеоником (око 21%). 
Тада у плућима долази до размене гасова, угљендиоксид се отпушта из 
крви и током издисаја ослобађа у околину а кисеоник се веже за ту исту 
крв. Крв богата кисеоником се враћа у леву страну срца одакле се 
транспортује артеријама до мишића и других органа. Када крв дође до 
мишића у капиларе, долази до отпуштања кисеоника и храњивих 
материја у мишић. Мишић користи кисеоник и храњиве материје за 
производњу енергије а нуспродукти тог процеса се отпуштају у крв која 
одлази у десну страну срца. Овај процес се у организму непрекидно 
понавља. Главне кардиоваскуларне функције су: снадбевање, уклањање, 
транспорт, одржавање и превенција. 

Кроз организам човека тече око 5 литара крви, од чега 45% отпада 
на црвена крвна зрнца која садрже хемоглобин. Хемоглобин припада 
великој фамилији металопротеина, групи хемопротеина јер као 
простетичну групу садржи хем са гвожђем, а може се рећи да је 
хемоглобин најбоље проучен протеински молекул. Функција 
хемопротеина је транспорт кисеоника и катализа биолошких 
оксидација. Овој групи припадају и следећи значајни протеини: 
миоглобин, цитохроми, каталазе и перокситазе. Хем који улази у састав 
хемоглобина је феропротопорифирин IX. Његов порифирински систем 
чине четири пиролова прстена. У његовом центру налази се атом 
гвожђа у феро облику везан за пиролове прстене преко атома азота. 
Свака од четири субјединице глобина носи по један хем. Сви атоми хема 
се налазе у једној равни, а цела простетичка група уроњена је у 
хидрофобни џеп полипептида. Ово омогућује да гвожђе остане стално 
позитивно двовалентно, односно у феро облику тако да везивање 
кисеоника не изазива његову оксидацију већ оксигенацију. Четири 
простетичне групе хема са глобином граде интегрални молекул 
хемоглобина. Сав хемоглобин се налази у еритроцитима, чиме се 
превазилази проблем повећања осмотског притиска и вискозности 
плазме, јер је његов садржај у крви велик (14-16 g/100ml). Транспорт 
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кисеоника је основна функција хемоглобина. Иако је растворљив у води 
транспорт кисеоника путем плазме обезбеђивао би педесет пута мању 
количину кисеоника јер 100 ml плазме транспортује само 0,4 ml O2 док 
100 ml крви транспортује 20 ml O2 (1 g Hb везује око 1,34 ml O2). 
Међутим, значај хемоглобина не огледа се само у његовој способности 
везивања кисеоника, већ посебно у финој регулацији тог везивања јер 
хемоглобин треба да веже кисеоник у плућима, а да га отпусти у 
ткивима. Парцијални притисак кисеоника (pO2) у алвеоларном ваздуху 
износи 107 mm Hg (1 mmHg =  0,1333 kPaskala). У артеријској крви pO2 
iznosi 100 mmHg, док у венској износи 30-46 mmHg, а у ткивима око 20 
mmHg. Поред саме структуре хемоглобина, постоји још неколико 
фактора који битно утичу на његов афинитет према кисеонику. То су pH 
крви, парцијални притисак CO2 (pCO2) i 2,3-дифосфоглицеринска 
киселина. Сви ови фактори смањују афинитет хемоглобина за 
кисеоник. Ефекат pH i CO2 познат је као Бохров ефекат. Ово је у складу 
са потребом отпуштања O2 у ткивним капиларима где је због 
метаболичких реакција нижи pH и виши pCO2. Бохров ефекат такође 
показује да хемоглобин има већи афинитет за H+ јоне него 
оксихемоглобин што је од значаја за учешће хемоглобина у регулацији 
ацидо-базне равнотеже крви. Мада се CO2 транспортује и путем плазме, 
хемоглобин омогућава транспорт 15 пута веће количине CO2.  

Угљен-диоксид се везује за терминалне аминогрупе субјединица 
хемоглобина у виду карбамата: 

Hb – NH2 + CO2 → Hb – NH – COO- + H+ 

при томе се смањује афинитет хемоглобина за кисеоник. 

Удео црвених крвних зрнаца у крви није могуће знатно мењати. 
Међутим, уколико се системски примењује тренинг уздржљивости код 
спортиста долази до повећања укупне количине крви а тиме и до 
повећања броја еритроцита и хемоглобина. То повећање иде и до 20% 
што ће логично допринети да се већа количина кисеоника допреми до 
радне мускулатуре. 

Повећана способност респираторног система и срца да пошаљу 
већу количину кисеоника до мишића имаће смисла само уколико је 
дошло и до периферног прилагођавања које укључује промене на нивоу 
капилара и мишића. То промене ће довести до боље искоришћености 
кисеоника и хранљивих материја које су допремљене. Тренинг 
издржљивости допринеће повећању броја и густине капилара у 
мишићу. Такође, ова врста тренинга доводи до повећања броја и 
величине малих органела у мишићу (митохондрија), које су одговорне 
за производњу енергије уз присуство кисеоника. Истовремено ће се 
повећати и концентрација оксидативних ензима (који убрзавају 
добијање енергије уз присуство кисеоника). 

Дебљина миокарда (срчани мишић) је у директној вези са 
напором којем су изложени зидови комора. Лева комора је најснажнија 
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а самим тим и највећа. Интезивним вежбањем долази до увећања леве 
коморе. Захваљујући уметнутим дисковима – импулси путују брже у 
срчаном мишићу и дозвољавају да се понаша као једно велико 
мишићно влакно; сва влакна се контрахују заједно. 

Парасимпатички нервни систем делује преко нервус вагуса за 
успоравање срчане фреквенце и смањење снаге контракције. 
Симпатички нервни систем је стимулисан стресом и тиме убрзава рад 
срца и повећава снагу контракције. Епинефрин и норепинефрин – 
отпуштени приликом стимулације симпатикуса – повећавају срчану 
фреквенцу. Пулс у миру код одраслих особа креће се између 60 и 85 
откуцаја у минути. Међутим, продужени тренинг издржљивости може 
успорити срчану фреквенцу у миру на 35 и мање. За ову смањену срчану 
фреквенцу се мислило да је последица смањене интринзичке срчане 
фреквенце и повећане стимулације парасимпатикуса. 

Срчане аритмије су: Брадикардија—срчана фреквенца у миру 
испод 60; Тахикардија—срчана фреквенца у миру изнад 100; 
Преурањене коморске контракције (PVCs)—осећај прескакања или 
лупања срца; Вентрикуларна тахикардија—три или више узастопне 
PVCs које могу довести до коморне фибрилације у којој су коморна 
влакна некоординисана.  

Смањење срчане фреквенце у миру која се јавља као адаптација на 
тренинг издржљивости разликује се од патолошке брадикардије, 
абнормалности срчане фреквенце у миру. 

 
 

Модели биохемијских процеса у ћелији (енергетика) 
 
Енергија је неопходна за извођење рада током спортске припреме и 
такмичења. Основна енергија за све животне процесе је њен хемијски 
облик. У току мишићне контракције врши се директно претварање 
хемијске енергије у механички рад и то са високом ефикасношћу јер се 
само 30-50% губи као топлота. 

 Систем по коме долази до ослобађања енергије у ћелији је 
потпуно идентичан без обзира да ли се ради о мишићној енергији, 
неурону, енетероциту или хепатоциту.  

Човеков организам добија енергију за све животне процесе из 
аденозинтрифосфата (ATP). То једињење се састоји из базе-аденина, 
шећера-рибозе и три групе фосфата. Енергија се налази у две везе 
између фосфатних група, од три које постоје. 

Енергија се ослобађа у следећој реакцији, где се при кидању једне 
фосфатне везе ослобађа енергија: 

ATP↔ADP + P + e 
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Међутим, ATP-а у организму има врло мало, тек за две-три 
максималне мишићне контракције (само за око 2 секунде интезивног 
мишићног рада) и потребно га је стално обнављати. Постоје три начина 
обнове ATP-а у организму: први начин обнове је помоћу још једног 
фосфата у мишићу – креатин-фосфата (CP); други начин обнове се 
остварује у гликолитичком систему, где мишићи користе угљене 
хидрате смештене у мишићу (мишићни гликоген) за производњу 
енергије; и трећи начин обнове остварује се кроз оксидативни 
енергетски систем, оксидацијом угљених хидрата и масти.   

 
 

Анаеробни системи 
 

Анаеробни системи односе се на ATP-CP систем (који се назива и 
анаеробни алактатни, јер се у њему не производи млечна киселина), на 
фосфагени и систем млечне киселине. 

ATP-CP систем. Обзиром да мишићи могу похранити само малу 
количину ATP-а, исцрпљење енергије догађа се врло брзо након 
почетка напорне активности. Као последица тога долази до разлагања 
креатин-фосфата (CP) или фосфокреатина, који се такође налази у 
мишићној станици. Ослобођена енергија користи се у ресинтези ADP+P 
у ATP: 

CP + ADP → ATP + C 

Тај се ATP може онда поново претворити у ADP+P те дати енергију 
за мишићну контракцију. Претварање CP-а у C+P не ослобађа енергију 
која се директно може користити за мишићну контракцију. Ту енергију 
тело користи за ресинтезу ADP у ATP. Количина креатинфосфата у 
организму је довољна за 8 до 10 секунди максималних контракција. Ово 
је главни енергетски извор за екстремно брзе и експлозивне 
активности, као што је спринт на 100м, скокови у воду, олимпијско 
дизање тегова, дисциплине скокова и бацања у атлетици, прескоци у 
гимнастици и скијашки скокови(2). 

Фосфагенско обнављање догађа се брзо(41).  У првих 30 секунди, 
оно достиже 70%, а у периоду од 3 до 5 минута је потпуно (100%). 

Лактатни систем. Код интезивних дисциплина које трају 
дуже од 10 секунди прво енергију осигурава ATP-CP, те се након 8-10 
секунди укључује гликолитички систем. У њему се гликоген из 
мишићне станице и јетре разлаже и ослобађа енергију за ресинтезу 
ATP-а из ADP+P. 

Извор ресинтезе ATP је гликоза у процесима гликолизе: 
 

GLIKOLIZA → Piruvat + 2ATP 
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Због одсуства кисеоника у гликолитичком систему стварају се 
лактати (соли млечне киселине) и још нека једињења. Део лактата 
остаје у радном мишићу, док се део преко крви редистрибуира по 
организму у другим мање активним деловима. Када високоинтезивна 
активност траје дужи временски период, у мишићу се сакупљају велике 
количине млечне киселине које узрокују умор и на крају прекид 
физичке активности. 

Потпуна обнова гликогена захтева дуже време, може потрајати чак 
и данима, зависно од типа тренинга и исхране спортисте. Код умерених 
активности, типичног тренинга снаге или интервалног тренинга (који 
се рецимо састоји од 40 секунди рада и 3 минута одмора), да би се 
обновило 40% залиха потребно је два сата. За 55% треба 5 сати и 24 сата 
до потпуну обнову (100%)(2).  

 
 

Аеробни систем 
 

Да би произвео енергију за ресинтезу ATP-а из ADP+P, аеробном 
систему је потребно 60-80 секунди. Фреквенција рада срца и дисања 
морају се довољно повећати како би се потребна количина кисеоника 
пренела у мишићне станице те омогућило разлагање гликогена уз 
присуство кисеоника(2).  

Гликоген је извор енергије који се користи за ресинтезу ATP-а 
како у лактатном, тако и у аеробном систему. Аеробни систем, међутим, 
гликоген разлаже у присуству кисеоника производећи мало или нимало 
млечне киселине, што омогућава спортисти продужену активност. 

Када рад није максималног интезитета и када има довољно 
времена да супстрат (пирогрожђана киселина) уђе у митохондрију 
заједно са ADP и кисеоником, почињу аеробни процеси лоцирани на 
унутрашњој мембрани митохондрија у две групе енергетских процеса. 
Њихов назив је: 

• Кребсов циклус. 
• Оксидативна фосфорилација. 

Процес Кребсовог циклуса назван је у част аутора који га је описао 
али је познат и као циклус лимунске киселине. Кребсов циклус је 
један од најзначајнијих метаболичких путева аеробних организама јер 
се налази на раскрсници целуларног метаболизма. Суштина Кребсовог 
циклуса је да се процеси ензимских реакција одвијају у једном кругу, 
где се при сваком кругу потроше два угљеникова атома. Један круг 
Кребсовог циклуса ослобађа Coenzim A, CO2 (два), H2O, ATP (само 
један), четири водоника (протоне) и касније електроне. Циклус 
лимунске киселине није прави аеробни процес али није ни анаеробни 
јер се налази у митохондријама и непосредно уз ензимске процесе 
оксидативне фосфорилације. Овим процесом се практично припрема 
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гориво (протони и електрони) за коначно сагоревање уз присуство 
кисеоника. 

Електрон транспортни систем митохондрија (ETSM) је скуп 
ензимских процеса који омогућавају протонима и електронима, да на 
путу до кисеоника, као њиховог крајњег акцептора, ослободе значајну 
количину енергије. Синоними за овај процес су још и оксидативна 
фосфорилација, респираторни ланац и нешто шире ћелијско дисање. 
Ензими су распоређени по тачно дефинисаном редоследу где се 
догађају и главне оксидо-редукције субстрата. Најпознатији ензими 
ETSM су цитохроми који садрже гвожђе. Крајњи продукти овог система 
су вода и 34ATP што је са она два створена гликолизом укупно 36ATP 
од једног молекула гликозе. 

 

 
 

Слика 1.  Кребсов циклус лимунске киселине(42)  
 
У Кребсовом циклусу (слика 1) врши се  оксидација acetil-CoA do 

CO2 и H2O и коначна разградња глицида, масти и аминокиселина. 
Оксидацијом ових органских супстрата врши се редукција NAD+ и FAD 
коензима који потом своје редукционе еквиваленте предају 
респираторном ланцу митохондрија. Редокс енергија, која се при том 
ослобађа, користи се за синтезу ATP-а. Ензими Кребсовог циклуса 
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лоцирани су у митохондријалном матриксу. Циклус почиње 
кондензацијом acetil-CoA и оксалоацетата (алдолна кондензација) у 
цитрат. Реакцију катализује цитрат синтаза. Овај ензим инхибирају 
ATP, NADH и sukcinil-CoA. Следи изомеризација цитрата у изоцитрат 
преко енермедијера цис-аконитне киселине. У реакцији цис-аконитазе 
одиграва се прво дехидратација, а потом хидратација. 

Резултат је промена положаја једне OH-групе. Под дејством 
изоцитрат дехидрогеназе долази до оксидације и декарбоксилације 
изоцитрата, те настаје α-ketoglutarat, CO2 и NADH + H+. Ензим активира 
ADP, а инхибира ATP i NADH. α-ketoglutarat подлеже оксидативној 
декарбоксилацији у сложеним реакцијама сличним оксидативној 
декарбоксилацији пирувата. Настаје sukcinil-CoA, CO2 и NADH + H+. 
Sukcinil-CoA поседује тиоестарску везу богату енергијом која се у 
реакцији сукцинил-тиокиназе цепа, а ослобођена енергија се користи за 
фосфорилацију GDP у GTP. У енергетском погледу, GTP је еквивалент 
ATP и између њих постоји интерконверзија у реакцији нуклеозид 
дифосфат киназе: 

GTP + ADP↔GDP + ATP 

Ово је такође, пример фосфорилације на нивоу супстрата. Арсенит 
инхибира оксидативну декарбоксилацију α-ketoglutarata. Сукцинат се 
оксидише у реакцији сукцинат дехидрогеназе при чему настаје фумарна 
киселина и FADH2. Малонат, који је структурни аналог сукцината, 
компетитивно инхибира сукцинат дехидрогеназу. Фумараза или 
фумарат хидратаза врши хидратацију фумарата у малат, а малат се 
потом оксидише у реакцији малат дехидрогеназе у оксалоацетат. При 
томе се врши трансфер редукционих еквивалената на NAD+ koenzim, 
чиме се циклус затвара. Нето реакција Кребсовог циклуса је следећа(43): 

acetil-CoA+3NAD++FAD+GDP+Pi+2H2O→2CO2+3NADH+3H++FADH2+gtp+CoA 

Три NADH и један FADH2 коензим предају своје редукционе 
еквиваленте електрон-транспортном систему митохондрија. Водоник се 
спаја са кисеоником и настаје вода. 

С обзиром да оксидација једног NADH у електрон-транспортном 
систему митохондрија доводи до настанка три ATP, а оксидација FADH2 
даје 2ATP може се израчунати укупни енергетски биланс Кребсовог 
циклуса(43): 

3NADH    → 3NAD+     9ATP 
FADH2     →  FAD        2ATP 
GDP + Pi  →  GTP        1ATP 
укупно                        12ATP 
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На основу овога може се израчунати колика је укупна продукција 
ATP у току потпуне аеробне оксидације глукозе до CO2 и воде(43): 

glukoza         →   2 piruvata                            2ATP 
2NADH         →    2NAD+ (GAPDH)             6ATP 
2NADH         →    2NAD+ (PHD)                  6ATP 
2acetil-CoA   →   2CO2 + 2CoA                   24ATP 
Укупно                                                            38ATP 

Из овога се јасно види велика предност аеробног метаболизма над 
анаеробним у току којег разградња глукозе даје само 2ATP.  

Аеробни систем је главни енергетски систем за дисциплине које 
трају између 2 минута и 2-3 сата. 

Описани процеси су обухватили све кључне анаеробне изворе 
енергије и аеробни процес сагоревања угљених хидрата, односно 
гликозе као основне јединице. Ипак, то није све. Треба испратити оно 
што се у овим катаболичким процесима догађа са мастима и 
протеинима. Продужени рад изнад 2-3 сата може довести до разградње 
масти и протеина у сврху надокнаде залиха ATP-а кад се истроши 
гликоген. У сваком од тих случајева, при разлагању гликогена, масти 
или протеина као нуспродукти производе се угљен-диоксид и вода, који 
се из тела могу елиминисати путем дисања и знојења. 

Темпо којим се залихе ATP-а могу надокнадити ограничен је 
аеробним капацитетом, или максималном потрошњом кисеоника и 
исхраном. 

 
 

Преклапање два енергетска система 
 
Током вежбања тело користи или црпи енергетске системе према 
интезитету и трајању активности. Осим врло кратких активности, 
већина спортова запошљава оба енергетска система у различитим 
односима. Зато се код њих аеробни и анаеробни систем преклапају. 
Добар показатељ тога који енергетски систем највише учествује у некој 
активности је ниво млечне киселине у крви. Узимају се узорци крви те 
се мери количина лактата. Праг од 4 милимола млечне киселине 
показује да у ресинтези ATP-а и аеробни и анаеробни систем једнако 
учествују. Виши ниво млечне киселине показује да доминира 
анаеробни, или лактатни систем, а нижи да доминира аеробни(44). 
Такви тестови су врло важни ако намеравате да пратите, а нарочито да 
израђујете програме тренинга према доминантним енергетским 
системима у спорту.  
 

 
 

User
Highlight



 
 

57

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 
СПОРТСКОГ ТРЕНИНГА 



 
 
58

Варијабле тренинга 
 
Спортски тренинг води до анатомских, физиолошких, биохемијских и 
психолошких промена. Ефикасност спортског тренинга је резултат 
његовог трајања, удаљености и понављања (обима), оптерећења и 
брзине (интезитета), и фреквенције извођења (густина). У фазама 
тренинга које претходе такмичењу дефинишу се компоненте које треба 
нагласити како би се постигао циљ. Сходно карактеристикама спортске 
активности у правилу се у спортовима где је евидентна брзина и снага 
наглашава интензитет, а код спортова издржљивости обим. У 
спортовима који садрже сложене кретне активности примарана је 
сложеност тренинга. 

У спортском тренингу се разликује спољашње и унутрашње 
тренажно оптерећење. Спољашње тренажно оптерећење односи се на 
физички рад који спортиста треба да обави у тренингу или такмичењу. 
Док унутрашње тренажно оптерећење представља физиолошку 
реакцију организма на спољашње тренажно оптерећење, тј. 
физиолошки стрес који организам доживљава током тренинга. 

Два су битна разлога због којих је важно познавање унутрашњег 
оптерећења спортисте на тренингу(36): 

(1) Физиолошки стрес који организам доживи током примене 
спољашњег оптерећења одређује какве ће промене произвести 
тренажни процес, и 

(2) Примена истог спољашњег оптерећења код различитих спортиста 
неће произвести исте физиолошке реакције у организму. 

Најчешће коришћене методе одређивања унутрашњег оптерећења су: 
(1) Мерење срчане фреквенције; 
(2) Процена нивоа опаженог напора; 
(3) Количина лактата у крви. 

Спољашње тренажно оптерећење дефинишу три параметра: 
интензитет, екстензитет и волумен (обим). 

Интензитет оптерећења представља „јачину” тренажног 
подражаја36. Дефинише се као количина обављеног физичког рада у 
јединици времена. Може се дефинисати и као потрошена енергија у 
јединици времена. Интензитет извођења вежбе и фреквенција 
оптерећења одређују интензитет оптерећења у тренингу као примарне 
компоненте. Фреквенција оптерећења представља учесталост извођења 
вежбе у јединици времена, а одређује је и трајање интервала одмора 
између понављања одређене вежбе. 

Промена интензитета на тренингу своди се на:  
1. промену интензитета извођења вежби,  
2. промену трајања интервала одмора између понављања/ 

серија/вежби, или  
3. истовремену промену обе компоненте интензитета оптерећења. 
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Трајање физичког рада представља екстензитет оптерећења. 
То може бити стварно временско трајање рада, укупна пређена 
удаљеност или укупан број понављања одређене вежбе на тренингу36. 

Као примарна компонента тренинга, обим (волумен) је 
квантитативан предуслов за висока техничка, тактичка и физичка 
достигнућа. Врхунски спортски резултати су примарно резултат 
великог обима тренинга. Обим тренинга састоји се од следећих 
интегралних делова: 

• Време трајања тренинга; 
• Удаљеност која се пређе или тежина подигнута у јединици 

времена; 
• Понављања вежбе или техничког елемента које спортиста изводи 

у датом времену. 
Обим указује на укупни квантитет активности која се изводи на 

тренингу. Он се односи и на збир рада изведеног током појединог 
тренинга или фазе. Када се говори о обиму тренажне фазе, треба 
спецификовати број појединачних тренинга и број сати и дана рада. 

У спортском тренингу се израчунавају два типа обима. Релативни 
обим односи се на укупну количину времена коју група спортиста или 
екипа посвећује тренингу током специфичних појединих тренинга или 
фаза(36). Релативни обим ретко има неку вредност за индивидуалног 
спортисту. Иако тренер зна укупно трајање тренинга, он нема 
информацију о обиму сваког спортисте по јединици времена. Док 
апсолутни обим мери количину рада коју појединац изводи по 
јединици времена, што се често изражава у минутама, те се прецизније 
може проценити обим тренинга који спортиста изводи. Динамика 
обима у фазама тренинга разликује се према спорту и његовој 
ергогенези, тренажним циљевима и потребама спортиста, као и према 
календару такмичења. Волумен (обим) оптерећења представља укупну 
количину обављеног физичког рада или укупну количину потрошене 
енергије на тренингу, а дефинисан је интензитетом и екстензитетом 
оптерећења. 

Побољшање извођења директна је последица количине и 
квалитета рада који спортиста постиже у тренингу – тренажног 
оптерећења. Од иницијацијске етапе до етапе врхунских резултата, 
радно оптерећење у тренингу мора се постепено повећавати према 
физиолошким и психолошким способностима сваког спортисте(2). 

Физиолошка основа овога принципа је у томе да се, као последица 
тренинга, физичка функционална ефикасност те са њом и капацитет 
извођења рада, током дужег периода стално повећавају(2). Свако 
драстично побољшање извођења захтева време тренинга и адаптације. 
Спортиста реагује анатомски, физиолошки и психолошки на повећане 
напоре тренажног оптерећења. Да би се побољшала функција и 
реакција нервног система, нервно-мишићна координација и 
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психолошки капацитет за подношење стреса тешких тренажних 
оптерећења, спортисти је потребно време и компетентно вођство 
тренера. 

Принцип поступног повећања оптерећења ствара темељ 
планирања спортског тренинга, од микроциклуса, преко олимпијског 
циклуса до дугорочне спортске каријере, од периода иницијације до 
постизања врхунског спортског резултата, те сви спортисти треба да га  
примењују без обзира на степен извођења. Побољшање резултата 
директно зависи од брзине и начина на који спортиста повећава 
тренажно оптерећење. Међутим, тај се образац разликује од спорта до 
спорта. 

У неким спортовима се кроз читаву годину одржава исто 
оптерећење – стандардно оптерећење. У зависности од захтева 
конкретне спортске дисциплине а складно календару такмичења (лига) 
у већини екипних спортова број сати тренинга остаје током већег дела 
године исти. Ако је снага доминантна способност дисциплине, 
спортисти користе тренинг снаге са сличним вежбама и оптерећењима 
кроз припремну фазу, а за време такмичарске фазе смањују 
оптерећење. У оба случаја тренери користе стандардно оптерећење(2). 

Можемо јасно рећи да понављање стандардног оптерећења доноси 
побољшање у раном делу годишњег плана, након чега долази до платоа 
и стагнације форме током такмичарске фазе. 

Као последица тога, наступ током задњег дела такмичарске фазе 
може бити слабији јер се физиолошка основа извођења смањила, те 
неће доћи до очекиваних побољшања из једне године у другу. Само 
константно повећање тренажног оптерећења из године у годину, 
створиће супериорну адаптацију и самим тим бољи наступ. 

Принцип већег оптерећења представља други традиционални 
образац оптерећивања у тренингу(2). Према изворним предлозима овог 
принципа, спортска форма ће се повећавати само ако спортисти раде на 
свом максималном капацитету са оптерећењима која су виша од 
нормалних. Истраживачи такође предлажу да се оптерећење тренинга 
повећа током програма(45). Тако крива оптрећења стално расте. 

Принцип већег оптерећења потиче из лабораторијских 
истраживања, кратког је рока и најчешће се примењује у боди 
билдингу. Краткорочно, спортиста може подносити стрес сталног 
повећања оптерећења. Али, дугорочно ће се довести на критичне нивое 
умора, изгарања, па чак и претренираности, јер када се тај принцип 
строго примењује, он не дозвољава фазу регенерације и психолошко 
опуштање. Као што се види у многим спортовима, неприкладно 
оптрећење често води до повреда због пренапрезања. Многи млади 
спортисти престају да се баве спортом пре него што достигну свој 
максимални физички капацитет, јер су константно, из године у годину, 
били изложени континуираном високоинтезивном тренингу(2). 
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Давних осамдесетих прошлог века(46,47) се открило да је линеарна и 
континуирана метода повећања оптерећења мање учинковита од 
степенастог приступа. Супротна приступу сталног повећања 
оптерећења, степенаста метода испуњава физиолошке и психолошке 
захтеве, тако да након повећања оптерећења заговара фазу смањеног 
оптерећења, током које се спортисти адаптирају и регенеришу. 

Овај степенаст приступ не треба интерпретирати као чврсто 
повећање једнаких квантитета рада по сваком тренингу, путем 
аритметичког додавања. Један тренинг није довољан да изазове 
видљиве физичке и менталне промене код спортисте. Да би се постигла 
адаптација, потребно је исти тип тренинга или тренажног стимуланса 
понављати неколико пута. Могу се планирати тренинзи истих 
карактеристика током читавог микроциклуса, и тек након тога 
повећати оптерећење(2).  

Оптерећење се повећава постепено у прва три микроциклуса, 
након чега следи припремно смањење или фаза нижег оптерећења, да 
би се спортисти регенерисали. Сврха регенерације је у томе да 
спортисти акумулирају физиолошке и психолошке резерве у 
антиципацији даљих повећања оптерећења. Побољшање степена 
тренинга се обично догађа после фазе регенерације. Та фаза нижег 
оптерећења, или четврти циклус, представља нову, најнижу степеницу 
следећег макроциклуса. Ова степеница није једнака претходној 
најнижој степеници, већ оној која је била средња, јер се спортиста већ 
прилагодио на претходна оптерећења. Повећање оптерећења у тренингу 
производи малу физиолошку и психолошку неравнотежу, након чега 
следи фаза адаптације где се спортиста прилагођава на тренажне 
захтеве, и долази до побољшања у тренингу и извођењу(2). 

Постоји директна повезаност између нивоа подизања оптерећења 
и времена трајања тог нивоа оптерећења. Што је дужина или адаптација 
већа, веће ће бити и повећање у обиму и/или интезитету тренинга. 
Спортиста треба да акумулира велику количину рада пре него што дође 
до побољшања спортске форме. 

Тренажно оптерећење се мора пажљиво и поступно повећавати из 
корака у корак. У спортовима издржљивости, где је главни циљ 
повећати физиолошки потенцијал, повећање тренажног оптерећења не 
сме бити високо. Озолин(46) сугерише да повећање буде за 3-6% 
максималне брзине спортисте, јер се иначе мора смањити обим 
тренинга, па ће бити мањи број понављања. У таквом се случају радни 
капацитет појединца неће повећати у складу са потребама дужине трке, 
већ ће бити прикладнији много краћим тркама. 

У спортовима високе техничке сложености, као што су екипни 
спортови, гимнастика и џудо, у којима су техничко и тактичко 
мајсторство главни циљеви, повећање оптерећења може се базирати на 
постављању виших захтева моторичке координације. Узима се у обзир 
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промена ритма или техничких покрета; комбинације различитих 
техничких и тактичких елемената; увођење нових покрета; и промену 
спољних услова, као што је вежбање уз повећани отпор (тежа лопта, 
тегови око зглобова или око струка) или производњу буке у публици. 

При повећању тренажног оптерећења, тренеру су доступни 
следећи елементи прогресије(2): 

• Број тренинга недељно (на пример, недеља 1 = 4 тренинга, 
недеља 2 = 5 тренинга, недеља 3 = 6 тренинга); 

• Број сати тренинга недељно (на пример, 1 = 8 сати, недеља 
2 = 12 сати, недеља 3 = 14-16 сати); 

• Збир вежби или километара недељно; 
• Број високоинтезивних тренинга недељно. 

Када се у одређеној недељи тренинга оптерећење повећа, 
спортиста у раном делу недеље осећа умор, након чега се тело 
прилагођава новом оптерећењу што води до побољшања при крају 
недеље. Када дође до прилагођавања, спортиста доживљава 
суперкомпезацију и све њене предности укључујући и побољшање 
форме.  

Будући да повећање тренажног оптерећења напредује у корацима, 
у тренажном плану дужег трајања крива пораста оптерећења имаће 
таласаст облик, због континуираног повећавања и смањивања 
тренажних компоненти. 

Током тренажног процеса, различите вежбе, моторичке 
способности и телесне функције развијају се различитом брзином или 
темпом. Гипкост се  може повећати за кратко време, 2 или 3 месеца, док 
ће за побољшање кардиореспираторне издржљивости бити потребно 
много више, вероватно до годину дана. Код развоја моторичких 
способности, побољшање гипкости се може видети из дана у дан, снаге 
из недеље у недељу, брзине из месеца у месец и издржљивости из 
године у годину. Време потребно за прелаз са степенице на наредну 
такође је различито. За гипкост ће бити потребно можда 2 или 3 дана, 
за снагу један микроциклус, а за развој функционалне базе 
издржљивости један макроциклус(2). 

Однос повећања тренажног оптерећења и фазе адаптације много је 
нижи од развоја снаге него код гипкости. Тај ће однос бити најнижи за 
издржљивост. 

Иако ниво повећања може код тренинга снаге или издржљивости 
бити виши него код тренинга комплексних спортова, фаза адаптације је 
много дужа, због чега је свеукупна брзина напретка мања. Што је 
задатак у тренингу сложенији и тежи, повећање тренажног оптерећења 
треба да буде мање. Код повећања тренажног оптерећења треба се 
равнати према брзини напретка форме у поједином спорту. Што је 
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брзина напретка већа, то веће мора бити и оптерећење, јер у супротном 
спортисти неће моћи да прати савремено извођење(2). 

Величину оптерећења треба подизати како у малим циклусима 
тренинга тако и на годишњем нивоу. Сваке године се повећава обим и 
интезитет тренинга, да не би дошло до стагнације у резултатима. На 
темељу систематских истраживања, Матевејев(48) предлаже да сваке 
године спортиста повећава обим тренинга за 20-40% зависно од 
карактеристика спорта. 

Број сати тренажног рада стално се повећава и постиже вредности 
које значе да спортиста у циљу постизања врхунских спортских 
резултата мора просечно дневно да тренира и више од четири сата.  
Имајући на уму ово повећање, можемо закључити да се повећавање 
укупне количине тренажног рада у каснијим етапама спортског 
усавршавања остварује на темељу знатнијег прираста специфично – 
ситуационих садржаја тренажног рада и броја такмичења(48). 

У већини случајева, тренер одређује подизање обима у складу са 
расположивим временом уместо да узима у обзир способности 
подношења оптерећења спортисте, што показује да је време често 
лимитирајући фактор у тренингу. Због високе повезаности између 
ритма повећања спортске форме и индекса повећања годишњег 
оптерећења, потребана је пажљива организација и расподела 
одговарајућег времена за тренирање. Коју год методу користили, како 
би постигли резултате, тренери и спортисти морају повећавати обим на 
годишњем нивоу. 

Годишње повећање обима тренинга резултат је потребног 
повећања броја тренинга по дану. Врхунски спортисти могу планирати 
два, а у неким случајевима и три тренинга дневно. Повећање броја 
тренинга недељно, а према томе и годишње, подићи ће физички и 
психолошки потенцијал, што ће свакако утицати на спортску форму. 
Повећање броја тренинга мора урачунати индивидуални капацитет, 
прилагодљивост, време за тренинг, степен спортске форме и потребу за 
сталном изменом различитих тренажних интезитета. 

Код напредних, искусних, врхунских међународних спортиста, 
предлаже се модел са платоом оптерећења. 

У овом моделу, прва три корака су високозахтевна, обим и 
интезитет усмерени су на изазивање високог степена адаптације. Ниво 
рада је највиши који може да се толерише, након чега следи недеља 
регенерације и релаксације (четврта недеља). Овај модел се предлаже 
само за средњи део припремне фазе. У њеном раном делу треба 
користити прво степенасту методу како би се тренажно оптерећење 
прогресивно повећавало. То олакшава прогресивну адаптацију, што је 
важно када почиње нови годишњи план(2). 
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Пре почетка такмичења, укључујући и она контролна која се 
планирају за време предтакмичарске фазе, образац оптерећења се 
поново мења да би се задовољила потреба изоштравања спортске 
форме када су циклуси регенерације много чешћи. 

Током опште припремне фазе, циљ тренинга је адаптација, како 
би се тело и ум прогресивно прилагодили за следећу подфазу, која 
изазива спортисте на њихов највиши степен толеранције. Тада је циљ 
тренинга акумулирати што је више могуће способности, те техничких и 
тактичких вештина. Током те подфазе, тренинг мора бити захтеван. Тад 
је време за изградњу физиолошке основе за остатак годишњег плана. 
Ако се за то време не организује учинковит и захтеван тренинг, доводи 
се у питање резултат који је планиран у тој години. 

Од предтакмичарске подфазе па надаље, укључујући и 
такмичарску фазу, циљ тренинга је припремити спортисте за важна 
такмичења и утакмице, довести форму до врха и стабилизовати је, те 
прогресивно постићи високе резултате. Током предтакмичарске и 
такмичарске подфазе, динамика обрасца оптерећења зависи од 
важности и фреквенције такмичења. У поређењу са припремном фазом, 
обим и интезитет тренинга су нижи и не тако чести. Што је такмичења 
више, ниже је оптерећење током недеље које претходе (циклус 
регенерације који мора довести до суперкомпезације, важне за добре 
резултате на такмичењу). 

 

 

Методе оптерећења 

 

Основна два начина, односно методе су континуирана (непрекидна) и 
дисконтинуирана (испрекидана са паузама или интервална).  

Основна подела континуираног метода је равномерни и 
променљиви. Променљиви континуирани метод карактерише промена 
интензитета рада од средњег па све до максималног и има више 
варијанти, као:  
� прогресивни - оптерећење се стално повећава,  
� регресивни - оптерећење у главном делу тренинга све више 

опада,  
� таласасти континуирани метод - интензитет стално варира. 

Равномерни континуирани метод се односи на рад са 
непромењеним интензитетом или минималним колебањем. 
Континуирани напор у трајању не мањем од 12 минута. У току тренинга 
срчана фреквенца расте до нивоа који одговара интензитету трчања и 
остаје више мање константна до краја оптерећења. Разликујемо два 
основна типа ове врсте тренинга: 1) Дуготрајни тренинг ниског 
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интензитета – користи се за општу кондицију, интензитет рада је на 
око 70% од max HR. Акценат је на пређеним километрима, не на 
интензитету. Овај тип тренинга користи се за економичност потрошње 
угљених-хидрата и припрему немишићних структура локомоторног 
апарата; 2) Високо интензивни тренинг – интензитет рада је на око 80-
90% од max HR. Погодан за високо трениране спортисте у циљу 
вежбања такмичарске брзине трчања. Рад се одвија на самом његовом 
нивоу или нешто изнад анаеробног прага и доводи до значајног пораста 
VO2max.  

Променљиви континуирани метод се односи најчешће на фартлек 
тренинг. Иако представља континуирани тип тренинга, основна одлика 
је честа промена брзине кретања која може бити и у анаеробном 
режиму. У савременој пракси код врхунских спортиста користи се 
неколико основних варијанти променљиве методе.  Код прве варијанте 
тренинг се спроводи у условима блиским такмичарским (стаза, базен и 
остало), при чему је целокупни рад строго програмиран и ритмичан. 
Интензитет оптерећења непрестано варира око анаеробног прага (АнП). 
Периодична промена интензитета активира регулаторне механизме и 
одговарајуће адаптивне функције. На пример, у зони повећане 
активности (мало изнад АнП) „провоцирају” се анаеробни извори 
енергије, што повећава концентрацију лактата и озбиљно изазива 
компензаторне реакције организма. Код друге варијанте тренинг се 
спроводи у природним условима. Рад је диктиран конфигурацијом 
терена. Ова игра брзине –„фартлек“ (према шведским стручњацима) 
или „игра у покрету” (према француским стручњацима) примењује се у 
две основне форме: а) Прва форма има претежно тренажно-
опорављајући карактер (трчање по брежуљкастом терену и различитим 
теренима током 1-2 часа); б) Друга форма променљиве методе у 
природним условима се убраја међу најтеже врсте тренинга. Суштина 
ове методе је у „освајању” великих обима у променљивом режиму рада, 
путем извођења вежби брзинско-снажног карактера, блиских по 
динамици и кинематици атлетским тркама.  Повећава се густина и 
обим  митохондрија, као и активност оксидативних фермената, односно 
- садржај хемоглобина, те гликогена у мишићима (са 50-60 %). 

Варијанте фартлека  

Фартлек Ватсона - 10 мин загревања лаганим трчањем; трчање 
дугим корацима 4 мин после 1 мин опорављајућег трчања - 8 
понављања; 10 мин лаганог трчања за релаксацију. 

Фартлек Салтина  - 10 мин загревања лаганим трчањем; трчање 
дугим корацима 3 мин после 1 мин опорављајућег трчања, oвај образац 
се понавља 6 пута; 10 мин лаганог трчања за релаксацију. 

 Фартлек Астранда - 10 мин загревања лаганим трчањем; трчање 
са максималним интензитетом 75 секунди после којег следи 150 секунди 
лаганог трчања, трчање са максималним интензитетом 60 секунди, 
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затим 120 секунди лаганог трчања, oвај образац се понавља 3 пута; 10 
мин лаганог трчања за релаксацију.  

Фартлек Гершлера - 10 мин загревања лаганим трчањем; трчање 
дугим корацима 30 сек, затим лагано трчање 90 сек, овај образац се 
понавља, при чему се после сваког брзог трчања, време за опорављајуће 
трчање скраћује за 15 сек / нпр., 30-75, 30-60, 30-45, 30-30, 30-15, овај 
образац се понавља 3 пута; 10 мин трчања за релаксацију.  

Фартлек са отпором - 10 мин загревања лаганим трчањем; 2 миље 
трчања (узбрдо/низбрдо) према следећој шеми: брзо трчање узбрдо-
низбрдо два  пута пре преласка на следећи нагиб; између нагиба лагано 
трчање, oвај образац се понавља 3 пута; 10 мин трчања за релаксацију.  

Фартлек после сигнала - 10 мин загревања лаганим трчањем; 
пирамидалне серије, и то: 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 мин после сигнала, после 
првог сигнала трчање у брзом темпу, после другог сигнала – лагано 
трчање, исто понављати у свакој серији, трајање одмора - 60 сек; 10 мин 
трчања за релаксацију. 

Интервални аеробни тренинг састоји се од понављања 
интервала кратког или средњег трајања високог интензитета, који је 
испрекидан активним или пасивним паузама. Овај тип тренинга први је 
научно објаснио Рејндел, а почетак примене тог типа тренинга везује се 
за Емила Затопека 50-их година двадесетог века.  

Основна логика интервалног аеробног тренинга да већа количина 
рада високог интензитета са истим или мањим замором јесте могућа 
ако се ради интервално у односу на континуирани тренинг. 

Компоненте које је потребно дефинисати: 
– Период рада;  
– Период одмора;  
– Интензитет рада;  
– Тип опоравка (активан-пасиван);  
– Број серија и понављања;  
– Однос рада и одмор. 

Ова врста тренинга се дефинише као интервални тренинг у коме је 
аеробни метаболизам активиран у већем уделу него анаеробни. Активан 
опоравак у ниским зонама оптерећења обезбеђује аеробни метаболизам 
на високом нивоу. Интервални аеробни тренинг се дели на: кратки и 
дугачки.  

Као последица кратког интервала рада, миоглобин предаје пола 
од непходног кисеоника. По Кристенсену, услед паузе у којој се 
миоглобин попуни кисеоником, повећана је потрошња кисеоника! 
Астранд и Родал – 10 с трчања са 5 с паузе доводи до VO2max-а, и такав 
рад је могуће задржати 30 мин (дакле 20 мин на VO2max!). Билат тренинг 
- 30–30 - секунди, са активном паузом (50% од VO2max). Спортисти 
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достижу VO2max на 5 и одржавају га до 18 оптерећења, и у опоравку! 
Вероника Билат је експериментисала и са краћим интервалима на 50% 
од VO2max. Истраживања указују да треба тренирати на начин што 
ближе временским структурама стварног такмичења. 

Типични интервални тренинзи дугог трајања за развој VO2max 

састоје се од рада у трајању од 1 до 8 минута на око 90% од маx. 

У интервалном анаеробном тренингу интензитет се креће 
око 95% од максималног у трајању до 2 мин. Интервали одмора 
прогресивно се скраћују чиме се максимално активира гликолиза. Број 
понављања се креће од 3 до 4 у серији са 3-4 серије. Карактер одмора је 
унутар серије пасиван, а између серија активан. Адаптације на 
интервални анаеробни тренинг су:  
– Пораст мишићног ATP – до 25%  након  2 до 3 дана недељно у  току 

7 месеци49; 
– Пораст мишићног CP – 40%(49); 
– Повећана активност  ATP-CP ензима - креатин киназа, миокиназа; 
– Повећана активност анаеробно-гликолитичких ензима – 

фосфорилаза; фосфофруктокиназа (PFK) 6 недеља тренинга – 
пораст за 16%(50); лактат дехидрогеназа (LDH); 

– Ефикасност кретања – регрутација мишића, економичнији 
утрошак енергије;  

– Развој аеробних капацитета – понављана оптерећења високог 
интензитета зависе и од аеробних механизама; 

– Пуферски капацитети – пораст мишићног капацитета за 
толеранцију високе ацидозе. 

 

 

Тренажне зоне 

 

Знајући фреквенцу срца, у сваком тренутку знамо које се физиолошке и 
метаболичке промене могу очекивати. На стрес, било емоционални, 
физички, интелектуални - срце ће реаговати променом срчане 
фреквенце. Мерење срчане фреквенције омогућује оптимално дозирање 
интензитета тренинга или такмичења, рано препознавање 
претренираности, те различите врсте тестирања. Срце као највиталнији, 
најдинамичнији и најснажнији орган у телу даје нам кроз број откуцаја 
у минути – срчана фреквенца много информација које су кључне за 
оптимално планирање и програмирања тренинга. Срчана фреквенца је 
попут отиска прста, изразито индивидуална, али и једина битна за 
процену реакције организма на стрес, у разним условима континуирано 
мерљива физиолошка карактеристика. 

FSmax - максимални број откуцаја које срце може постићи у једној 
минути је генетски одређена и не може се повећати тренингом. 
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Fsmax опада с годинама, али стандардна формула: 
220 – године старости; за мушкарце, 
226 – године старости; за жене, 

често се користи у пракси (у медицини). 

У спорту, како би одредили максималну срчану фреквенцу 
потребно је подстаћи срце да постигне свој максимални број откуцаја на 
тестирању. Треба тестирање третирати готово као такмичење и добро се 
одморити један или два дана пре теста. Постоје различити протоколи за 
одређивање максималне срчане фреквенце. Загревање треба спровести 
на интензитету до 75% од претпостављене максималне срчане 
фреквенце, минимално двадесет минута. У спорт специфичној 
активности на 85-90% од претпостављене максималне срчане 
фреквенце треба провести 5 минута, а тада 20-30 секунди треба 
максимално трчати. На тај начин добијамо срчану фреквенцу коју 
касније можемо користити. 

Јутарња срчана фреквенца у мировању (FSmir) је најнижа 
вредност која се може измерити у будном стању. Овај параметар је 
одличан за праћење стања спортисте и благовремено откривање 
претренираности. 

Унутрашње оптерећење у спорту најчешће се прати преко срчане 
фреквенце, Боргове скале (RPE) или лактатног одговора (минута/км). 

Интензитет је фактор који је најтеже одредити у спортском 
тренингу. Тежња савременог тренинга је индивидуализација, јер само 
таквим начином рада постоји могућност да се спроводи тренинг у 
жељеним зонама, пошто исти тренинг код спортиста даје различите 
ефекте. У тренажној пракси најчешће се интензитет одређује по 
субјективном осећају тренера (у великом проценту погрешно), а ређе на 
основу објективних параметара (срчане фреквенце, лактата...). 

Преко срчане фреквенце интензитет се може одредити у 
процентима од максималног пулса и у процентима од срчане резерве 
(Карвовенонова метода). 

Бомпа(2) даје пример пет зона интензитета за цикличне спортове:  
1. Од 1-15 сек (до максимналних граница), користи систем ATP-CP у 

производњи енергије, са 95-100% анаеробне ергогенезе и 0-5% 
аеробне ергогенезе; 

2. Од 15-60 сек (максималан), користи систем ATP-CP и LA у 
производњи енергије, са 90-80% анаеробне ергогенезе и 10-20% 
аеробне ергогенезе; 

3. Од 1-6 мин (субмаксималан), користи LA и аеробни систем у 
производњи енергије, са 70(40-30)% анаеробне ергогенезе и 
30(60-70)% аеробне ергогенезе; 

4. Од 6-30 мин (средњи), користи аеробни систем у производњи 
енергије, са (40-30)-10% анаеробне ергогенезе и (60-70)-90% 
аеробне ергогенезе; 
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5. Преко 30 мин (ниски), користи аеробни систем у производњи 
енергије, са 5% анаеробне ергогенезе и 95% аеробне ергогенезе 

 

Велики број аутора предлаже пет зона тренажног оптерећења(39,51) 
који се могу описати као: 

1. РЕГЕНЕРАЦИОНА ЗОНА – зона тренинга опуштања, најмањег 
оптерећења које помаже спортисти у опоравку након захтевног и 
тешког тренинга, или као опоравак у интервалном тренингу (при 
оваквом оптерећењу се млечна киселина најбрже разграђује, уз 
истовремену ресинтезу анаеробног фосфогеног капацитета). 
Интензитет је индивидуалан и креће се нешто испод аеробног 
прага (40-50% VO2max). Ова зона је ниског интензитета - омогућава 
дуготрајан рад. Континуирана метода - осећај „пријатног“ замора. 
Физиолошка адаптација на овај интензитет се односи на:  

� повећање оксидативних процеса, односно аеробне 
способности спортисте;  

� повећање броја и величине митохондрија; 
� повећана активност оксидативних ензима;  
� потрошња енергије углавном створене из масти; 
� повећања количине депонованог гликогена и 

миоглобина.  

2. ЗОНА ЕКСТЕНЗИВНОГ АЕРОБНОГ ТРЕНИНГА  ово је подручје 
оптерећења код спортиста примарно у базном периоду –
припремној фази и служи за изградњу и одржавање првенствено 
периферне аеробне издржљивости.  

А1 зона – интензитет је низак, отприлике 65-80% од анаеробног 
прага, служи за изградњу и евентуално одржавање првенствено 
периферне аеробне издржљивости. Продукција лактата је на 
довољно ниском нивоу да омогућује велик обим тренинга.  

А2 зона – интензитет је нешто виши и износи 80-90% од 
анаеробног прага, при чему је продукција лактата нешто виша од 
претходне А1 зоне.  

Карактеристика ове зоне је тренинг издржљивости дужег трајања 
(extensive endurance). Тренинг даје позитивне и брзе ефекте, 
посебно код мање тренираних или почетника. Код тренираних 
спортиста, ова зона се мало користи, зато што су ефекти слични 
ефектима регенеративне зоне. 

3. ЗОНА ИНТЕНЗИВНОГ АЕРОБНОГ ТРЕНИНГА – зона око 
анаеробног прага  

Е1 зона – зона транзиције 1 - 90-100% од анаеробног прага  

Е2 зона – зона транзиције 2 – 100-105% од анаеробног прага  



 
 
70

Ово су најважније зоне у којима активности на овом нивоу 
интензитета доводе спортисте непосредно до, на или мало изнад 
зоне анаеробног прага (критична вредност продукције лактата), 
дужина активности се мери у минутама. Рад при овом интензитету 
максимално активира све карике у аеробној продукцији енергије за 
мишићни рад, а побољшања настају и у подручју толеранције на 
лактате и разградње истих, што у генералном доводи до 
побољшања анаеробног прага. Код неких спортиста овај интнзитет 
представља - анаеробни праг, а за врхунске спортисте - подпражни 
интензитет, који високо стимулише аеробне способности, па се зато 
и назива зона интензивног аеробног тренинга. Ефекти рада у овој 
зони интензитета су:  

– Утилизација гликогена;  
– Редистрибуција крви; 
– Утилизација кисеоника у активним мишићима.  

4. ЗОНА МАКСИМАЛНЕ ПОТРОШЊЕ КИСЕОНИКА – од 
анаеробног прага до краја теста на покретној траци.  

Ан1 зона – анаеробна зона 1 – у којој све више доминира анаеробна 
гликолиза – максимални енергетски темпо у трајању од 2-3 
минута. Сам интензитет активности премашује анаеробни праг 
(интервални тренинг је типичан пример за ову зону) 

Брза мишићна  влакна имају доминантну улогу у овој зони, која 
захтева високу толеранцију на лактате. Ова зона интензитета 
представља брзину трчања трке у спортовима типа издржљивости 
и најбољи је предиктор успеха код дугопругаша. Зона 4 је 
најважнија зона тренинга у свим спортовима издржљивости. 
Ефекти рада у овој зони интензитета су:  

- Способност мишића да рециклирају млечну киселину;  
- Физиолошки се развија висок ниво аеробно-анаеробног 

капацитета; 
- Неангажовани мишићи - утилизација млечне киселине; 
- Први интензитет који утиче и на ударни волумен срца. 

5. ЗОНА МАКСИМАЛНОГ ИЗВОЂЕЊА – од максималне брзине 
постигнуте у прогресивном тесту оптерећења на покретној траци до 
максималне брзине трчања.  

Ан2 зона – анаеробна зона 2 – обухвата широк распон интензитета 
од максималне брзине постигнуте у ПТО на покретној траци 
(анаеробно гликолитички капацитет – брзинска издржљивост) до 
максималне брзине трчања (фосфагени -алактатни капацитет – 
максимална брзина трчања).  

Високо развијени анаеробни капацитети спортисте су посебно 
значајни у активностима са наглим променама у  брзини трчања, у 
финишу трке, као и у активностима које се у целости одвијају при 



 
 

71

брзинама већим од VO2max. Трајање деоница у овом распону 
интензитета износи од неколико секунди (тренинг брзине) до 1-2 
минута (брзинска издржљивост). Ова зона интензитета се 
примењује када спортиста има добро развијену аеробну 
способност. У зони 5 су анаеробија и аеробија у конкурентним 
односима ако се не контролишу обими тренинга. Ефекти рада у 
овој зони интензитета су:  

- Повећава пуферске способности организма; 
- Способност ЦНС за активност у поремећеном статусу 

ацидозе.  

Зоне оптерећења могу се одредити и у односу на лактатни 
анаеробни праг. Анаеробни праг се узима као 100% оптерећење 
аеробног карактера. У оваквом случају имамо следеће зоне оптерећења:  

• А1 = аеробна 1: интензитет је врло низак, око 70% до 80% од 
анаеробног прага. 

• А2 = аеробна 2: интензитет је нешто виши, 80% до 90% од 
анаеробног прага. 

• Е1 = зона издржљивости 1: транзитивна зона (прелазна), 90%-
100% анаеробног прага. 

• Е2 = зона издржљивости 2: висок интензитет издржљивости, 
100% до 110% од анаеробног прага. 

• Ан1 = анаеробна 1: основа је анаеробна гликолиза, максимална 
енергија се остварује у току 2 до 3 минута. 

• Ан2 = анаеробна 2: основа је фосфатни систем, максимална 
енергија се остварује до 10 секунди.  

 
 
 
 

Тапер 
 

Спортисти су под непрекидним притиском, унутрашњим или 
спољашњим, да морају да постижу добре резултате и често се не 
одмарају онолико колико је потребно њиховом телу. Очајнички желе 
напредовати и бити све бољи и бољи, па мисле да ће због одмора само 
заостајати у тренингу. Недостатак одмора онемогућује потпуни 
опоравак спортисте, обнову хомеостазе, па спортисти постају све 
уморнији што погоршава њихове спортске перформансе и онемогућава 
успешност. Желећи да то погоршање спортске форме што брже 
заустави и успешност што пре врати у оквире изворних стандарда, 
спортиста још више тренира, претерано се троши, прегара - те се тако 
доводи у стање претренираности(52). 

Спортисти који, упркос шестонедељном одмору, и даље бележе 
пад такмичарске припремљености и резултата сматрају се 
претренираним(53). На растући тренд појаве претренираности указује и 
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податак да у спортовима издржљивости сваке године од ње пати 10% 
спортиста(53). Иако и даље постоји доста несугласица око показатеља 
(маркера) синдрома претренираности и одговарајућег начина опоравка, 
сви се слажу да је он последица непримереног и континуираног 
повећања тренажног оптерећења(52,54). Зато је нужно смањити 
оптерећење тренинга како спортиста не би ушао у уништавајуће стање 
претренираности.  

Остаје питање на који начин то постићи. Једна од крајности јесте 
да се прекине са тренингом. Међутим, резултати упућују на то да нагли 
престанак бављења физичком активношћу доводи до детрениарности, 
која се може дефинисати као: „делимичан или потпуни губитак 
тренингом изазваних адаптација морфолошких карактеристика 
спортисте, физиолошког статуса (припремљености) и нивоа већ 
постигнуте спортске форме“(55). Поменути аутори су закључили да 
краткорочни (мање од 4 недеље) прекид тренирања доводи до смањења 
бројних параметра разних моторичких активности: од 8%  до 13% 
смањење силе при екстензији колена, 13% смањења снаге у пливању, 
20%-ног пада залиха мишићног гликогена, од 3% до 14% смањење 
максималне потрошње кисеоника (VO2max) и од 4% до 25% смањења 
издржљивости. Такође долази до смањења осетљивости на инсулин, 
редукције оксидативних ензима и попречног пресека мишића као и 
осталих чинилаца који утичу на такмичарску успешност.  

На темељу тога Зациорски и Крејмер (Zatsiorsky i Kraemer)(56) 
предложили су следеће принципе континуираности тренажног процеса:  

Дугачке паузе у тренажном процесу негативно утичу на физичку 
припремљеност спортиста и такмичарске резултате. Неминовно долази 
до деадаптације, односно снижава се ниво тренираности. Након дугих 
периода без тренинга, спортиста мора почети са тренингом са нижих 
нивоа физичке припремљености. Да би успео у спорту, спортиста се 
мора држати законитости тренажног процеса, а једна од њих је потреба 
за континуираним процесом. 

За разлику од потпуног прекида тренирања, делимично 
смањивање волумена тренинга, уз задржавање нивоа интензитета 
тренинга током целог програма, резултирало је 8-9%-ним повећањем 
снаге при екстензији колена57, повећањем снаге при пливању од 5% до 
25%(58-60), повећањем мишићног гликогена(66) и потрошње кисеоника од 
6%(55). Метода програмирања тренинга у којем се системски смањује 
тренажно оптерећење како би се потпомогло постизање врхунца 
физиолошке припремљености (форме) назива се тапер или брушење 
форме(61).  

Тапер је сложен процес зато што се тренажно оптерећење може 
смањивати тако што манипулишемо бројним његовим компонентама, 
као што су интензитет тренинга, волумен, трајање, те његова 
фреквенција/учесталост.  
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Крајњи циљ тапера или брушења форме је максимално 
побољшање извођења и успешности спортисте и осталих чиниоца који 
на њу утичу. Истраживања на таперу су спроведена на великом броју 
различитих спортова и активности, као што су бициклизам(57), 
трчање(55), дизање тегова(62), триатлон(63) и пливање(58,59).  

На основу литературе, спортиста може очекивати следеће 
физиолошке промене и побољшања у извођењу након примене тапера:  

• 5-6%-но побољшање такмичарске успешности,  
• до 20% побољшања снаге и нервно-мишићних функција,  
• 10-25%-но повећање попречног пресека мишића,  
• 1-9%-но побољшање максималне потрешње кисеоника (VO2max),  
• до 8%-но унапређење економичности трчања,  
• до 15% повећања броја еритроцита,  
• смањење оштећења мишића после тренинга до 70%, на шта 

указује концетрација креатин киназе,  
• серумски тестостерон (као показатељ анаболичких реакција у 

организму) може порасти за 5% уз одговарајуће смањење (за 5%) 
катаболичког хормона кортизола,  

• концетрација катеколамина, као показатеља оптерећења и 
претренираности, може се смањити и до 20%,  

• 10%-тно повећање противупалних имунолошких ћелија 
пропраћено смањењем противупалног цитокина,  

• таперинг утиче и на позитивно расположење код спортиста,  
• показало се да се таперингом може смањити поремећај сна код 

спортиста, на шта упућује 40%-но смањење кретњи током 
спавања након примене тапера.  

Осим наведених физиолошких и психолошких промена, показало 
се да тапер утиче и на концетрацију мишићног гликогена и стварање 
залиха масти у телу. Међутим, на ефикасност тапера утиче и врста 
исхране. Смањење тренажног волумена уз конзумацију исте количине 
калорија као и пре, може довести до малог повећања телесне масти. 
Према томе, спортисти који не желе да промене телесну композицију 
требали би смањити унос калорија за време тапера. Залихе мишићног 
гликогена повећавају се пропорционално времену и смањењу волумена 
током тапера. Повећање се може кретати у распону од 17% до 34%, а 
може порасти за још 15% ако се повећа унос угљених хидрата током 
тапера (тј. од 48% до 78% укупног уноса калорија)(61).  

Истраживања указују на чињеницу да смањење интензитета 
доводи до погоршања извођења и у аеробним и у анаеробним 
активностима независно од искуства спортисте(55,64-66). Hickson и 
сарадници(64) дошли су до закључка да је смањење интензитета од 30% 
до 60% током 15 недеља трајања тапера довело до погоршане анаеробне 
и аеробне учинковитости за 20% до 30% и смањења горње вредности 
потрошње кисеоника за 7% до 10%. На супрот томе, Шепли (Shepley) и 
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сарадници(66) дошли су до другачијих резултата: 20%-но повећање 
интензитета тренинга и истовремено смањење деонице трчања са 80 на 
10 км током трајања тапера у трајању од једне недеље, довело је до 22%-
ног побољшања времена трчања и 15%-ног повећања концентрације 
мишићног гликогена код тренираних средњепругаша. Резултати 
добијени у ова два истраживања, посматрани у целини, наводе на 
закључак да спортисти у анаеробним и аеробним спортовима треба да 
одржавају исти ниво или да мало повећају интензитет тренинга током 
трајања тапера.  

Мухика и Падиља (Mujika i Padilla)(67) су у раду са искусним 
спортистима показали користи од смањења волумена, од 50% до 70% у 
анаеробним активностима(55,60) и од 50% до 90% у аеробним 
активностима(57,68).  

Очигледно да одређивање оптималног волумена и трајања тапера 
није лак ни једноставан задатак, као што се не могу дати ни сасвим 
прецизне препоруке. Ипак, на темељу најновијих истраживања могу се 
предложити опште смернице за искусне спортисте у аеробним и 
анаеробним спортовима(65):  

• За минимални умор (мање од 4 недеље нормалног тренирања), 
тапер би требао да траје 7 до 10 дана, а тренажни волумен треба 
смањити за 50%.  

• За умерени умор (више од 3 месеца нормалног тренирања), 
тапер би требао да траје од 10 до 20 дана, а тренажни волумен 
треба смањити за 60-75%.  

• За изразити умор (након периода повећаног тренажног 
оптерећења), тапер би требао да траје 14 до 28 дана, а тренажни 
волумен треба смањити за 60-90%.  

Томас и Бусо (Thomas i Busso)(65) су дошли до резултата који 
говоре да је најбоље смањење тренажног волумена на нетренираним 
испитаницима од 30% до 40%. Предлажу следеће смернице за 
неискусне спортисте у спортовима издржљивости:  

• За минимални умор (мање од 4 недеље нормалног тренирања), 
тапер би требао да траје 7 до 10 дана, а тренажни волумен треба 
смањити за 30%.  

• За умерени умор (више од 15 недеља нормалног тренирања), 
тапер би требао да траје 20 дана, а тренажни волумен треба 
смањити за 30%.  

• За изразити умор (након периода повећаног тренажног 
оптерећења), тапер би требао да траје 30 дана, а тренажни 
волумен треба смањити за 40%.  

У литератури се користе три врсте таперинга(61). Први се зове 
једнофазни тапер (степ тапер) и подразумева потпуно и тренутно 
смањење тренажног волумена (нпр. смањење волумена за 50% првог 
дана раздобља брушења форме и тако до краја тапера). Друга два 
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облика су поступна, вишефазна, а подразумевају линеарно и 
експоненцијално смањење волумена. Линеарни тапер подразумева 
поступно, прогресивно ленеарно смањивање волумена (нпр. смањење 
почетних вредности од 5% у сваком тренингу). Експоненцијални тапер 
подразумева неравномерно смањење волумена и делимо га на 
експоненцијални тапер са брзим (наглим) смањењем тренажног 
волумена (нпр. половично смањивање волумена сваких 2,8 дана) и 
експоненцијални тапер са спорим смањењем тренажног волумена (нпр. 
половично смањивање волумена сваких 5,5 дана) (слика 2).  
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Слика 2.  Врсте тапера 

 
Када се користе резултати истраживања за одређивање најбоље 

врсте брушења форме, треба водити рачуна о тренажном волумену пре 
тапера и нивоу тренираности учесника, као и о њиховом искуству.  

 
 

Детренинг 
   

Ако смо дужим периодом тренинга постигли све очекиване 
физиолошке и психолошке промене, како би одржали постигнуто стање 
или постигли даље побољшање форме, морамо наставити са 
интезивним тренажним стимулансима. Уколико такви стимуланси 
изостану, прете нам функционалне, па чак и психичке сметње које 
Исраел(69) назива синдромом опадања тренажног статуса, детренингом 
или подтренираношћу(2). Постоје два главна разлога зашто тренинг 
може изостати: у један спадају болести, повреде или прекид тренинга 
током прелазне фазе, а у други - престанак бављења спортом.  
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У првом случају, унутар кратког времена спортиста губи ефекте 
тренинга. Брзина опадања тренираности креће се од неколико недеља 
до неколико месеци. Истраживачи су открили мерљиво опадање (6-7%) 
максималне потрошње кисеоника, физичког радног капацитета и 
укупног нивоа хемоглобина у крви након само једне недеље потпуног 
одмора(70). Након 4-8 недеља нетренирања спортисти у потпуности губе 
ефекте тренинга(71). Зато би тренери требали опрезно да прате и поново 
процењују трајање прелазне (вансезонске) фазе, нарочито у 
професионалним екипним спортовима.  

У случају прекида бављења спортом, функционалне сметње 
догађају се унутар неколико дана након престанка тренирања. Исраел69 
је установио да су међу уобичајеним симптомима подтренираности 
главобоља, несаница, исцрпљеност, недостатак апетита и психолошка 
депресија. Иако ти симптоми нису патолошки, ако се настави са 
прекидом, појединац их може дуго доживљавати, чак и годинама, што 
указује на неспособност тела да се брзо прилагоди на неактивност. 
Очигледно, у таквим условима је најбоља терапија управо физичка 
активност.  

Када се спортисти повреде или разболе, тренер мора заједно са 
лекаром прописати адекватан, ако је могуће икакав, физички 
тренинг(2). Иако током многих болести није препоручљиво вежбати, 
повређени спортисти ипак могу поднети ограничено вежбање и тако 
смањити подтренираност и задржати нешто од своје форме. Током 
опоравка, нарочито након болести, тренинг мора бити поступан, са 
адаптацијом на претходни стимуланс. Трајање тренинга се може 
повећати од 10-15 минута до 60 и касније 90 минута, са оптерећењем 
које је 50% ниже од онога пре појаве болести. Под таквим условима 
фреквенција рада срца може бити између 140 и 170 откуцаја у минути.  

Тренери морају посебну пажњу посветити спортистима који 
престају да тренирају(2). Током својих каријера, спортисти морају да 
науче кад ће се одлучити на престанак, а тренинг морају поступно 
смањивати. То се може организовати кроз многе месеце, чак и године, 
како би се тело спортисте поступно довело на нижи степен активности. 
Многи олимпијци имали су програм „детренирања“ чак и до четири 
године(2).  

Тренер може планирати садржај, обим и интезитет тренинга 
према слободном времену појединца и опреми којом располаже2. Међу 
првим тренажним параметрима за прогресивно смањивање тренинга су 
број појединачних тренинга и њихов интезитет. Број тренинга се може 
смањити на 3 до 5 тренинга недељно, са поступно нижим интезитетом. 
И обим тренинга треба смањити, нарочито његово временско трајање. 
Садржај тренинга може бити разнолик. У већини случајева, могу се 
користити активности из других спортова, јер су спортисти често 
засићени својом специјалношћу. Трчање, пливање и бициклизам су 
добри за већину спортиста, јер одржавају адекватан ниво фитнеса и 
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могу се изводити индивидуално. Детренинг мора бити брига свих 
спортиста. Након прекида, морају остати физички активни због општег 
физичког и менталног здравља(2).  

 
 

Законитости спортског тренинга 
   
Специфични принципи који се темеље на биолошким, психолошким и 
педагошким наукама посебна су јединица физичког васпитања и 
спорта, те теорије и методологије тренинга. Законитости спортског 
тренинга представљају смернице и правила које усмеравају тренинг у 
жељеном правцу.  

Активно учествовање је принцип спортског тренинга који чине 
три фактора: 1. сврха и циљеви тренинга, 2. независна и креативна 
улога спортисте, 3. његове дужности током дугих фаза припрема.  

Савесно и активно учествовања у тренингу се може побољшати 
уколико тренер редовно са спортистом продискутује напредак, и тако 
омогући уочавање побољшања вештина и моторичких способности, али 
и психолошких црта(2). Потребно је да спортисти разумеју позитивне и 
негативне аспекте наступа, шта морају да поправе и како то да учине. 
Тренинг укључује активно слушање и учешће тренера и спортиста, како 
у тренингу тако и у приватном животу (тренер мора знати здраствени 
статус и евентуалне личне проблеме својих спортиста). Спортисти су 
одговорни за своје поступке и када нису под надзором тренера. Лоше 
животне навике (конзумација алкохола, дрога и пушење) негативно 
утичу на форму, па се спортисти морају одупрети таквим искушењима. 
Слободно време неопходно је утрошити на прави одмор којим ће се 
спортиста физички и психолошки одморити до следећег тренинга, 
уколико жели да остварује максималне резултате.  

Ритер (Ritter) предлаже следећа правила која произилазе из овог 
принципа(2):  

• Прво, тренер заједно са спортистом треба да разради циљеве 
тренинга и креативно их постави у складу са способностима 
спортисте.  

• Друго, спортиста треба активно да учествује у планирању и 
анализирању дугорочног и краткорочног тренинга. Треба да 
научи самопроцење, па ће у томе стећи позитивну улогу. Од 
искусних спортиста очекује се виши ниво укључености у тренажни 
процес, него од почетника. Понекад се елитни спортисти могу 
подстаћи да сами направе програм. Тај програм треба 
модификовати према њиховим квалитетима и циљевима. Белешке 
и коментари које спортисти уписују у дневник тренинга важни су 
за стварање програма. Такође, могу бити корисна процена 
претходног плана.  
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• Треће, спортисти треба повремено да учествују у тестирању и 
прођу одређене стандарде, како би се добила јасна слика степена 
његове форме и побољшања у датом периоду. Тада се на темељу 
објективних информација могу дати одговарајући закључци. На 
темељу тих важних анализа граде се будући програми.  

Спортисти треба да имају високо зацртане циљеве и да буду свесни 
да их неће лако постићи. Јака конкуренција отежава појединцу да лако 
дође до врхунског резултата. Један учинковит начин да се реши овај 
проблем је индивидуални допунски тренинг. Допунски тренинг се 
позитивно одражава на форму. Такав приступ је учинковит начин да 
спортисти постану свесни своје улоге. Такође, тренер мора да покаже 
савестан приступ тренингу постављањем прецизних циљева који се 
могу достићи. Тако ће интерес спортисте за тренингом порасти, а тиме и 
његова жеља и ентузијазам за успешно такмичење. На тај начин 
подстичемо развој психолошких црта личности које омогућавају 
превазилажење тешкоћа у тренингу. Циљеви треба да буду реални, али 
и довољно изазовни како би подстакли спортисте. Потребно је 
планирати дугорочне и краткорочне циљеве који су међусобно 
повезани и стимулативно делују једни на друге(2).  

Потребан вишестрани развој прихваћен је у већини подручја 
образовања и људске делатности. Независно од тога колико нека 
инструкција може постати специјализована, да би се добили потребни 
темељи, у почетку мора постојати вишестраност2.  

Код неких младих спортиста можемо често приметити екстремно 
брз напредак. У таквим случајевима, врло је важно да се тренер одупре 
искушењу специјализације програма тренинга. Широка, вишестрана 
основа физичког развоја, нарочито опште физичке припреме, основни 
је услов да се постигне високо специјализовани степен физичке 
припреме и техничког мајсторства.  

Постављање прецизних и достижних циљева подстиче добар став 
спортисте према тренингу. Такав приступ је предуслов и за 
специјализацију у спорту или појединој дисциплини.  

Основа пирамиде коју можемо сматрати темељем сваког програма 
тренинга, приказује мултилатерални (вишестрани) развој. Када тај 
развој достигне прихватљиви ниво, нарочито по питању физичког 
развоја, спортиста улази у другу развојну фазу. То га води ка врхунцу 
спортске каријере, односно ка тренингу за врхунске резултате.  

Северноамерички модел се разликује од поменутог по томе што се 
спецификација форсира од детињства до наступа на међународном 
нивоу. Северноамерички спортски специјалисти подстичу младе 
спортисте да развијају само спортски специфичне вештине и 
способности. Тенисер ће тако изводити вежбе које су специфичне само 
за тенис, без обзира на све. Такав узак приступ у тренингу производи 
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роботе који ће тешко моћи да учествују у било ком другом спорту. Он 
може довести и до повреда пренапрезањем.  

Дугорочни приступ не искључује специфичност у тренингу. 
Напротив, он је пристутан у све три фазе развоја, али у различитим 
односима (слика 3).  

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Специјализовани 
тренинг

Вишестрана 
припрема

Године 

80%
60% 40%

20%

 
Слика 3. Однос између вишестраног развоја и специјализованог 

тренинга за различите узрасте 
 

Следбеници вишестраног тренинга у раним годинама спортског 
развоја, изградиће солидну основу и избећи повреде пренапрезањем, 
монотонију и устајалост у тренингу.  

Три лонгитудинална истраживања која су се спроводила у 
различитим државама показала су ваљаност овог принципа. У 
источнонемачкој студији, која је трајала 14 година(72), велика група 
испитаника старости од 9 до 12 година била је подељена на две групе. 
Прва група тренирала је као у Северној Америци, са раном 
специјализацијом у датом спорту, применом специфичних вежби и 
тренажних метода. Друга група је спроводила општи програм, у ком су 
деца учествовала у различитим спортовима и активностима те 
целокупном физичком тренингу као додатку специфичном развоју 
вештина и способности. Резултати тог истраживања доказују да снажна 
основа води до успеха у спорту(2). Рана специјализација доводи до брзог 
повећања способности тако да се најбоље способности достижу већ у 15-
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16. години, зато што је изазвана брза адаптација. Са 18 година многи 
атлетичари „сагоре” и прекидају са спортом. Код тих спортиста биле су 
приметне пролонгиране повреде због форсиране адаптације као и 
непостојане способности за такмичења. Код примене вишестраног 
програма забележен је спорији развој способности. Најбоље 
способности се постижу у 18. години и касније када је достигнута 
физиолошка и психолошка зрелост. Спортисти су имали дугачак 
спортски стаж, мало повреда и постојане способности за такмичења. 

Нагорнијево истраживање (1978) у Совјетском Савезу показало је 
слична открића(2). Ова лонгитудинална студија дошла је до закључка да 
у већини спортова специјализација не сме почети пре доби од 15 или 16 
година. У истраживању се дсошло до интересантних резултата. Већина 
најбољих совјетских спортиста имала је снажну вишестрану основу.  
Већина спортиста почела је да тренира са 7 или 8 година. Током првих 
неколико година сви су учествовали у различитим спортовима, на 
пример – у фудбалу, скијашком трчању, трчању, клизању, пливању и 
бициклизму. Од 10. до 13. године деца су учествовала у екипним 
спортовима - гимнастици, веслању и атлетици. Специјализовани 
програми почели су са 15 до 17 година, али се нису занемаривали 
спортови и активности којима су се деца до тада бавила. Најбољи 
резултати постизали су се након 5-8 година специјализованог рада. 
Спортисти који су специјализовали у много ранијој доби, постигли су 
најбоље резултате као јуниори. Ти се резултати никада нису поновили у 
сениорском узрасту (преко 18 година). Многи су престали да тренирају 
и пре уласка у категорију сениора. Само мали број рано 
специјализованих спортиста могао је да напредује и у сениорској 
конкуренцији. Многи врхунски совјетски спортисти почели су да 
тренирају у организованом окружењу у доби од 14 до 18 година. Они 
никад нису били јуниорски прваци, нити су држали националне 
рекорде, али су као сениори многи од њих постигли државне и 
међународне врхунске резултате. Већина спортиста је сматрала како је 
успех био могућ због вишестраног темеља изграђеног током детињства 
и јуниорских година(2).  

Спортисти кроз своје каријере, од раних година до напредног 
степена такмичења, треба да учествују у вишестраном тренингу. 
Принцип вишестраног развоја развио се из међузависности свих 
људских органа и система, те физиолошких и психолошких процеса. 
Тренинг прате бројне међузависне промене. Физичка вежба, без обзира 
какве је природе и моторичких захтева, тражи хармонију неколико 
система и различитих моторичких способности те психолошких црта 
личности. Зато у раним фазама спортског тренинга, треба усмеравати 
тренинг ка правилном функционалном развоју тела(2).  

У средишту пажње треба да буду мишићне групе, флексибилност 
зглобова, стабилност и активација свих екстремитета у складу са 
будућим захтевима одабраног спорта. Другим речима, потребно је 
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развити супериорни ниво свих анатомских и физиолошких способности 
потребних за ефикасан наступ на високом техничком и тактичком 
нивоу(2).  

Специјализација и спортско усавршавање функционално се 
базирају на вишестраном развоју. У било ком спорту, шансе за висок 
ниво резултата имају појединци који учествују у вишестраном 
анатомском и физиолошком развоју током раних фаза спортског 
тренинга. Систематичан тренинг укључује вештине одабраног спорта 
заједно са другим способностима и моторичким покретима. Такав 
спортиста треба да буде брз као спринтер, снажан као дизач тегова, 
издржљив као тркач на дуге стазе и координиран као жонглер. Многи 
врхунски спортисти одговарају том идеалу(2).  

Принцип вишестраности највише треба примењивати  у тренингу 
деце и јуниора. Тиме се не саветује да спортиста утроши сво време свог 
тренинга на такав програм. Управо супротно, тренинг треба да буде све 
више специјализован током сазревања спортисте и да тако подиже 
његов степен усавршавања. Тренери свих спортова могу да размишљају 
о користима овог принципа. Предност вишестраног развоја у 
тренажном програму је разноликост вежби, те забава путем спортских 
игара, а то смањује могућност досаде(2).  

Специјализација и вежбе које су специфичне за неки спорт или 
дисциплину воде до анатомских и физиолошких промена везаних за 
потребе спорта. Такве промене нису само физиолошке; специјализација 
се ту односи и на техничке, тактичке и психолошке особине. Она је 
сложен, а не једностран, процес који се темељи на вишестраном развоју. 
Од првог тренинга па до мајсторства у спорту укупни обим тренинга и 
удео специјалних вежби се стално повећава. Независно од тога да ли је 
реч о тренингу на атлетском стадиону, у базену или дворани, од почетка 
спортске каријере намере и мотиви јесу да се појединац специјализује се 
за спорт или дисциплину. Специјализација је главни елемент потребан 
за постизање успеха у спорту(2). Поједини аутори покушали су, на 
основу истраживања, да утврде који је узраст погодан за почетак 
специјализације у различитим спортовима. Тако се дошло до сличних 
мишљења како је узраст од 14 до 16 година подобан за почетак 
специјализације у атлетици (спринт), кошарци, рукомету и хокеју на 
леду. За специјализацију у атлетици (средње пруге и скокови),  боксу, 
веслању, џудоу, стрељаштву одбојци и дизању тегова, погодан узраст је 
од 15 до 18 година. За атлетику (дуге пруге и бацања) и рвање погодан 
узраст за почетак специјализације је од 17 до 20 година. Постоје, 
наравно и примери када је неопходно много раније почети са 
специјализацијом, као што је гимнастика (жене) где се почиње у узрасту 
9 до 10 година. 

Специјализоване моторичке активности које спортиста користи да 
би постигао тренажни ефекат, имају две природе: спортски специјалне 
вежбе и вежбе за развој моторичких способности. Прве се односе на 
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истоврсне вежбе или вежбе које опонашају покрете специфичног 
спорта. Друге се односе на вежбе које развијају снагу, брзину и 
издржљивост. Однос између ове две групе вежби разликује се у сваком 
спорту, зависно од његових карактеристика. У трчању на дуге пруге, 
готово 100% обима тренинга чине спортски специфичне вежбе. У 
другим дисциплинама, попут скока у вис, те вежбе заузимају само 40%; 
вежбе које развијају снагу ногу и снагу скока заузимају остатак(2).  

Тренери би требали озбиљно да схвате и примењују принцип 
специјализације у тренингу деце и јуниора, вишестрани развој мора 
бити темељ из којег ће се развијати специјализација. Однос између 
вишестраног и специјализованог тренинга треба пажљиво планирати, 
узимајући у обзир модерну тенденцију за снижавањем старосне доби 
приликом наступа спортског сазревања. Узраст у ком спортисти могу 
постићи висок ниво резултата, значајно је нижи у спортовима попут 
гимнастике, пливања и уметничког клизања(2). 

Индивидуализација у тренингу један је од основних захтева 
савременог тренинга. Она се односи на идеју да тренери сваког 
спортисту морају да третирају појединачно и према његовим или 
њеним карактеристикама, потенцијалу, карактеристикама учења и 
специфичностима спорта, независно од степена спортске форме. Како 
би се природно побољшало постизање циљева, цела тренажна 
концепција треба да буде моделована према физиолошким и 
психолошким карактеристикама спортисте(2).  

На индивидуализацију не треба гледати само као на методу 
индивидуалног исправљања техничких грешки или специјализације 
појединца за неку дисциплину или позицију у екипи, већ као средство 
којим можемо објективно да процењујемо и субјективно посматрамо 
спортисту. На тај начин тренер може да открије које су његове тренажне 
потребе и да утиче на побољшање способности спортисте. Тренери 
често примењују ненаучни приступ тренингу, буквално следећи 
програме врхунских спортиста и потпуно занемарујући особености 
спортисте, његово искуство и способности. Што је још горе, они понекад 
таквом тренингу подвргну и јуниоре. Тај узраст је физиолошки и 
психолошки недорастао таквим напредним програмима, нарочито када 
је реч о интезитету.  

Да би се одредиле највише границе толеранције спортисте на 
напоре, потребне су свеобухватне анализе њиховог радног капацитета и 
развоја способности. Тренер према њима мора планирати оптерећења 
на тренингу. Капацитет сваког спортисте зависи од следећих фактора(2):  

• Биолошка и хронолошка старост. Нарочито за децу и јуниоре 
чији организама још није достигао зрелост. Њихов тренинг, у 
поређењу са одраслим спортистима, треба да буде шири, 
вишестран и умерен. Јуниори спремније толеришу висок обим 
тренинга, него високи интезитет или тешка оптерећења, који су 
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презахтевни за њихове анатомске структуре, нарочито кости, 
лигаменте, тетиве и мишиће.  

• Искуство или године старости када се почиње са учествовањем 
у спорту. Рад који се захтева од спортисте треба да буде 
пропорционалан искуству спортисте. Иако се брзина напредовања 
међу спортистима разликује, тренер мора бити веома опрезан са 
дозирањем оптерећења. Слично, када спортисти различитих 
способности и искуства тренирају у истој групи, тренер не сме 
подцењивати њихове индивидуалне карактеристике и потенцијал.  

• Индивидуални капацитет за тренинг и такмичење. Немају сви 
спортисти који су способни за исте резултате исти радни 
капацитет. Постоји неколико биолошких и психолошких фактора 
који одређују радне способности.  

• Тренинг и здраствени статус. Тренажни статус диктира садржај, 
оптерећење и процене у тренингу. Спортисти истог нивоа извођења 
имају различите нивое снаге, брзине, издржљивости и вештине. 
Такве разлике оправдавају индивидуализовани тренинг. Такође, 
снажно заговарамо индивидуализацију за спортисте који су били 
повређени или болесни. Здраствени статус одређује и границе 
тренажног капацитета. Тренер би требао да зна ова ограничења, а 
проблем ће решити заједно са лекаром.  

• Оптерећење на тренингу и брзина опоравка спортисте. При 
планирању и процени тренажног рада, морају се узети у обзир и 
фактори изван тренинга који могу представљати додатне напоре за 
спортисту. Напоран рад у школи, факултету, на послу, породичне 
обавезе или путовање до школе или места тренинга могу утицати 
на брзину опоравка између појединих тренинга. Из тог разлога, 
тренер треба да познаје стил живљења и емоционално стање 
спортисте, па тако правилно сагледава све чиниоце када планира 
садржај и напоре на тренингу.  

• Грађа тела спортисте и психолошки профил. Ови фактори  могу 
играти важну улогу у тренажном оптерећењу и капацитету за 
наступ. Треба установити индивидуалне карактеристике путем 
адекватног тестирања. Слично томе, тренер може посматрати 
понашање спортисте на тренингу, такмичењу па чак и током 
друштвених догађаја. Али најбоље је посаветовати се са 
психологом.  

Адаптација на рад је функција индивидуалног капацитета. Деца и 
јуниори се лакше прилагођавају високом обиму са умереним 
интезитетом него ниском обиму са зхтевним стимулансом. Адолесценте 
треба привикавати на свакодневни тренинг, али тако да не потроше све 
енергетске резерве већ да имају довољно времена за игру.  

Деца, у поређењу са одраслим спортистима, имају нестабилно 
понашање, па се њихова емоционална стања понекад брзо мењају. Тај 
феномен захтева равнотежу између тренинга и других подручја, 
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нарочито школских обавеза. Надаље, њихов тренинг мора бити 
довољно разнолик, како би им задржао интерес и концетрацију.  

Такође, да би се побољшао опоравак од повреда, треба одржавати 
правилну измену тренажних стимуланса и одмора.  

Полне разлике играју важну улогу за наступ и индивидуални 
капацитет на тренингу, нарочито током пубертета. Тренер мора бити 
свестан да је индивидуално моторичко извођење повезано са 
хронолошком и биолошком старошћу.  

Анатомска структура и биолошке разлике на тренингу се морају 
узимати у обзир на одговарајући начин. Жене морају правилно ојачати 
трбушне мишиће, због специфичности величине и облика кукова и 
лумбалне регије. Код тренинга издржљивости, главна разлика између 
мушкараца и жена је толеранција на степен интезитета. Квантитет 
тренинга је једнак. У одређивању варијација женског тренинга и 
наступа, треба имати на уму менструални циклус и пратећу хормоналну 
активност. Хормоналне промене односе се на физичку и психичку 
учинковитост и капацитет. Млађим спортискињама то треба више 
узимати у обзир него старијим.  

Након порођаја, жене могу да почну са тренирањем само онда 
када су се генитални органи вратили на нормалне активности. Редован, 
али опрезан тренинг може почети након 4 месеца, а тренинг за 
такмичење се препоручује након 10 месеци.  

Индивидуализација у тренингу од тренера захтева индивидуално 
планирање за сваког спортисту, и то на темељу његових способности. 
Такво планирање потребно је за сваки појединачни тренинг. 
Припремни и завршни део тренинга може се организовати и изводити у 
групи. За главни део, међутим, тренер мора усмерити пажњу на 
индивидуалне потребе, или проблеме малих група спортиста који имају 
сличне карактеристике.  

Под усмереношћу тренинга подразумева се навођење у 
најоптималнијем правцу, како би се развијале управо оне способности 
неопходне за постизање врхнунског резултата у поједином спорту. Да 
би се овај задатак испунио, неопходно је познавање стања спортиста 
који тренирају, као и жељени модел који би требало да достигну. 

Адаптивност је једна од најбитнијих карактеристика човека. 
Хомеостаза је фундаментална карактеристика живих бића која 
биолошки представља стање равнотеже организма у неким дозвољеним 
границама. Организам тежи да ту равнотежу и одржи. Одржавање 
телесне температуре је класичан пример ове карактеристике. Лети, 
одавање вишка топлоте регулише се знојењем, које путем евапорације 
„хлади” организам. Зими, када услед хладноће падне температура тела, 
дрхтањем (грчењем скелетних мишића) топлота се ослобађа и тако  
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организам враћа у равнотежу. Такође, ова законитост се може објаснити 
и регулацијом концетрације шећера у крви људског организма. 

Сви чиниоци који нарушавају сталност унутрашње средине човека 
(уопштено: равнотеже) називају се стресори. Стресори могу бити 
различити. 

Одговор организма на стерсор назива се стрес. По др Ханс Селију 
(1907–1982) стрес се дефинише као „скуп неспецифичних реакција 
организма на било који захтев за прилагођавањем измењеним 
условима спољашње средине”. Оваква реакција организма назива се: 
„Општи адаптациони синдром” и одликује се у три фазе (слика 4): 

1. реакција аларма, узбуне – долази до поремећаја равнотеже; тело 
региструје стрес и припрема се за реаговање или одбрану; 

2. фаза отпора, резистенције – успостављање равнотеже повећаним 
напором. Тело се адаптира на стрес; 

3. стадијум исцрпљења – слом одбрамбених снага организма. 

Дуже излагање стресу исцрпљује енергетске залихе организма и 
може водити од озбиљних поремећаја. Висок ниво извођења резултат је 
добро планираног, методичког и напорног тренинга. Током тог 
периода, спортиста настоји да прилагоди своје органе и функције 
специфичнеим захтевима изабраног спорта.  Ниво адаптираности види 
се у способностима наступа, јер што је већи степен адаптираности 
наступ је бољи. Адаптираност на тренинг је скуп трансформација до 
којих се дошло путем систематског понављања вежби. Те структуралне 
и физиолошке промене резултат су специфичних захтева пред које 
спортиста поставља своје тело активношћу којом се бави, зависно од 
обима, интезитета и фреквенције тренинга. Физички тренинг користан 
је само уколико присиљава тело да се прилагоди на стрес напора. Ако 
стрес није довољно изазван неће доћи до адаптације. С друге стране, ако 
се стрес не може толерисати, може доћи до повреде или 
претренираности.  

Реакција аларма

Фаза резинстенције

Стадијум исцрпљења

Време

Пе
рф
ом
ан
се

 
Слика 4. Фазе општег адаптационог синдрома 
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Адаптација је прилагођавање организма средини - околини. 
Одговор организма на промењене услове средине (под условом да су 
стресори одговарајућег интензитета!). Спортски тренинг се може 
посматрати као процес усмерене адаптације. Базична усмереност 
система тренинга, такмичења и опоравка најуже је везана уз варирање 
ефеката програмиране тренажне активности, односно уз адаптацију на 
све вишем нивоу деловања организма спортисте. У основи постоје три 
основна типа ефеката (слика 5): тренутни, закаснели и кумулативни 
тренажни ефекти(73). 

Акутни
тренажни

ефекти

Краткорочни ефекти

Закаснели ефекти

Дугорочни ефекти

Кумулативни ефекти

Прелазни ефекти

Акумулирани ефекти

Позитивни
Негативни

Позитивни
Негативни

Позитивни
Негативни

Позитивни
Негативни

 
Слика 5.  Тренутни, закаснели и кумулативни тренажни ефекти(73) 

 
Време потребно за висок ниво адаптираности зависи од 

сложености спортске дисциплине, као и од њене психолошке и 
физиолошке захтевности. Што је спорт компликованији и тежи, биће 
потребно дуже време да би дошло до нервно-мишићне и функционалне 
адаптације. Систематски и организовани програм тренинга изазива 
неколико промена. Те промене су органске и функционалне, већина 
спортиста доживљава нервно-мишићне, кардиоваскуларне, 
респираторне и биохемијске промене. Физичко вежбање утиче и на 
психолошко побољшање.  Тренингом снаге, посебно максималне снаге, 
спортисти ће повећати попречни пресек мишића (хипертрофија). До 
раста мишића и њихове масе долази због хипертрофије, повремене 
деобе мишићних влакана (хиперплазије) и повећања удела протеина.  
 

 
Теорија суперкомпензације 

 
Феномен суперкомпензације први је пут проучавао немачки патолог 
Вајгерт (Weigert). Објекат његових истраживања били су процеси 
зарастања уништених ткива. Вајгерт је доказао да се током оздрављења 
уништено ткиво прво нагло регенерише, након тога се развија ткиво 
гранулације, те се процес регенерације успорава. Објективност 
феномена који је открио Вајгерт касније је потврдио велики руски 
физиолог Павлов. Руски биохемичар Енхелгард (1932) формулисао је 
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принцип према коме: „Примарни процес дезинтеграције побуђује увек 
реакцију одговорну за ресинтезу“. Јаковљев је почетком 50-тих година 
прошлог века потврдио  да тај принцип важи и за процесе ресинтезе 
гликогена: смањена количина гликогена током активности у одмору 
пење се на вредности које су више од оних у мировању.  

Дакле, током одмора непосредно након активности, енергетски 
потенцијал и нормалан мишићни статус (као и статус целог организма) 
не само да се опорављају, већ се у одређеном периоду стварају и услови 
за интезивнији рад. Енергетска суперкомпезација, која се догађа неко 
време након мишићног рада игра примарну улогу у осигуравању 
адаптацијске ресинтезе протеина(74). Њено постојање и брзина њеног 
развоја пропорционалне су интезитету коришћења супстанци током 
рада, док је трајање одржавања суперкомпезацијске фазе 
пропорционално апсолутној количини коришћених супстанци. Током 
истраживања на спортистима и огледним животињама, Јаковљев је 
закључио да Енгхелгардов закон важи за све супстанце које се користе и 
разрађују током мишићне активности осим за аденозин-трифосфат 
(АТП). АТП се користи, троши и ресинтетише током мишићне 
активности. Међутим, ниво мишићног АТП-а смањује се током 
интезивног рада. У том случају, непосредно након рада могуће је 
приметити врло кратку, слабо уочљиву фазу суперкомпензације. Њено 
кратко трајање последица је тога да се АТП користи за све репаративне 
синтезе које се догађају током периода одмора (опоравка). Синтеза 
протеина захтева велике енергетске резерве, стога започиње само након 
прекомерне надокнаде извора енергије, дакле креатинфосфата и 
гликогена.  

Феномен суперкомпензације се не прати само у условима 
мишићне активности. На пример, у истраживању на животињама (бели 
миш) о ефекту изазваном емотивним стресом бола утврђено је да 
почетну фазу (катаболизам) великог емотивног стреса од бола 
карактерише повећана разградња рибонуклеинске киселине (РНК) и 
поменутих протеина у свим посматраним органима. Након тога одвија 
се анаболичка фаза (фаза суперкомпезације) или „пост-стресна фаза“, 
коју карактерише генерална активација биосинтезе и повећање 
количине рибонуклеинске киселине која подразумева повећање 
синтезе протеина и лагано (не увек значајно) повећање масе органа. У 
том случају, пост-стресна фаза активације биосинтезе РНК -а и 
протеина траје много дуже него фаза смањења биосинтезе.  

Истраживања на спортистима доказала су да феномен 
суперкомпензације супстанци и енергије употребљене током мишићног 
рада увелико премашују границе процеса опоравка након активације 
оптималним изолованим тренажним подражајем који узрокује 
одређени стрес(76-78). Током истраживања оптималних организационих 
форми процеса тренинга у годишњем циклусу, откривен је до тада 
непознати феномен(78). Током концетрисаних оптерећења (дакле, 
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високих специфичних оптерећења тренингом снаге у кратком времену) 
у оквиру изолованог оптерећења тренинга експлозивне снаге, увек је 
било могуће приметити одређену тенденцију у динамици параметара 
спољне (механичке) снаге рада. У почетку су се ти параметри 
смањивали (након примене концетрисаних оптерећења тренинга 
снаге), а затим су се враћали на почетни ниво како би га коначно 
премашили (за 30%). Тај феномен се није уклапао у традиционалне 
идеје о „континуираном повећању функционалних параметара у 
тренажном процесу“ о којима се писало у теоријској и дидактичкој 
литератури оног времена. Због тога је организован већи број 
истраживања тог феномена како у лабораторијским условима, тако и у 
условима тренинга врхунских спортиста(79).  

Битно је нагласити да оптерећења тренингом снаге не погодују 
само развоју мишићне снаге, као што се некад мислило, већ 
представљају изнад свега ефикасан и универзалан начин 
интензификације рада организма у специфичном моторичком режиму 
рада са циљем повећања његовог енергетског потенцијала у свим 
спортским дисциплинама. Према начину спровођења, тренажни учинак 
концетрисаних тренинга снаге може бити усмерен на развој одређене 
специфичне моторичке функције било ког конкретног спорта (брзина 
извођења моторичких задатака, фреквенција покрета, локална 
мишићна издржљивост, нервно-мишићна реакција, експлозивна снага 
итд.). Коришћење знања о феномену закаснеле трансформације (ЗТ) 
врло је важно у припреми врхунских спортиста који већ имају висок 
ниво функционално-енергетског потенцијала. Концетрисани тренажни 
подражаји доводе до продужене промене хомеостазе и присиљавају 
организам, који је већ на специфичан начин адаптиран, да користи 
властите резерве како би активирао и стабилизовао компезацијске 
промене метаболизма те на тај начин осигурао, у ситуацији ЗТ-а, прелаз 
организма на нов, виши ниво адаптације.  

На пример, код пливача је примећено смањење серије неких 
психофизичких параметара и параметара функционалног статуса ЦНС-
а и нервномишићног апарата, попут:  

- дужа одсутност комплексне моторичке реакције и њене моторне 
компоненте; 

- смањење прецизности у активностима које захтевају снажну 
мишићну контракцију; 

- погоршање реакције на покретни предмет . 

Истовремено примећени су:  
- смањење параметара радне способности; 
- погоршање функције кардио-васкуларног система (према 

фреквенцији срца); 
- смањење мишићног тонуса; 
- смањење секреције кортикоидних хормона у кори надбубрежне 

жлезде.  
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Након смањења тренажних оптерећења и промене интезитета 
тренинга, код спортиста је примећено повећање нивоа психофизичких 
функција са сукцесивним прелазом у фази суперкомпензације (супер-
опоравак). Истовремено је примећено повећање параметара радне 
способности, те функције кардиоваскуларног система и побољшање 
мишићног тонуса.  

На слици 6. приказан је типичан модел суперкомпензације у ком 
се види ефекат тренажног стимулуса на краткорочно исцрпљивање, а 
након опоравка улазак у суперкомпезацију изнад почетног нивоа, као и 
каснији губитак ефеката.  

 

Тренутни

ниво

тренираности

Тренутни

ефекат

Тренажни стимулус

Суперкомпезација

Губитак

ефекта

Опоравак/регенерација

Краткорочно

исцрпљивање

време

Суперкомпензација

 

Слика 6. Типично представљање модела суперкомпензације 

 

Уколико се следећа тренажна епизода догоди у фази 
суперкомпензације долази до пораста спортске форме, а уколико се 
примени раније долази до појаве претренираности (слика 7-8). 
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Суперкомпензација

Одмор
Суперкомпезација

Замор 
Опоравак

Нови стимулус је примењен:

прерано

на време
прекасно

Тренинг је прелак

Тренинг је адекватан

Тренинг је претежак

Суперкомпензација

 
Слика 7. Оптимално време примене следећег тренажног подражаја 

 
 
 

Тренинг
Тренинг стрес

Опоравак од тренинга
Време (дани)

Претренираност
Тренинг стрес

Време (дани)

Опоравак од тренинга

Пораст 
способности

Пораст 
способности

Пад 
способности

Пад 
способности

 
Слика 8. Кретање спортске форме у односу на правовременост 

примене следећег тренажног подражаја 
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Замор 
 
Замор представља привремено смањење радне способности које настаје 
као последица нарушене хомеостазе организма. С обзиром да спортиста 
учествује у активностима комплетним организмом, потребно је 
одредити водећи узрок замора. По карактеру, замор се дели на: 
физички, ментални, емоционални и сензорни. По обухватању, замор се 
дели на: глобалан, регионалан и локалан. Замор може да буде: 
компензован - ефикасност рада се одржава на одговарајућем нивоу 
улагањем додатног напора; и  некомпензован -  ефикасност рада се 
значајно смањује. 

Први покушаји објашњења мишићног замора заснивају се на тзв 
„периферној теорији замора” која замор објашњава физичко-хемијским 
променама у моторној јединици (мишићној ћелији и нерву који га 
инервише). Могућих узроци „периферног” замора су: 
- Исцрпљивање трансмитера на неуро-мускуларној плочи; 
- Исцрпљивање енергетских резерви у активираној мускулатури; 
- Смањена проводљивост електричног сигнала дуж сарколеме 

ћелије; 
- Смањена способност везивања Ca+ на активна места тропонина 

(лактати). 

„Централна” теорија замора објашњава се развојем инхибиторних 
процеса у кори великог мозга. У раду великог интензитета, нервна 
ћелија не може дуго одржати интензитет рада, те услед исцрпљивања 
енергетских капацитета наступа инхибиција ЦНС-а. Величина 
оптерећења, интензитет и трајање - представљају главни фактор за 
испољавање замора. Релативан утицај фактора укупно испољеном 
замору може значајно варирати у зависности од специфичности 
активности.  

У примењеном аспекту три главна система утичу на смањену 
радну способност: 1. Нервно-мишићни; 2. Метаболички; и 3. 
Неуроендокрини. 

Већина фактора који утичу на појаву умора, као и на опоравак 
након интензивног рада, припада скупу тренажних фактора. Већ је 
раније наглашено како врста физичке активности и њен интензитет 
представљају одлучујуће факторе који дефинишу механизме настанка 
умора(80).  

На подручју тренажних фактора пажња је усмерена на следеће 
факторе:  

• Трајање паузе између интервала рада;  
• Режим рада у паузи;  
• Ниво тренираности спортисте;  
• Спортска специјализација; и  
• Утицај претходне физичке активности.  
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Узроци умора у различитим спортовима могу бити: нервни 
фактори, ATP/CP пражњење, лактатно закисељење, гликогенско 
пражњење, глукозно пражњење и хипертермија. У атлетским кратким 
дисциплинама (100, 200 m) узроци умора су нервни фактори и  ATP/CP 
пражњење. На 400 m узрок умора чини ATP/CP пражњење и лактатно 
закисељење. У дисциплинама 5000 и 10000 m, чинилац појаве замора 
су лактатно закисељење и гликогенско пражњење. Док у маратону 
узроци су глигогенско пражњење, глукозно пражњење и хипертермија. 
Нервни фактори су главни узрочник појаве умора код скокова и 
бацања. Узроци појаве умора у кошарци, џудоу, веслању, фудбалу, 
тенису и одбојци су ATP/CP пражњење и лактатно закисељење. 
Триатлон има исте узрочнике појаве умора као маратон. 

У репетитивним понављањима активности високог интензитета 
долази до пада радне способности у односу на прво понављање, а тај 
пад зависи од више фактора (интензитет оптерећења, трајање 
оптерећења, величина активиране мишићне масе, ниво тренираности 
спортисте итд.), а један од њих је и трајање паузе између интервала 
рада. Одређивање оптималног трајања паузе између интервала рада 
(понављања и серија) има двоструку функцију:  

1. Омогућава више понављања дефинисане активности 
максималним интензитетом (нпр. у тренингу експлозивне 
снаге), што за резултат може имати и веће позитивние 
трансформацијске ефекте.  

2. Омогућава реализацију унапред дефинисаних циљева 
тренажног програма.  

Као што је већ речено у уводу, опоравак протиче кроз три 
међусобно повезане фазе: фаза текућег опоравка, фаза брзог опоравка и 
фаза закаснелог опоравка. У поступку одређивања времена, режима 
рада и средстава опоравка током тренинга важно је размотрити прве 
две врсте опоравка, текући и брзи. Текући опоравак је заправо везан уз 
остваривање акутних тренажних ефеката, а темељи се и делом на 
поставкама двофакторске теорије тренинга. Основа оваквог 
размишљања је претпоставка да се током извoђења одређених 
тренажних активности, осим исцрпљивања, догађа и побољшање стања 
спортиста(82). Брзи опоравак је заправо темељни аргумент управљачких 
механизама који су задужени за контролу ефеката током једне 
тренажне јединице, односно појединачног тренинга. Због тога је за 
тренера од велике важности да познаје карактер и трајање појединих 
процеса опоравка.  

Обнова фосфата у мишићима (ATP и CP) траје од 2 до 5 минута. О2 
миоглобин се обнавља 3 до 5 минута. Нелактатни дуг кисеоника 
обнавља се од 3 до 5 минута, док се лактатни кисеонички дуг обнавља 
од 30 до 60 минута. Након испрекидане активности потребно је 2 сата 
за обнову 40% мишићног гликогена, 5 сати за обнову 55%, а 24 сата за 
100% обнове. Након продужене континуиране активности тај пероиод је 
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нешто дужи, те је потребно 10 сати за обнову 60%, а 48 сати за обнову 
100% мишићног гликогена. За уклањање 95% млечне киселине из 
мишића и крви неопходно је 60 до 75 минута. Лагана аеробна активност 
може да скрати тај период. 

Акутни умор са мишићним пренапрезањем последица је 
појединачног тренинга. Такав умор је краткотрајан, траје 1-2 дана или 
мање, обично га прати мишићни умор, поремећени сан и повећана 
реакција на алергене. Напоран микроциклус даће стимуланс великог 
оптерећења уз мишићно пренапрезање када долази до умора који је 
сличан акутном. Међутим, симптоми трају више од 2 дана. Они 
укључују отпор према тренингу, поремећаје сна, недостатак апетита, 
ирационалну употребу енергије и емоционалне сметње. Један или више 
интезивних микроциклуса или премало периода опоравка изазивају 
превелики умор. Тај умор је обично пролазан, траје неколико дана до 2 
недеље.  

Синдром претренираности последица је узастопних 
претераних микроциклуса са недовољним опоравком. Тај умор је 
дугорочан, траје неколико недеља до неколико месеци. Током ове фазе 
претренираности долази до значајних органских промена, највише у 
облику очигледних дистрофичних процеса. То стање може, али и не 
мора, бити праћено мишићним пренапрезањем. 

 
 

Претренираност 
 

Једноставним речима - претренираност можемо дефинисати као 
дисбаланс између тренажних и такмичарских оптерећења са једне, и 
опоравка са друге стране(84). 

 Код претренираности настале услед монотоног програма 
тренинга долази до пада или задржавања радне способности и 
такмичарске успешности због једноличног коришћења истих 
тренажних оператора (вежби). Главни узрок претренираности изазване 
прекомерним оптерећењем јесте несразмер између оптерећења и 
опоравка у одређеном циклусу тренинга, који резултује смањеном 
радном способности и такмичарском успешношћу краћег или дужег 
трајања. Унутар овог облика претренираности разликујемо: акутну 
претренираност која представља акумулацију тренажног и 
такмичарског стреса што резултује краткотрајним падом радне 
способности и успешности спортисте, пропраћене мање или више 
израженим физиолошким и психолошким симптомима 
претренираности; и хроничну претренираност која представља 
акумулацију тренажног и такмичарског стреса који резултује 
дуготрајним падом радне способности и успешности спортисте 
пропраћене мање или више израженим физиолошким и психолошким 
симптомима претренираности.  
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Разликујемо два облика хроничне претренираности: Симпатичку 
претренираност карактерише појачана активност симпатикуса у 
мировању, тј. доминирају ексцитацијски нервни процеси; и 
парасимпатичку претренираност код које је приметан појачан је рад 
парасимпатикуса у мировању, односно доминирају инхибиторни 
нервни процеси(84). 

Биолошки показатељи претренираности могу бити(84): 
- Тренажни показатељи (смањена радна способност; пад 

такмичарских резултата; пад мишићне снаге; спорији опоравак; 
губитак координације; смањена ефикасност и амплитуда покрета; 
честе грешке у техничко-тактичким задацима; смањена способност 
исправљања грешака); 

- Физиолошки показатељи (губитак телесне масе; губитак телесне 
масти; промена крвног притиска; промена ФС у мировању, вежбању 
и опоравку; повећана фреквенција дисања; повећање потрошње 
кисеоника код субмаксималних оптерећења; повећање вентилације 
и ФС при субмаксималним оптерећењима; помак лактатне криве 
према x оси; повишен базални метаболизам; хроничан умор; 
несаница; главобоља; повишен осећај жеђи; губитак апетита; 
гастроинтестинални проблеми; аменореа;  анорексија; булимија); 

- Анатомски показатељи (болови у леђима; мишићне упале; 
мишићна напетост; болови у мишићима и тетивама; стрес фрактуре; 
патело-феморална бол; тендинитис);             

- Психолошки показатељи (осећај депресије; апатија;  висок 
субјективан осећај умора; емоционална нестабилност; 
пренаглашена осетљивост на стрес; немогућност концетрације на 
рад и тренинг; промене у понашању; страх од такмичења; губитак 
воље за тренингом и такмичењем; смањено самопоуздање; смањена 
способност обраде информација); 

- Имунолошки показатељи (повећан број оболевања/ прехлада/ 
алергија; споро зацељивање мањих повреда; отеченост лимфних 
жлезда; смањен функционални капацитет неутрофила; смањен 
укупан број леукоцита; бактеријске инфекције; повећан број крвних 
еозинофила); и 

- Биохемијски показатељи (негативна равнотежа азота; дисфункција 
хипоталамуса; смањена толеранција на глукозу; смањена 
концетрација гликогена; смањена концетрација минерала у 
костима; смањена концетрација хемоглобина; смањена 
концетрација гвожђа у серуму; губитак минерала; повећана 
концетрација уреје; повећан ниво кортизола; низак ниво слободног 
тестостерона; смањен однос слободног тестостерона и кортизола; 
смањен ниво глутамина; смањена концетрација BCAA2 
аминокиселина). 
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Са обзиром да се симпатички и парасимпатички облик 
претренираности разликују, постоје разлике и у њиховим биолошким 
показатељима. 

Показатељи симпатичке претренираности су(86,87): 
- Повишена фреквенција срца у мировању; 
- Смањена радна способност и такмичарска успешност; 
- Губитак апетита; ; 
- Губитак телесне масе; 
- Појачано знојење ноћу; 
- Главобоље; 
- Благо повишена температура тела;  
- Мишићне упале, болови и напетост у мишићима; 
- Брзо умарање при физичком вежбању; 
- Успорени опоравак након тренинга и такмичења; 
- Повишена осетљивост, нервоза и емоционална нестабилност; 
- Поремећен сан;  
- Губитак воље за тренингом и такмичењем; 
- Повишени крвни притисак у мировању (хипертензија) ; 
- Успорени повратак крвног притиска на базални ниво након 

тренинга; 
- Повећана осетљивост на прехладе; 
- Смањен максимални ниво лактата током вежбања; 
- Осећај великог физичког и менталног умора. 

Показатељи парасимпатичке претренираности су(86,87): 
- Смањена радна способност и такмичарска успешност; 
- Снижена фреквенција срца у мировању; 
- Снижена максимална фреквенција срца при вежбању; 
- Убрзани опоравак ФС након вежбања; 
- Хипотензија у мировању; 
- Продужено време реакције; 
- Флегматично понашање; 
- Губитак воље за тренингом и такмичењем; 
- Смањен ниво лактата у крви током вежбања; 
- Смањен максимални ниво лактата у крви током вежбања. 

Треба нагласити да се поменути показатељи претренираности не 
појављују идентично код свих спортиста већ варирају од појединца до 
појединца, што такође отежава могућност праћења појаве 
претренираности. Како не постоје дефинитивни показатељи или 
маркери који ће егзактно указати на појаву претренираности најбоље је 
борити се са овим синдромом превенцијом. Да би се могла вршити 
превенција потребно је познавати могуће узроке настанка тог стања. 
Различити тренажни и нетренажни фактори могу утицати на величину 
стреса којем је спортиста изложен. Најчешћи узроци претренираности 
спортисте су тренерске грешке у структури и реализацији тренажног 
плана и програма.  
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Најчешће грешке у планирању, програмирању, реализацији и 
контроли тренажног поступка које доприносе настанку 
претренираности су(84):  

- постављање нереалних дугорочних и краткорочних циљева 
тренинга; 

- нагло повећање обима тренинга;  
- нагло повећање интензитета тренинга;  
- примена тренинга високог обима субмаксималног и 

максималног интензитета кроз дужи временски период;  
- примена тренинга високог интензитета кроз дужи временски 

период; 
- неадекватан однос (дисбаланс) између тренинга и опоравка; 
- повећање укупне величине оптерећења спортиста без повећања 

коришћења фармаколошких и физикалних мера опоравка; 
- примена неадекватних метода тренинга;  
- дуготрајна примена истих садржаја и/или оптерећења тренинга 

– монотонија; 
- лоша комуникација и сарадња између тренера и спортисте; 
- недостатак праћења транзитних стања тренираности спортиста; 
- неадекватан број и/или дистрибуција такмичења. 

Поред поменутих грешки у структури и реализацији тренажног 
плана и програма, појави претренираности доприносе и животне 
навике спортиста и њихова интеракција са социјалним окружењем(84):  

- недостатак и/или неуравнотежен унос макро и микро-
нутријената (првенствено угљених хидрата, протеина, воде, 
витамина и минерала); 

- недовољна количина сна;  
- мањак слободног времена за одмор (пречести изласци, журке и 

слично);  
- конзумирање алкохола, цигарета, дроге; 
- породични, (микро)социјални и емоционални проблеми 

спортиста. 

На темељу информација о факторима који утичу на појаву 
претренираности, неопходно је дефинисати стратегију њене превенције. 
Стратегија се састоји од(84): 

- планирања и програмирања тренинга; 
- системске контроле актуелног стања спортисте; 
- перманентне сарадње свих чланова стручног тима; 
- активне улоге спортисте у контроли тренажног процеса; 
- систематске примене мера опоравка.  

Укључивање наведених мера превенције настанка 
претренираности у процес спортске припреме омогућава перманентну 
контролу већине фактора који доприносе настајању стања 
претренираности те, самим тим, значајно смањују могућност његове 
појаве.  
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Уколико би до хроничне претренираности спортиста ипак дошло, 
први корак у њеном третирању је значајно смањивање или потпуно 
прекидање тренажних оптерећења, посебно специфичних тренажних 
оптерећења.  

За третирање симпатичке претренираности препоручују се 
следеће технике(84):  

- посебна исхрана (алкална храна – млеко, свеже воће и поврће) 
- избегавање стимулационих средстава (кафа, чајеви, алкохол, Red 

Bull и сл.);  
- повећан унос витамина А, Ц, Д и Б-комплекс;  
- смањити унос протеина;  
- физиотерапија (масажа);  
- пливање на отвореном; 
- купање 15-25 минута на 33-37 °C (не сауна); 
- јутарње туширање хладном водом и трљање тела пешкиром; 
- извођење лаганих и ритмичких вежби, као и вежби истезања; 
- климатска терапија (шумовити, кисеоником богати предели, 

избегавање интезивног сунца); 
- коришћење седатива уз контролу лекара. 

За третирање парасимпатичке претренираности препоручују се 
следеће технике(84): 

- посебна исхрана (умерено кисела храна – сир, месо, јаја) 
- повећан унос витамина Ц и Б-комплекс  
- наизменично врућ и хладан туш  
- сауна на умереним температурама у комбинацији са хладним 

туширањем  
- избегавање монотоних активности дужег трајања 
- спортске игре умереног интезитета 
- вежбе снаге умереног интезитета 
- физиотерапија (интезивна масажа)  
- климатска терапија (места уз море)  

Веома је важно пронаћи узроке преоптерећења и отклонити их. 
Уколико је потребно, треба извршити корекције у плану и програму 
тренинга. Након што симптоми претренираности спортисте нестану, 
постепено се повећава обим, а касније и интензитет тренинга. 
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Опоравак 
 

Одувек су спортски стручњаци покушавали да пронађу и примене 
средства којима би се могли уклонити умор спортиста, подићи њихову 
радну способност те им на тај начин омогућити постизање бољих 
резултата. Та средства се употребљавају још од давнина, али има и 
метода које су откривене тек последњих година. Потреба за применом 
тих метода у процесу опоравка спортиста произилази из све већих 
оптерећења и захтева који се стављају пред спортисту како би постигао 
конкретне резултате. Познато је да се морфолошки и функционални 
адаптациони процеси који су изазвани тренажним оптерећењем, а који 
осигуравају пораст радне способности спортисте - одвијају управо за 
време одмора(88).  Како би адаптација организма спортисте била бржа и 
квалитетнија, потребно је користити различите методе које ће убрзати 
опоравак током периода одмора, што значи да ће у одређеном циклусу 
бити могуће реализовати више појединачних тренинга (већег 
интезитета) него кад мере опоравка изостану (слика 9).  

 

 
 

 
Слика 9. 1  Повећање броја појединачних тренина уз примену метода 

опоравка(89)  
 

Применом оптималних средтава опоравка који ће убрзати 
опоравак током одмора осигурава се ефикасна припрема организма за 
нова и већа оптерећења у тернингу и/или такмичењу и смањује ризик 
од појаве претренираности. Када говоримо о оптималном опоравку 
морамо имати на уму да се сам опоравак одвија у више фаза, у 
зависности од количине умора која делује на спортисту.  

                                                 
1 Преузето уз сагласност аутора. 
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Те фазе се могу поделити на:  
• Фаза текућег опоравка (дешава се током самог тренинга), 

применом разних средстава на тренингу.  
• Фаза брзог опоравка (у зависности од карактера активности траје 

од неколико минута до неколико сати (у ретким случајевима), а 
укључује повратак рада органских функција на ниво мировања 
(нпр. дубина и фреквенција дисања, фреквенција срца итд.)).  

• Фаза одгођеног опоравка (у зависности од карактера рада траје од 
неколико сати до неколико дана, а укључује обнављање радног 
капацитета, реституцију и суперкомпензацију енергетских депоа 
те реконструктивну функцију (синтеза протеина)).  

Фазе опоравка имају важну улогу у спортској пракси. Спортиста 
који се брже опорави у паузи након интензивне испрекидане тренажне 
активности биће у стању да обави тренажни задатак већим интезитетом 
у следећем понављању. То ће наравно резултирати већим интезитетом 
тренинга, што осигурава и веће тренажне ефекте. Уколико се ради о 
такмичарској активности, бржи опоравак између активности 
максималног интезитета (нпр. спринт) омогући ће спортисти да више 
пута учествује у такмичарској активности са максималним интезитетом. 
Када говоримо о фази одгођеног опоравка, спортиста који се брже 
опоравља након тренажних/такмичарских активности, биће у стању да 
више тренира (већи волумен тренинга), као и да чешће тренира са 
већим интезитетом, па ће бити у стању да одради и већи број такмичења 
у низу, без значајнијег пада радне способности.  

 
 

Основи спортске исхране 
 
Храна пролази кроз различите фазе у људском организму: варење, 
упијање и метаболизам (сагоревање). Сажвакана храна се уноси у 
желудац, а затим претвара у енергију или користи за изградњу 
организма. Варењем се храна трансформише да би организам могао да 
искористи њене хранљиве супстанце. Тај проце започиње у устима где 
почињу физичке и хемијске промене у структури хране. Варењем се 
основни хранљиви састојци (угљени хидрати, масти и протеини) 
разлажу у простије хемијске супстанце, које путем крвотока хране 
ћелије у организму. Угљени хидрати се претварају у гликозу. Све масти 
се претварају у глицерин и у масне киселине. Протеини се претварају у 
аминокиселине. На тај начин у цревима добијамо мешавину гликозе, 
глицерина, масних киселина и аминокиселина, као и витамина и 
минерала. Преко слузокоже танког црева (највише у његовим 
последњим наборима) у крвоток прелазе хранљиви састојци, одвија се 
процес којим организам регулише абсорпцију хранљивих супстанци. 
Након тога се ти састојци, путем крвотока, разносе до ћелија организма, 
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где се употребљавају за различите функције, као што су живот ћелије, 
стварање нових органских материја, резерва енергије и топлота.  

Хранљиви састојци које организам користи као гориво потичу из 
угљених хидрата, масти и протеина. 

Угљени хидрати се другачије зову глициди. Они су основни 
извор енергије за све функције тела и брзо стварају енергију. Хемијски, 
њихови молекули су састављени од угљеника, водоника и кисеоника. 
Деле се у три групе: моносахариде, дисахариде и полисахариде. 
Моносахариди и дисахариди се називају шећери. 

Моносахариди се састоје од једног молекула, којег је лако 
непосредно и брзо апсорбовати. У  природи су најчешћи гликоза 
(декстроза) и фруктоза (левулоза). Исти им је хемијски састав, а 
разликују се по распореду атома у молекулу. Налазе се у свом воћу и  
меду. 

Гликоза (C6 H12 O6) је основно гориво у нашем организму. 
Људски организам са енергетске тачке гледишта ради на гликозу. 
Угљени хидрати из хране претварају се у гликозу, која прелази у крв и 
тако доспева до свих ћелија у организму.  

Јетра представља основни резервоар гликозе и делује као 
регулатор. У јетри се гликоза складишти у виду гликогена, који се 
поново претварау гликозу када то организму затреба. На тај начин јетра 
одржава стални ниво гликозе у крви (1 g/l крви).  

Захваљујући енергији коју производи сагоревањем када се 
сједини са кисеоником из ћелија, гликоза покреће цео организам. Да би 
гликоза продрла у ћелију, потребно је дејство једног хормона, инсулина, 
који се појачано лучи када се у крви повећа концетрација гликозе. На 
тај начин се одржава сталност количине гликозе у крви. 

Дисахариди се састоје од два молекула моносахарида. Ензими их 
током варења разлажу на два основна молекула. Најчешћи дисахариди 
су сахароза, малтоза и лактоза. Сахароза се добија из шећерне трске или 
шећерне репе. Може се наћи и у репи, банани, ананасу и другом воћу. 
Малтоза се налази у јечменом сладу и другим житарицама. Лактозу 
налазимо у млеку сисара. 

Полисахариди су сложени угљени хидрати који су спој више 
моносахарида (углавном гликозе). Налазе се у зрну житарица и у 
кртолама. Постоји четири врсте полисахарида: скроб, декстрини, 
целулоза и гликоген. Скроб је састављен од дугог ланца молекула 
гликозе. Налази се усемену, корену, кртолама, лишћу и воћу. Основни 
је састојак брашна апроизводе га само биљке. Декстрини су делови 
молекула скроба који настају као деловањем амилаза. Налази се у 
декстринизованим житарицама, скробу из брашна који је подвргнут  
хемијском деловању амилаза, ензима који делимично разбијају дуге 
ланце молекула гликоза.  
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Целулоза је најчешћа органска материја у природи. Присутна је 
у свим биљкама. Целулозу називамо биљним влакном, улази у састав 
опни биљних ћелија. Њен молекул је састављен из дугог ланца 
молекула гликозе, који су спојени тако да их наш прибор за варење не 
абсорбује. Сва унета целулоза се избацује. Она служи као чистач у 
цревима, упија све отрове и одстрањује штетне супстанце. Гликоген 
хемијски подсећа на скроб, али га могу стварати само животиње од 
гликозе ослобођене у току варења. 

 
Угљени хидрати су најпогоднији извори енергије за организам, 

чисто „високооктанско гориво“. Њихова примена у спортској исхрани 
има двоструку функцију, директно везану за појаву умора и опоравка:  

- Одгађање појаве умора;  
- Бржи и ефикаснији опоравак после напорног вежбања.  

Потребно је њихово оптимално уношење у организам због 
критичних момената када од њихових залиха зависи спортски успех 
или добро одрађен тренинг. Најбољи начин да се обезбеди одговарајућа 
допуна угљених хидрата је њихово уношење пре, за време и после 
тренинга/такмичења.  

Масти или липиди су хемијска једињења нерастворљива у води. 
Масти представљају дуготрајан извор енергије и одлично су гориво јер 
ослобађају двоструко више енергије него угљени хидрати и 
беланчевине, такође имају засштитну улогу,посебно око унутрашњих 
органа од хладноће и штите органе од потреса. Масти су неопходне за 
ресорпцију неких витамина и дуго пружају осећај ситости. Масти служе 
за допуну енергије и у исхрани спортиста је потребно мешати различите 
изворе масноћа, углавном олеинске киселине, омега-3 масне киселине, 
средње ланчане триглицериде. Састоје се од истих хемијских елемената 
као и угљени хидрати, али са другачијим распоредом. Прости липиди 
(неутралне масти) састоје се из једног молекула глицерина и три 
молекула масних киселина (зато се називају триглицериди).  Сложени 
липиди поред глицерина и масних киселина садрже и друге елементе 
као што су фосфор, азот, сумпор. Лецитин, цефалин и сфингомиелин су 
сложени липиди који обављају важне функције у организму, посебно у 
нервном ткиву. Масне киселине су основни састојак масти. Деле се на 
две групе: засићене и незасићене. Код засићених масних киселина сви 
њихови атоми угљеника су повезани простим везама, због тога су 
засићене водоником. Углавном су животињског порекла (има их у и у 
кокосовом ораху и палми). Чврсте су на нормалној температури те 
стварају чврте масти. Код животиња се користе као резерва. Превелика 
употреба повећава ниво холестерола у крви и носи многе ризике. 
Незасићене масне киселине имају двоструку везу између два од својих 
атома угљеника (монозасићене), или више двоструких веза 
(полизасићене). Највећи извор тих масних киселина су биљке, као што 
су ораси, лешник, бадем и друго коштуњаво воће, али и клице 
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житарица. Налазе се и у рибљој масти. Обично су у течном стању. Како 
њихови атоми нису засићени атомима угњеника, лакше ступају у 
реакцију са другим супстанцама у току метаболизма. Олеинска 
киселина је мононезасићена масна киселина која се може наћи у 
маслиновом уљу. 

Масти успоравају процес варења и стварају осећај ситости у 
желуцу, најтеже се варе и оптерећују функционисање јетре и панкреаса. 
Организам користи масти као погонско гориво велике енергетске снаге. 

Протеини су најважнији саставни елемент мишића, крви, коже 
и свих унутрашњих органа. Кости су такође сачињене од протеина 
колагена, који везује калцијум и минерале. За разлику од масти и 
угљених хидрата, протеини се не складиште у организму, него морамо 
целог живота редовно да их уносимо. Сваки протеин се састоји од 
различитог броја аминокиселина (од неколико до више хиљада), које су 
спојене у дугом ланцу. Поред атома угљеника, кисеоника и водоника, 
аминокиселине садрже и азот, који је карактеристичан за протеине. 
Двадест различитих врста аминокиселина сачињавају све протеине у 
природи. Њиховом комбинацијом добијамо широки спектар протеина 
који граде структуру живих бића. Људи и животиње имају способност 
да у својој јетри аминокиселине претварају у друге аминокиселине, те 
тако синтетизују сопствене протеине. Међутим, тај процес је ограничен. 
Осам врста есенцијалних аминокиселина (десет код деце) морају увек 
да се уносе храном, јер организам није у стању да их производи. 

Витамини су органске супстанце, неопходне у малим 
количинама нашем организму, а које морамо унети храном.  

Витамини представљају микронутријенте неопходне станицама 
за одвијање специфичних реакција. Делимо их на:  

Хидросолубилне (растворљиве у води) који се депонују у јетри, те 
се морају свакодневно уносити храном, а вишак се елиминише 
мокраћом. То су витамини: Б1, Б2, Б6, Б12- осигуравају метаболизам 
протеина, Ц-витамин јача имунитет, тиамин и фолна киселина су у 
функцији нервног система. 

Липосулубилни (растворљиви у масти) којима је оптималан унос 
масти битан како за апсорбцију тако и за депоновање ових витамина, 
њихова функција не зависи од свакодневног уноса и њихово 
нагомилавање у масном ткиву би могло изазвати хипервитаминозу: 
витамин А осигурава правилну функцију вида, Д помаже калцијуму и 
фосфору да из хране дође у крвоток, Е регулише рад ензима 
митохондрија.  

Витамини потичу из биљака, гљивица или бактерија. У неким 
случајевима животње могу их трансформисати и складиштити, као код 
витамина А и Д, које биљке производе у облику провитамина, а у јетри 
риба и сисара се налазе у облику витамина. Биљке су основни извор 
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витамина. Витамин А налазимо у обојеним биљкама (шаргарепа, 
парадајиз и сл.), налази се у виду провитамина, бета-каротена, који наш 
организам претвара у витамин А. Витамин А има функцију у стварању 
пигмента вида у ретини, у стварању и одржавању ћелија које прекривају 
кожу, очи, уста и унутрашње органе. Захваљујући свом 
антиоксидантном деловању спречава стварање канерогених тумора. 
Витамин Б1 (тиамин) утиче на сагоревање угљених хидрата, 
олакшавајући хемијске реакције. Основни је фактор у функцијама 
нервног система. Веомаје распрострањен у природи, све воће и поврће 
га садржи. Витамин Б2 (рибофлавин) потпомаже раст служећи као 
катализатор у хемијским реакцијама неопходним за искоришћавање 
угљених хидрата и протеина. Налази се у свим биљкама, посебно у 
орасима и другим уљарицама, клици житарица. У нервним ткивима, 
јетри и кожи код регулације метаболизма врло је значајан витамин Б6 
(пиридоксин). Он учествује и у стварању црвених крвних зрнаца. 
Налази се у житарицама, нарочито интегралним, воћу, поврћу, млеку, 
јајима и месу. Његови највећи извори су авокадо, банане, ораси и соја. 
Витамин Б12 је једини који садржи кобалт. Настаје од 
микроорганизама као што су бактерије и гљивице које доспевају у 
организам животиња. Животиње га складиште у јетри. Уз фолну 
киселину он је неопходан за стварање крвних ћелија и за добро 
функционисање нервног система. Дневна потреба витамина Ц је 45 
милиграма (препорука Европске здраствене комисије). Само једна 
поморанџа садржи око 90 милиграма витамина Ц. Налази се у биљној 
храни. У месној храни или га има мало или га уопште нема. Витамин Ц 
активира функције свих ћелија, поспешује апсорпцију гвожђау цревима 
и јача одбрамбени систем организма, неутралише отрове из крви, 
потпомаже зарастање рана и утиче на много других физиолошких 
функција. Витамин Д се налази у два различита хемијска облика. 
Витамин Д3 који се природно производи у телу човека и код животиња. 
Налази се у јетри. Под утицајем сунца синтетизује се испод коже помоћу 
једног деривата холестерола (7-дехидрохолесерол). Витамин Д2 се 
вештачки добија у лабораторији, а користи се за обогаћивање 
намирница и у фармацеутским препаратима. Витамин Д олакшава 
апсорпцију калцијума у цревима и доприноси окоштавању. Највећи 
спољни извор витамина Д је јетра рибе, месо рибе и других животиња, 
млеко, маслац, јаја такође садрже витамин Д, али у малим количинама. 
Витамин Е (токоферол) је растворљив у мастима. Најчешће се налази у 
биљним намирницама. Има важну заштитну улогу у метаболизму. 
Штити нас од старења, рака. Учествује устварању репродуктивних 
ћелија (сперматозоиди и јајна ћелија) и побољшава способост 
сперматозоида да оплоде јајну ћелију. Такође, овај витамин олакшава 
функсионисање нервног система и хипофизе. Има га у клицама 
житарица, биљним уљима и уљарицама. Витамин К је растворљив у 
мастима иделује у јетри. Утиче на синтезу протеина за коагулацију 
крви. Постоје два извора витамина К, цревне бактерије (производе 
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довољну количину за дневне потребе) и намирнице (поврће као што су 
репа и купус). Осим супстанци које су споменуте, постоји још 20 које 
наш организам не може сам да синтетизује а неопходне су му у малим 
дозама. Налазе се у биљним намирницама и у мањим количинама у 
млеку, јајима и месу. 

Постоји двадесетак различитих минерала који улазе у састав 
нашег организма. Минерали се у организму непрекидно обнављају. 
Највећи извор минерала су биљке. Калцијум је најобилнији минерал у 
људском организму, он образује супстанцу која утиче на чврстину 
костију и зуба. Поред деловања на скелет калцијум има и друге врло 
важне функције. Учествује у преношењу нервних импулса. Неопходан 
јеи за коагулацију крви. Калцијум регулише равнотежу између 
киселина и база у крви, спречавајући велику киселост крви, те тако 
неутралише киселину у крви која је производ метаболизма. Калцијуму 
је неопходан витамин Д да би био апсорбован и прешао у крвоток. 
Скоро сав фосфор нашег организма налази се у костима и зубима. 
Битна је равнотежа уноса калцијума и фосфора. Организам одраслог 
човека садржи 3-4 грама гвожђа. Наизглед мала количина, али врло 
значајна у функционисању организма. Већи део гвожђа се налази у 
крви и улази у састав хемоглобина, дајући му боју и омогућавајући 
пренос кисеоника из плућа у све ћелије. Гвожђе се у биљкама налази у 
виду соли које садрже тровалентно гвожђе док се у намирницама 
животињског порекла налази у виду соли са двовалентним гвожђем. 
Организму је потребан јод да би синтетизовао хормоне које производи 
тироидна жлезда. Воће и поврће обезбеђују нормалну количину јода, 
ако је земљиште на кме су гајени богато јодом. Организам одрасле 
особе садржи 20 до 25 грама магнезијума, који улази у структуру 
костију, заједно са калцијумом и фосфором, али у знатно мањој 
количини. У многим физиолошким функцијама има важну улогу. 

Не постоји само једна врста исхране која ће резултирати 
оптималним спортским наступом, али свака врста исхране треба да 
узме у обзир енергетске потребе, макронутритивни састав, 
микронутритивни унос и баланс течности спортисте. Код одабира 
правилне исхране потребно је узети у обзир: специфичне потребе 
спорта, обим и волумен дневног тренинга, старост спортисте, пол и 
склоност ка одређеној исхрани. Неактивни људи имају мање енергетске 
потребе (жене 1800-2100 kcal/d; мушкарци 2200-2500 kcal/d). Код 
спортиста повећане су енергетске потребе (жене 2500-4000 kcal/d; 
мушкарци 3000-6000 kcal/d). Један захтеван тренинг џудоа има 
потребу за 2000 kcal, док појединачна борба има захтев за 500-700 kcal. 

Угљени хидрати су врло важни у спортској исхрани. Они 
представљају значајан извор енерегије током физичке активности 
(гликоген у мишићима је енергетско гориво за мишиће). Гликоген из 
јетре одржава нормалан ниво шећера у крви. Величина депоа угљених 
хидрата директно утиче на снагу и издржљивост. Истраживања су 
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доказала да се залихе гликогена могу повећати тренингом и исхраном. 
Један грам угљених хидрата садржи 4 kcal енергије а дистрибуција 
угљених хидрата у организму изгледа овако: 

- Мишићни гликоген 400 грама  = 1600 kcal  
- Гликоген из јетре 100 грама                = 400 kcal  

- Глукоза из крви 3 грама   = 12 kcal  

- УКУПНО 503 г                  = 2012 kcal 

Код врхунских џудиста горњи лимит за депоновање гликогена је 
15 грама по кг телесне масе (џудиста  73 кг = 1095 грама; џудисткиња 57 
кг = 855 грама). Потреба спортиста за угљеним хидратима је 60-65% од 
укупног дневног калоријског уноса (500 грама), уколико је у питању 
ударни дан са интензивном физичком активношћу тада угљени 
хидрати учествују и са до 70% укупног калоријског уноса. Унос треба да 
буде 8-10 грама по килограму телесне масе. Препоручује се 
нерафинисана храна, воће богато влакнима, пециво, цереалије, 
тестенине и поврће. Потребно је у току дана узимати 25 до 30 грама 
дијетних влакана како би се обезбедило правилно функционисање 
дигестивног тракта, бољи баланс витамина и минерала, као и 
превенција хроничних оболења. Она могу бити растворљива – 
хемицелулоза, пектин; или нерастворљива – целулоза и лигнин. 

Гликемијски индекс представља квалитативни индикатор 
способности да угљени хидрати унети храном брзо подигну вредност 
гликемије (100 грама глукозе има гликемијски индекс од 100). 
Гликемијски индекс може бити: 

- ВИСОК (од 60 до 100) - глукоза, шаргарепа, спортски напици, 
мед, корн-флакес, бели хлеб, пиринач, кромпир;  

- СРЕДЊИ (од 40 до 59) - банана, сукроза, чипс, бресква, шпагети, 
поморанџа;  

- НИЗАК (од 01 до 39) - јабуке, фруктоза, кикирики, легуминозе, 
пасуљ, рибље месо.  

Квалитетна исхрана пре физичке активности доприноси 
квалитету саме активности. Спречава низак ниво шећера у крви током 
физичке активности и обезбеђује енергију коришћењем ускладиштеног 
гликогена. Умирује стомак, апсорбује желудачне сокове и спречава 
глад. Такође, улива сигурност спортисти у његове физичке способности. 

Пре физичке активности неопходно је унети 3 до 5 грама угљених 
хидрата на килограм телесне масе (150-300 грама). Оброк треба 
организовати 3 до 4 сата пре активности. Мањи оброк се може унети и 
један сат пре активности. Иделане су намирнице са средњим 
гликемијским индексом. 

У току физичке активности потреба за угљеним хидратима је око 
60 грама на сат активности. Треба користити намирнице са 
гликемијским индексом од 40 до 60. Избегавати фруктозу. 
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Након тренинга или такмичења одмах, а најкасније након 2 сата 
неопходно је унети 10 до 12 грама угљених хидрата на килограм телесне 
масе. Овај период треба искористити због највеће активности ензима 
гликогенезе која се јавља након напорног физичког рада. Гликоген се 
опоравља брзином од 5 до 7% на сат. Потребно је унети намирнице са 
високим гликемијским индексом. У овом оброку су пожељни и 
протеини. 

Масти у спортској исхрани сматрају се високоенергетским 
материјама.  Дају 75% енергије у миру и 50% енрегије током умерене 
активности. Важна су компонента ћелијске мембране и нервних 
влакана. Масти окружују и штите виталне органе, а служе и као 
топлотни изолатор. Један грам липида ослобађа 9 kcal енергије. 
Типичан џудиста од 81 кг има око 7-10% телесне масти. У организму је 
депонована енергија у облику липида у износу око 72 000 kcal, која је 
довољна за физичку активност која непрекидно траје 100 сати. Унос 
липида требао би код спортиста да буде испод 30% дневног kcal уноса. 
Од тога засићене масне киселине треба да буду испод 10% дневног kcal 
уноса, а незасићене масне киселине бар 70% од укупног уноса масти. 
Погодан однос између поли и моно-незасићених масних киселина је 
50:50 %. Спортисти не би требали уносити преко 300 мг холестерола 
дневно. 

Протеини имају структурну, ензимску, имунолошку (заштитну) 
улогу у организму. Битни су у одржавању нормалног pH, одржавању 
оптималног баланса течности, а имају хормонску, неуротрансмитерску 
и механичку (мишићна контракција) улогу. У савременој исхрани унос 
протеина учествује са око 10 до 15% дневног калоријског уноса - 
оптимално је 15%. Здрава одрасла особа треба да уноси 0,8 г /кг ТМ. У 
периоду адолесценције 0,9 г/кг ТМ, а пр физичкој активности као што 
је тренинг издржљивости треба да уноси  1,2 до 1,4 г/кг ТМ, док је код 
тренинга снаге и брзине тај унос нешто већи 1,2 до 1,8 г/кг ТМ.  

Када се говори о оцени комплетности протеина и садржаја 
есенцијалних амино киселина (максимална вредност = 100), може се 
рећи да јаја имају највећу вредност (100), риба има вредост 70, говедина 
69, кравље млеко 60, пиринач 57, соја 47 и кромпир 34. Комплетни 
протеини имају све есенцијалне киселине у свом саставу и њихов однос 
је правилан. Битни су за одржавање азотног баланса а неопходни су за 
раст и развој ткива. Комплетни протеини су животињског порекла. Код 
некомплетних протеина недостаје једна или више есенцијалних амино 
киселина. Они могу да имају одговарајући протеински или енергетски 
садржај. Уношење само ове врсте протеина доводи до неухрањености. 
Углавном потичу из намирница биљног порекла.  

Витамини и минерали се налазе у широком спектру намирница, а 
њихов унос је управо сразмеран уносу енергије. Недостак је ретка појава 
код људи са балансираном исхраном. Спортистима је потребна већа 
количина минерала и витамина, јер прати повећане енергетске потребе.  
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Вода чини 40 до 50% укупне ТМ и преко 70% садржаја мишића. 
Дехидрација у тренингу доводи до поремећаја здравља и наступа. 
Физичка активност се одликује значајаним губитком телесне течности и 
минерала. Током тренинга, организам губи течност преко коже путем 
знојења и дисањем у виду водене паре у издахнутом ваздуху.  
Изгубљена количина течности зависи од оптерећења, температуре, 
надморске висине и других фактора. Налази се у распону је од 0,5 до 1,2 
литара а може бити и 2 литра по сату, а у неким врстама тренинга и 
више. Ризик почиње са дехидратацијом већом од 2% ТМ. У џудоу се 
током тренинга или такмичења догађа да спортиста дехидрира и до 5% 
ТМ. Услед тога долази до пада способности физичког извођења, а 
уколико је дехидрација екстремна може доћи и  до топлотног удара.   

Механизам жеђи није довољан за одржавање хидрираности током 
физичке активности. Под адекватном рехидратацијом подразумевамо 
да се уз воду надокнађују и електролити. Међутим, унос превише 
течности доводи до хипонатермије што може узроковати конфузију, 
дезоријентацију, па и конвулзије. За врхунске спортисте препоручују су 
угљени хидрати у напицима за рехидратацију између 5 до 8% са средње 
до високим гликемијским индексом. Спортиста треба да уноси око 400 
до 600 мл течности непосредно пре физичке активности, а затим 200 до 
250 мл сваких 15 минута током физичке активности.  

 
 

Кондициони тренинг 
 
Кондициони тренинг се може дефинисати као процес унапређења 
моторичких и функционалних способности, морфолошких 
карактеристика, здраственог статуса спортисте и, у ту сврху потребних 
моторичких знања(90). Кондициона припрема је саставни део 
целокупног система спортске припреме. У оквиру интегралне 
припремљености има улогу предуслова за каснију успешну 
манифестацију такмичарских потенцијала спортисте(90).кондициони 
тренинг је усмерен на унапређење моторичких и функционалних 
способности, морфолошких карактеристика, здраственог статуса и 
моторичких знања спортисте (слика 10). 

Врсте кондиционе припреме су: 
- Вишестрана кондициона припрема. У овој врсти припреме развија 

се широк спектар способности. Она је чинилац каснијег развоја 
специфичних и ситуационих својстава. Неопходно је равномерно 
развити све тополошке регије тела. Овом припремом унапређује се 
и здраствени статус. Оптерећења која су карактеристична за ову 
врсту припреме су минимална и медијална. 
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Вишестрано-базични
кондициони тренинг

Специфично-ситуациони
кондициони тренинг

Кондициони тренинг

Моторичке способности Функционалне
способности

Морфолошке
карактеристике

Здраствени статус

Снага

Брзина

Издржљивост

Координација

Агилност

Флексибилност

Равнотежа

Релаксибилност

Видне способности

Аеробне
способности

Аеробно-анаеробне
способности

Анаеробне
способности

Оптимализација састава
тела

Превенција повреда

Спортска фаза
рехабилитације

повреда

Дијагностика
кондиционих свиојстава

Допунски фактори
кондиционе припреме

Моторичка знања

МС ФС МК ЗС

 
Слика 10.2 Структура кондиционог тренинга(90) 

 

- Базична кондициона припрема. У базичној припреми акценат се 
даје на развој способности најважнијих за успех у конкретном 
спорту. Садржаји су примеренији за развој појединих способности. 
Интезитет се креће у распону од средњег до максималног а 
екстензитет остаје наглашен. 

- Специфична кондициона припрема. Везана је за извођење 
различитих структура техничких елемената у кондиционим 
условима. Интегрише кондициони и технички тренинг. Одвија се 
близу захтевима такмичења у конкретном спорту. Садржаји су 
везани искључиво уз технику. Интезитет се креће од 
субмаксималног до максималног. 

- Ситуациона кондициона припрема. Интегрише тактички и 
кондициони тренинг. Спроводи се у условима сарадње и 
супростављања. Методички параметри ситуационе кондиционе 
припреме настоје се изједначити са реалним такмичарским 
условима или чак нешто увећа. Интезитет би требао бити 
идентичан а екстензитет једнак или нешто већи. Такмичарски 
догађај је одличан кондициони подражај. 

                                                 
2 Преузето уз сагласност аутора. 
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Кондициона припрема не сме се посматрати изван контеста 
инегралне спортске припреме, не сме бити сама себи сврхом. Треба да 
створи претпоставке за оптималну кондициону припремљеност, која ће 
омогућити спортистима да увек и на најквалитетнији начин презентују 
своја специфична моторичка знања(91)(сл 11).  

Применом тренажних стимулуса изазивају се жељени ефекти 
адаптације односно повећање радне способности организма 

Њима стимулишемо развој оних антрополошких карактеристика 
које су значајне за остваривање резултата. 

Само прецизно одабрана композиција тренажних стимулуса 
довешће до оптималне припремљености значајних антрополошких 
карактеристика која доводи до резултата. 

Примарни циљ је:
Развој и стабилизација кондиционе (физичке)

припремљености спортиста

Доминантно делује на

Енергетски

систем

Нервни

систем
Структурални

систем

Примарни ефекти кондиционог тренинга су:

Усавршавање кондиционих

(функционално-моторичких) способности

Одгађање реакције умора

Убрзавање процеса опоравка

Смањење броја и тежине повреда

 
Слика 11.3 Структура и ефекти кондиционог тренинга(91) 

 

Под тренажним стимулусима подразумевају се: средства, методе и 
оптерећења. У основно средство тренинга спадају вежбе. Вежбе се 
деле на оне које директно утичу на резултат (вежбе које су по структури, 
карактеру и интензитету оптерећења веома блиска активностима које се 
изводе на такмичењу) и вежбе које индиректно утичу на резултат 
(вежбе које су усмерене на развој способности које нису специфичне за 
дату активност, али утичу на трансформацију специфичних 
способности).  

Алат за рад са спортистима, што је бољи алат биће бољи и 
производ. Креативна слобода тренера уз поштовање научних сазнања. 
У спортским играма акценат на одабиру ситуација из игре у циљу  

                                                 
3 Преузето уз сагласност аутора. 
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групне и колективне тактике. У индивидуалним спортовима одабир 
вежби у циљу слагања оптерећења. 

Методе кондиционе припреме могу се поделити према начину 
оптерећивања спортисте и према методичким облицима тренажног 
рада(93,94).  

Према начину оптерећивања спортисте разликујемо 
континуирану (стандардну и варијабилну) и интервалну (стандардну и 
варијабилну)  методу припреме. Ове методе се могу и кобиновати у 
разне варијанте. 

Према методичким облицима тренажног рада разликујемо методе 
станица, кругова, полигона и циркуларну методу. 

 

 

Технички тренинг 
 
 
Елемент по ком се разликују различити спортови је њихова специфична 
моторичка структура. Техника обухвата све моторичке структуре и 
елементе у прецизном и ефикасном кретању путем кога спортиста 
изводи моторички задатак.  

Спортска техника се дефинише као рационално и ефикасно 
(оптимално) извођење кретања ради решавања одређеног задатка. 
Често се дефинише и као форма (стил) кретања, али под условом да се 
под формом не схвата само спољашњи облик физичких вежби, већ и 
њихова структура. Технику кретања, која је специјално настала у 
процесу вишегодишњег тренинга, сачињава специјална форма кретања 
која је усмерена према циљу најефикаснијег деловања у покрету. 

 Технику одређују:  
- положај тела;  
- пут кретања којег одређује правац и амплитуда покрета; 
- брзина, темпо и ритам кретања; и  
- унутрашње и спољашње силе које имају одређени утицај на 

кретање. 

Модел који треба следити је техника, а индивидуални образац 
извођења покрета представља стил. Варијанте учења технике темеље се 
на индивидуалним физичким и психичким карактеристикама. Методе 
подучавања се примењују за усвајање моторичких информација и 
усавршавање и стабилизацију моторичких програма повезаних са 
техничко-тактичким знањима спортиста.  

Методе учења се посматрају са аспекта начина преношења 
информација, те разликујемо вербалну, визуелну, моторичку и 
проблемску методу. Према начину усвајања моторичког задатка 
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разликујемо аналитичку, синтетичку, ситуациону и идеомоторичку 
методу учења(95). Све ове методе се могу комбиновати. 

У прецизно дефинисаном поступку техничко-тактичког 
подучавања тренер непрекидно треба да: 

- посматра спортисту у акцији и региструје успешност првих 
покушаја, 

- на једноставан, прецизан, разумљив и уверљив начин 
објасни принципе извођења наглашавајући потребне радње, 

- анализира понављање секвенци кретања, демонстрира их и 
прати реакције - све то ради полако, пажљиво и разумљиво,  

- заузима позитиван, ангажујући и мотивирајући став,  
- буде врло стрпљив и позитивно усмерен према спортисти, 

похвалити га ако је то заслужио. 

Процес учења са стајалишта спортисте захтева:  
- разумевање основних принципа извођења моторичког 

задатка, 
- способност самовизуализације извођења одређене 

моторичке активности, 
- настојање да се радња (стереотип кретања) изведе 

оптималном брзином и умереним напором,  
- способност разматрања достигнутог нивоа моторичког 

извођења, уочавање и разумевање погрешака те активно 
учествовање у њиховом исправљању, 

- након довољног броја понављања активност треба изводити 
са оптималном снагом и брзином уз захтевање такмичарског 
учинка. 

Појам моторног учења везује се за бројне задатке трансформације 
психосоматског стутуса, нарочито оних који обухватају стицање 
моторних вештина у спорту и физичком васпитању. 

Моторно учење карактеришу следеће три особине:  
- Оно води ка релативно трајним променама у моторном 

понашању. 
- Оно не може бити директно посматрано, већ се о њему 

изводи закључак на основу поновљеног посматрања 
одређеног извођења. 

- Оно се унапређује кроз вежбу и искуство.  

 
Најпознатије теорије моторног учења су:  

- Адамсова теорија затворене омче;  
- Теорија шема;  
- Еколошке теорије опажања и акције.  

Бавећи се концептом фаза учења, један број аутора указао је на 
различите термине, али појмовно сличне фазе процеса моторног учења:  
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- Фитсове три фазе учења: 
• 1. фаза – Когнитивна фаза: Карактерише је покушај онога 

који учи да схвати природу моторне вештине.  
• 2. фаза – Асоцијативна фаза: Онај који учи почиње да схвата 

како су различите компоненте задатка међусобно повезане.  
• 3. фаза – Аутономна фаза: Извођење покрета је постало 

аутоматизовано и пажња може бити усмерена на друге 
ствари. 

- Џентилов двофазни модел моторног учења; Намера Џентиловог 
двофазног модела је да омогући још разумљивији опис фаза 
учења за практичара: 
• 1. фаза – Стварање идеје о покрету: Онај који учи мора да 

идентификује и  селективно покуша контролу услова 
задатка.  

• 2. фаза – Фиксација/различитост: Циљ онога који учи 
постаје један одговарајући, новоприхваћени образац покрета 
који ће бити изведен.  

- Нео-Бернштајнова перспектива; Нео-Бернштајнова перспектива 
описује учење на динамичном нивоу анализе:  
• 1. фаза – Почетник: Онај који учи – покушава да 

поједностави проблем извођења покрета тако што 
„замрзава” део доступног степена слободе.  

• 2. фаза – Напредни: Онај који учи – покушава да поново 
постави и/или ослободи степен слободе. Динамика извођења 
постаје све очигледнија ономе који учи.  

• 3. фаза – Експерт: Онај који учи – наставља да ослобађа и 
реорганизује степен слободе, поред тога учи да користи 
додатне пасивне снаге које су му/јој спољашње.  

Како би уопштили учење, морамо се осврнути на трансфер учења. 
Трансфер учења у учењу моторних вештина огледа се у томе - када 
степен учења једне вештине утиче на учење друге вештине. Трансфер 
може бити: позитиван, негативан или неутралан. Такође може бити 
блиски или далеки. 

 
 

Тактички тренинг 
 
Стратегија и тактика су у теорији ратовања одвојено категоризоване.  У 
тренингу се стратегија односи на организацију игре или такмичења 
екипа или појединаца.  Стратегија се користи на дуже време, често дуже 
од такмичарске фазе(2).   

Тактика се односи на планове игре и основни је део стратегијског 
оквира. Она је атрибут организовања планова екипе или спортисте само 
за поједину утакмицу или такмичење. Тактички тренинг је средство 
путем којег спортисти апсорбују методе и могуће начине припреме и 
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организације напада или одбране да би се испунио неки циљ.  Тактика 
је за сваки спорт специфичана(2).  

Задаци и специфичност тактичког тренинга су(2):  
- Проучавање принципа спортске стратегије. 
- Проучавање правила такмичења и регулатива у спорту или 

дисциплини. 
- Истраживати и бити свестан тактичких способности најбољих 

спортиста у датом спорту. 
- Истраживање стратегије будућих противника као и њиховог 

физичког и психолошког потенцијала. 
- Проучавање специфичности опреме и околине на будућим 

такмичењима. 
- Развити индивидуалну тактику за предстојеће такмичење на 

темељу личних јаких и слабих страна, а у светлу претходне две 
тачке. 

- Развити индивидуални тактички модел са варијантама. 
- Научити и понављати овај модел у тренингу све док не постане 

динамички стереотип. 

На темељу тактичких сличности, спортови се могу класификовати 
у пет група(2): 
- Прва група садржи спортове у којима се спортисти такмиче 

одвојено, без директног контакта. 
- У другој групи спортисти почињу такмичење у исто време, или сви 

заједно или по мањим групама. 
- Групу 3 карактерише директно такмичење са противником. 
- Група 4  се састоји од спортова у којима се противници налазе у 

екипама, спортисти су у директном контакту.  
- Група 5 карактерише се учествовањем спортисте у комбинованим 

спортовима. 

Да би се постигла равномерна расподела енергије могу се 
применити следеће методе(2): 
• У тренингу се може помоћу штоперице развити осећај за брзину, а 

након тога, пролазно време може говорити тренер.  
• Треба вежбати финиш или завршни део утакмице или такмичења.  
• Трајање тог сегмента се може продужити, што се може најавити пре 

тренинга, или неочекивано задати за време његовог трајања. 
• Током тренинга укључују се и одморни спаринг партнери, што ће 

спортисту или екипу присилити да стално раде на високом степену. 

Прва метода је погоднија за спортове из 2. и 4. групе; друга за 
групе од 1 до 4; трећа за 2. и 3. групу; четврта за групе од 2 до 5(2).  

Покрети и тактички маневри се изводе исправно и ефикасно под 
необичним условима. Потребно је организовати егзибиционе утакмице 
или такмичења са партнерима који користе исту тактику као будући 
противници. Створа се јединствена ситуација која од сваког спортисте 
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тражи тактичку анализу и независно решавање проблема помоћу 
личног креативног потенцијала(2).  

Да би се максимизовала сарадња екипе потребно је(2):  
- Ограничити спољашње услове (смањити расположиво време и 

простор за игру).  
- Користити разне тактичке маневре против конвенционалног 

противника који покушава нарушити игру. 
- Повремено у тактичку игру укључити резервне играче. 
- Треба развијати нове тактичке комбинације које ће побољшати и 

унапредити такмичарске способности екипе. 

При усавршавању флексибилности екипе врши се замена 
различитих тактика на знак тренера или неког играча (координатора 
игре или капитена). Затим, замена играча који уводе нове и 
неочекиване промене у екипи, као и излагање екипе пробним 
утакмицама против тимова различитих стилова игре. Тако ће се 
спортисти припремити за сличне тактичке промене какве би 
противнички играчи могли да примене(2). 

Пре такмичења неопходно је разрадити план игре и тактичко 
размишљање. Неопходно је реално и исправно процењивање 
противника и самога себе. Тренутно присећање тактичких вештина и 
комбинација може помоћи како би се искористило у специфичним 
ситуацијама на утакмици. Предвиђање противникове тактике и 
супростављања олакшаће појединцу и екипи такмичење. Неопходно је 
прикривање тактике како је противник не би могао препознати и 
смислити план напада, а све то у савршеној координацији 
индивидуалних акција са екипним тактикама(2). 

План утакмица или такмичења може служити у следеће сврхе(2):  
- Информисати спортисту о месту, специфичној опреми и условима 

под којима ће се такмичење организовати. 
- Представити и анализирати будуће противнике. Анализа би 

требала да обухвата јаке и слабе стране сваког тренажног фактора. 

- Користити претходне наступе као подсетник за изградњу 
самопоуздања. 

- Без занемаривања слабости спортисте, нагласити његове јаке 
стране на којима може градити свој оптимизам. 

- Поставити реалне циљеве за такмичењем уз употребу свега 
споменутог. 

Пре такмичења тренер би требао да предложи тактички план и 
одговарајуће тактичке циљеве темељене на свеобухватној анализи 
противника и њиховим екипним способностима(2). У складу са општим 
планом екипе, он одређује циљеве за сваког играча према његовим 
способностима.  Надаље, треба одабрати одговарајући систем игре и 
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саветовати спортисте како да процене своју енергију.  План игре треба 
освежити два три дана пре такмичења Током неколико сати уочи 
такмичења, подсетити спортисте само на главне тачке плана, које ће 
нагласити појединости. 

Теоретски тренинг 
 
 
У оквиру теоретског тренинга спортисте треба упознати са правилима и 
правилницима који су актуелни у конкретном спорту2.  Уколико услови 
то дозвољавају, неопходно је анализирати технике на научним 
основама (нпр. биомеханичка метода). Спортисти треба да познају 
научне методичке темеље развоја моторичких способности. Неопходна 
су и оснавна занња из планирања тренинга (периодизације). Да би 
схватили суштину превентивних програма, неопходно им је указати на 
аспекте повреда у спорту. Поред наведеног, основе из социологије и 
психологије спорта могу много да побољшају однос унутар екипе као и 
мотивацију за постизање врхунских резултата.  
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МЕТОДИКА СПОРТСКОГ 
ТРЕНИНГА 
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Методичке основе развоја снаге 
 
Нема сумње да је људска снага, дефинисана као способност 
савладавања различитих оптерећења, једна од најважнијих и до сада 
највише проучаваних моторичких димензија човека. У последњих 
тридесет година објављен је велики број научних и стручних радова, 
књига и других публикација везаних за проблематику дефинисања, 
дијагностиковања и развоја снаге. Упркос томе, још увек постоје 
нејасноће, како у дефинисању, тако и у развоју димензија снаге. Чак и 
они спортисти који поседују завидне физичке карактеристике морају да 
их континуирано развијају и усавршавају да би достигли свој генетски 
максимум.   

Снага се може дефинисати као способност генерисања силе. Из 
тога произилази да је мера снаге, у пракси, мера способности или 
вештине. Будући да је сила векторска величина, очитавање снаге имало 
би карактеристике величине (од 0 до 100%) и смера. Надаље, 
генерисање силе може бити изометријско или динамичко те има 
одређену брзину генерисања. Карактеристике генерисања силе 
одређене су бројним факторима, као што су врста контракције, 
величина и брзина контракције као и степен активације мишића. Смер 
генерисања силе повезан је са моторичком јединицом и обрасцима 
мишићне активације као и анатомским факторима. 

Зато, пре мерења снаге, треба обавезно дефинисати услове у 
којима се оно одвија. Важност продукције силе може се утврдити из II 
Њутновог  закона  

F = m x a 

Акцелерација (a) масе (m), као што је на пример маса тела или 
неког предмета, зависи директно и од способности мускулатуре да 
генерише силу (F). Будући да се акцелерација изводи (деривира) из 
брзине (V), брзина коју предмет добија током покрета функција је 
примењене силе. Надаље, продукција снаге (P), која је резултат силе 
(F) и брзине (V), вероватно је најбитнији фактор у детерминисању 
успеха у већини спортова. Стога способност генерисања силе, што је 
интегрални део продукције снаге, може бити кључна компонента у 
одређивању успеха у спорту. 

Генерално посматрано, тренинг максималне снаге, као и тренинг 
брзинске снаге (максимално експлозивно извођење покрета малим до 
средњим оптерећењем) треба изводити ограниченим обимом рада и уз 
присуство минималног метаболичког стреса јер се тако повећава 
тренажни ефекат и квалитет извођења (што директно утиче на брзину 
моторног учења датог покрета). Методе за повећање мишићне масе 
(хипертрофије) и друге методе развоја максималне силе, које захтевају 
већи тренажни интензитет, представљају изузетак од овог правила. 
Слично, тренинг издржљивости у снази обично обухвата примену 
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тренажних оптерећења и обим вежбања која обавезно доводе до појаве 
замора (релативно велики интензитет са великим обимом рада). За 
ефикасан тренинг снаге неопходно је пре свега знање о механици 
базичних покрета, нарочито аспектима као што су: степен развоја силе 
и импулс, реверзибилна контракција и  реактивна способност, 
динамичка снага, као и улогама сваке поменуте карактеристике у 
спортовима издржљивости, односно спортовима снаге(92). Кратко време 
извођења великог броја спортских покрета изискује велик степен 
развоја силе. На пример, сила се апликује на подлогу у временском 
интервалу од 0,1 до 0,2 секунде током фазе одупирања при трчању 
максималном брзином, док је са друге стране за достизање 
максималних вредности силе потребно од 0,6 до 0,8 секунди(92). Чак и у 
небалистичким облицима кретања, као што су: вожња бицикла, 
веслање, клизање или пливање, постигнуће је одређено способношћу 
брзог генерисања силе, а тиме и постизања критичне вредности 
импулса (дефинисане као промена импулса коју ствара снага, односно 
производ силе и времена). Практична импликација поменутог је да су 
амплитуда, правац и степен примене силе подједнако значајни при 
извођењу базичних моторичких активности(92). Стога, главни циљ 
тренинга јесте побољшање степена развоја силе ефикасним померањем 
дијаграма сила-време нагоре и налево. Тиме се ствара већи импулс у 
ограниченом времену (и пређеном путу) током кога се врши сила. 
Многи  покрети у спортским активностима укључују мишићно-тетивне 
активности типа „еластичне опруге“ и по природи су балистички, чак и 
када почињу из статичког положаја93. Те активности почињу 
припремним контрапокретом у коме се мишићи брзо и снажно 
издужују или „истежу под оптерећењем“, а потом на реактиван и 
еластичан начин скраћују. Овај феномен истезања и скраћивања 
мишића, тј. ексцентрично-концентрични циклус, посебно је присутан у 
спортовима у којима се изводе трчање, скакање и нагле промене брзине 
и правца(92).  

Активности ексцентрично-концентричног циклуса базирају се на 
специфичним карактеристикама ЦНС-а и мишићно-тетивног 
комплекса (нервномишићни и механички модел објашњења пораста 
снаге концентричне контракције непосредно након краткотрајне 
ексцентричне фазе покрета). Ова способност је код врхунских спортиста 
независна од максималне снаге. Тренинг у спортовима у којима ова 
способност има значајну улогу би стога требало постепено да садржи 
плиометријске методе, поред основних вежби које се изводе са великим 
оптерећењем. Снага представља брзину извршеног рада (рад извршен у 
јединици времена), односно производ силе и брзине. Максималне 
вредности силе и снаге које се остварују при активном издуживању 
мишића (ексцентрична контракција) су често значајно веће него при 
њиховом скраћивању (концентрична контракција)(92).  
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Стога, поред побољшања способности продукције снаге 
концентричне контракције, потреба за развојем свих подфактора 
реверзибилне мишићне контракције (ексцентрично-концентрични 
циклус) намеће још два тренажна циља(92):  

• развој ексцентричне снаге која је потребна да би се поднеле 
екстремне вредности снаге при покретима наглог заустављања, и  

• развој реактивне снаге како би екстремне вредности снаге у 
ексцентричној фази покрета „трансформисале“, доводећи до 
пораста вредности снаге у наступајућој концентричној фази 
покрета. 

У општем смислу, структурални покрети, као што су вишезглобне 
вежбе са спољашњим оптерећењем, имају ефекат који је далеко 
сложенији од простог утицаја на активирана мишићна влакна при 
њиховом извођењу, тј. остварују системски утицај на организам. 
Потребно је нагласити да мишићи делују у сложеном међуодносу који 
зависи од специфичности извођеног покрета, а не изоловано. То је један 
од разлога због кога спортисти треба доминантно у тренингу да користе 
вежбе поwер-лифтинга и вежбе које користе дизачи тегова, другим 
речима сложене вежбе које захтевају интра и интермишићну 
координацију. Штавише, такви покрети представљају моћно средство у 
активацији нервног и неуроендокриног система, који регулишу све 
системе у организму. Постоји, дакле, неколико разлога због којих би 
програми тренинга снаге требало да се заснивају на покретима са 
слободним теговима, а не на изолованим покретима мишића. Чак и они 
спортисти који поседују завидне физичке карактеристике морају да их 
континуирано развијају и усавршавају како би достигли свој генетски 
максимум112.   

1. Снага(92). Што је већи напор и убрзање са одређеним 
оптерећењем, већи је и развој снаге и последично тренажни ефекат. 
Највећа вредност снаге постиже се при подизању тегова по 
олимпијском стандарду и достиже ниво теоријског максимума за 
човека. На пример, дизачи изводе експлозивне покрете у дизању тегова 
(друга фаза повлачења у трзају или фаза избачаја у набачају) у времену 
од 0,2 до 0,3 секунде. Максимална вредност  снаге у току извођења ових 
делова класичних вежби дизача тегова је четири до пет пута већа од 
вредности која се достигне у вежбама мртвог дизања (деадлифт) или 
чучња и једанаест до петнаест пута већа од вредности снаге која се 
достигне у вежби потиска са равне клупе (бенцх пресс).  

2. Моторичка координација(92). Извођење координацијски 
сложених покрета остварује ефекат на моторну контролу покрета, 
утичући пре свега на следеће координационе карактеристике:  

• Оријентацију и диференцијацију;  
• Реактивност, ритам и равнотежу;  
• Комбинаторне и адаптивне способности.  
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3. Системски ефекат сложених вежби(92). Што је веће 
напрезање у раду са великим теретима, већа је продукција ендогених 
хормона као и активност и број ткивних рецептора што додатно 
стимулише развој мишићне масе и снаге. Ове смернице за тренинг са 
оптерећењем  нису коначне и може се рећи да не постоји идеалан 
протокол тренажног оптерећења било за развој силе или снаге.  

Међутим, изузетно је важно користити нове и научно 
поткрепљене принципе тренинга увек водећи рачуна о основним 
адаптивним механизмима:  

- Умерена оптерећења са великим бројем понављања и 
уопште веома интензивне активности издржљивости теже 
да максимално стимулишу продукцију соматотропина.  

- Велика оптерећења са малим бројем понављања и 
кратким максималним напрезањем теже да максимално 
стимулишу продукцију тестостерона.  

Иако  неке справе за вежбање у одређеним случајевима могу бити 
веома корисне, вишезглобне вежбе са слободним теговима, имају 
ефикасност коју осовине, полуге и линеарни носачи тренажера никада 
неће имати. Тренинг са слободним теговима захтева и развија 
функционалну снагу и има изврстан утицај на општу физичку 
припремљеност и експлозивност спортисте. Базичне вежбе су, као и 
њихово извођење, више него јасне. Не постоји велика потреба да се те 
вежбе мењају или да се уз њих додају допунске које различито 
активирају акцентоване мишићне групе. Ипак, ову изјаву не треба 
третирати као општеважеће правило, па ћемо у наставку дати преглед 
неких алтернативних могућности. Дугорочна варијабилност тренажног 
процеса често се боље постиже променом оптерећења за ограничени 
број базичних (темељних) покрета, него укључивањем великог броја 
вежби у тренажни процес.  

Вежбе тренинга снаге могу се поделити у три групе(92):  
1. Примарне или „структуралне“ вежбе – вишезглобне вежбе 

које укључују и оптерећење сопственим телом (на пример, 
олимпијско дизање тегова, чучњеви, мртво дизање); 

2. Секундарне или „додатне“ вежбе – вишезглобне вежбе (на 
пример, потискивање горњег дела тела или вежбе 
повлачења);  

3. Терцијарне или „изоловане“ вежбе – једнозглобне вежбе.  

Примарне вежбе представљају у ствари функционалне покрете 
који, по дефиницији, дају најбоље резултате, за разлику од друге и 
треће групе наведених вежби које су мање ефикасне и технички су 
једноставније. Списак примера вежби за сваку категорију сигурно није 
свеобухватан јер је сасвим могуће открити и неке „комплексне“ покрете.  
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На пример, покрети при олимпијском дизању тегова представљају 
посебан случај вежби које су по природи полу-балистичке, са 
експлозивним импулсом и снагом као основним циљевима(92).  

Иако коришћење утврђене механике покрета представља 
императив, није увек неопходно изводити дизање тегова као на 
такмичењу. Трзај и набачај, на пример, често се могу прилагодити или 
модификовати ради једноставнијег извођења.  

У сваком случају, спортиста треба да поштује следеће мере 
предострожности:  

1. Користите тегове са гуменом заштитом и платформу 
површине од око 6 м2, на којој нема остављених тегова, било 
каквих препрека нити људи. Вежбу са теговима изводите без 
асистенције.  

2. Техника, нарочито положај тела и брзина извођења, увек су 
у предности у односу на тежину која се подиже.  

3. Будите спремни на неуспешан покушај. Ако изгубите 
контролу над шипком или из неког другог разлога не 
можете да урадите понављање, брзо се измакните и баците 
шипку. Не покушавајте да придржавате шипку док пада.  

Методика развоја снаге развила се упоредо са развојем науке у 
спорту и њој сродних наука, као и са развојем савременог спорта. 
Посебан допринос у развоју метода и средстава за развој снаге дали су 
следећи спортови:  

а) дизање тегова,  
б) боди-билдинг,  
ц) атлетика,  
д) поверлифтинг,  
е) спортска гимнастика.  

У спортској науци постоји више начина класификације метода 
тренинга снаге.  

Неки аутори класификују методе на темељу врсте мишићне 
акције: 

- статичке (изометријске) и  
- динамичке (концетричне и екцентричне) (слика. 12). 
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TIPOVI MIŠIĆNE KONTRAKCIJE
концетрична

екцентрична

статичка

концентрична

статичка

екцентрична

 
Слика 12. Типови мишићне контракције 

 

Могуће је разликовати две класе метода и унутар њих четири 
основне групе метода тренинга снаге: 

I    ФУНКЦИОНАЛНЕ МЕТОДЕ:  
• метода максималних напрезања;  
• метода експлозивних динамичких напрезања;  
• реактивна метода. 

II   СТРУКТУРАЛНЕ МЕТОДЕ:  
• метода понављања.  

Иако подела  на функционалне (неуралне) и структуралне 
(мускуларне) адаптацијске промене постоји у науци о спорту, у пракси 
свака метода тренинга доводи и до мањих или већих структуралних и 
функционалних промена. Разлика је наравно, у доминацији појединих 
промена. 

Поред поменутих класа метода тренинга снаге, постоје и следеће 
групе метода:  

� супрамаксималне методе  
� пирамидална метода  

� методе снажне издржљивости  
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Функционалне методе развоја снаге 
 

Ова група метода усмерена је на развој снаге без значајног повећања 
мишићне масе. Другим речима, најзначајније промене везане за развој 
максималне снаге путем ових метода дешавају се на нервном нивоу 
(побољшање интра и интер-мускуларне координације)(94). 

Метода максималних напрезања. Ову класу 
функционалних метода карактеришу краткотрајне експлозивне 
мишићне акције при савладавању максималних (90%-100% од маx) и 
супрамаксималних оптерећења (до 150% од максималне ексцентричне 
акције). Методе тренинга које припадају овој класи идеалне су за развој 
максималне снаге, а оне са експлозивним извођењем концетричне фазе 
и за развој експлозивне снаге. Одмах треба нагласити како се све методе 
тренинга снаге које спадају у ову групу метода препоручују само високо 
тренираним спортистима који имају вишегодишње искуство у тренингу 
снаге114: 
� Максималне динамичке контракције. Ова метода подразумева 

рад са субмаксималним и максималним оптерећењима (3РМ до 
1РМ) које спортиста може савладати (ексцентрични и 
концетрични део покрета). Карактеристична је, на пример за 
„пауерлифтере“ (чучањ и бенч прес) који морају максимално 
оптерећење спустити (ексцентрични део) и подићи (концетрични 
део). Примена ове методе, поред осталог, захтева и обавезну 
присутност два поуздана асистента. Темпо извођења вежбе је није 
висок. Интензитет оптерећења 90/95/100/90% а број понављања 
3/1/1/3. Изводи се 4 серије по вежби са интервалима одмора 
између серија у трајању од 5 минута. У овом тренингу примењује 
се 2-3 вежбе на тренингу. Овакав тип тренинга се изводи два пута 
недељно. 

� Максималне концетричне контракције. Код ове методе 
максимално (100%) оптерећење савладава се само у концетричном 
делу покрета. Изводи се 5-6 серија са једним понављањем, при 
чему су паузе између серија 3-5 минута. Оптерећење се настоји 
савладати експлозивно. Ову методу свакодневно примењују 
бугарски дизачи тегова: на сваком тренингу покушавају подићи 
максимална оптерећења. Број вежби на тренингу је 3-4 а тренинг 
се спроводи два пута недељно.  

� Максималне изометријске контракције. Максималне 
изомтеријске контракције (100%) изводе се насупрот непокретног 
оптерећења. Вежба се понавља у 5 серија са 2 понављања, а 
трајање сваке контракције је између 3 и 6 секунди. Паузе између 
серија су 3 минуте. Изводе се 2 вежбе на тренингу. Овакав тренинг 
се примењује два пута недељно. Са обзиром на чињеницу да ова 
метода не доводи до побољшања интрамускуларне координације, 
у циљу оптималног повећања максималне снаге, потребно ју је 
комбиновати са неком од максималних динамичких метода.  
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� Максималне ексцентричне контракције. Код ове методе изводи 
се контролисано попуштање (ексцентрични део покрета) 
супрамаксималних оптрећења (120-150%). Трајање ексцентричног 
дела покрета је 5-6 секунди, а понавља се 4-5 пута у 3 серије. Паузе 
између серија су 3 минуте. Изводе се две вежбе на тренингу а 
овакав тип тренинга се спроводи једном недељно. Ова метода 
захтева два асистента који ће помагати при извођењу 
концетричног дела покрета.  

� Субмаксималне концетричне контракције. Оптрећења која се 
користе код ове методе варирају од 90% до 100%. Најчешће 
обликовани тренинг представља тзв. „равну“ пирамиду: 1 серија са 
3 понављања на 90%; 1 серија са 1 понављањем на 95%; 1 серија са 
1 понављање на 97%; 1 серија са 1 понављањем на 100%; 1 серија са 
1 покушајем савладавања оптерећења већег од 100% за 1 кг 
(покушај обарања личног рекорда). Изводи се 5 серија. Интервали 
одмора између серија су 3-5 минута. У току једног тренинга изводе 
се 3-4 вежбе. Недељно се може применити 2-3 тренинга овог типа. 

� Концетрично-ексцентричне максималне контракције. Ова 
метода настоји искористити, са једне стране, предности 
концетричне методе у развоју интрамускуларне координације, са 
друге стране, предност постизања максималне напетости мишића 
при брзом преласку из ексцентричне у концетричну фазу покрета. 
Спортиста изводи 3 до 5 серија са 6 до 8 понављања при 
оптерећењу од 70-90% на начин да се оптерећење у почетној фази 
попушта (ексцентрични део покрета) брзо, након чега следи 
његово успоравање те брз прелаз у концетрични део покрета и 
максимално убрзање оптерећења. Оптимално је изводити 3-5 
серија по вежби. Интервали одмора између серија су 5 минута. У 
току једне тренажне епизоде примењују се 3 вежбе. Недељно овај 
тип тренинга може бити заступљен у две тренажне епизоде. 
Неопходно је нагласити како поменута метода, због брзог 
попуштања великих оптерећења, представља велики ризик од 
повреда локомоторног апарата (првенствено везивног ткива). 

Метода експлозивних динамичких напрезања. Ову групу 
метода карактерише брзо испољавање максималне силе са циљем што 
је могуће већег убрзања мањих и средњих оптерећења. Другим речима, 
карактер мишићног напрезања код примене ових метода је 
експлозивни балистички. Стога се ове методе идеалне за развој 
брзинске снаге и њених компоненти, експлозивне и стартне снаге(114).  

� Брзинско снажна метода. Ову методу карактерише савладавање 
релативно мањих (30-50%) и средњих (60-70%) оптерећења 
(зависно од вежбе која се изводи), изводећи концетрични део 
покрета максимално брзо. Вежба се понавља у 5 до 6 серија са по 
3-10 понављања. При томе треба нагласити следеће: најважнија 
ствар у примени брзинско-снажне методе је временско 
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проверавање. Само применом временског проверавања тренер и 
спортиста могу добити адекватну повратну информацију о 
квалитету брзинско-снажног тренинга. Другим речима, 
временско проверавање омогућује спортисти да се усредсреди на 
постизање максималне брзине тега у сваком понављању. Да би 
брзина тега била максимална, потребно је фактор умора свести 
на минимум, паузе између понављања унутар серије варирају, 
зависно од броја понављања, од 10-так секунди (код 10 
понављања) до извођења без пауза (код 3 понављања). На тај 
начин је у сваком понављању могуће испољити велику 
„механичку снагу“.  

� Балистичка метода. Основна разлика између балистичке и 
брзинско снажне методе јесте у начину завршавања 
концетричног дела рада мишића. Наиме, код балистичке методе, 
оптерећење (најчешће је то тег, медицинка, кугла или властита 
маса) се настоји у концетричној фази максимално убзати и 
избацити у слободан простор. Циљ у свакој вежби је 
експлозивним испољавањем силе, убрзати оптерећење те га 
избацити што је могуће даље (нпр. бацање медицинке преко 
главе напред) или што је могуће више (нпр. скок из чучња са 
тегом на раменима). Кључни фактор у примени балистичке 
методе је брзина извођења. Стога се вежба изводи све док је 
могуће задржати брзину избачаја. Вежбе се изводе у 3 до 5 серија 
са 6 до 15 понављања, зависно од величине оптерећења. 
Интезитет оптерећења мора бити мањи од 30% од маx. 

Реактивна метода. Реактивне методе тренинга и садржаје 
који спадају у ову групу метода обележава експлозивно-реактивно 
балистички начин напрезања мишића. То напрезање присутно је само 
код ексцентрично-концетричног циклуса (ЕКЦ) – мишићне акције у 
којој у концетричном делу покрета претходи брза фаза истезања 
мишићно-тетивног система. Али, ексцентрично-концетрични циклус не 
може бити једини критеријум за селекцију реактивних метода 
тренинга, јер би по том критеријуму и лагани џогинг могли сврстати у 
садржаје из групе реактивних метода. Зато је следећи критеријум који 
карактерише реактивне методе висок градијент силе (експлозивност) на 
прелазу из ексцентричног у концетрични део мишићне акције. При 
томе, време преласка из ексцентричног у концетрични део контракције 
(нпр. трајање контакта са подлогом у скоку) мора бити кратко (<250мс). 
Код активности ЕКЦ у којима је то време преласка дуже, значајно се 
смањује допринос еластичних карактеристика мишићно-тетивног 
система те рефлексних механизама испољеној мишићној сили. Код ове 
групе метода интензитет оптерећења се одређује на темељу захтева што 
га на нервномишићни систем постављају поједини садржаји. Реактивне 
методе служе првенствено за развој еластичне и експлозивне снаге(94).  
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� Плиометрија. Основе ове методе тренинга први су утемељили 
совјетски научници окупљени око Верхошанског. Према 
Верхошанском, основни циљ ове методе тренинга је повећање 
експлозивне снаге и реактивне способности мишићно-тетивног 
система, тј. еластичне снаге. Ова метода обухвата различите 
варијанте хоризонталних и вертикалних скокова и поскока у 
месту, из места, као и у кретању. Ако посматрамо плиометрију 
горњег дела тела, тада можемо издвојити првенствено различита 
експлозивно-реактивно балистичка бацања медицинки. Темпо 
извођења вежби је експлозиван (максималан интензитет без 
спољашњег оптерећења). Број понављања вежбе је од 3-10. У 
једној тренажној епизоди се изводи 2-5 серија. Интервали 
одмора између серија су 3-10 минута. У току једне тренажне 
епизоде изводи се 2-8 вежби. Овакав тип тренинга се спроводи 
од 1 до 3 пута недељно. 

� Контрасна метода. Ова метода тренинга, утемељена од стране 
бугарских и руских тренера, у изворном се облику базира на 
комбинованој примени великих и малих оптерећења унутар 
једног тренинга, при чему велика оптерећења претходе малим. 
Контрасни тренинг подразумева наизменично извођење серија 
вежби максималне снаге и плиометријских вежби. Може се 
сврстати у реактивне методе само онда ако се у комплексу вежби 
примењују плиометријски садржаји. Темпо извођења вежби је 
експлозиван. Брзина извођења је максимална. Оптерећење је од 
90-100% за велико спољашње оптерећење док се плиоометријски 
део комплекса вежби изводи према правилима плиометријског 
тренинга. Број понављања је 2-3/6-10. У току једне тренажне 
епизоде се примењује 3-5 серија. Интервали одмора између 
серија су 5-8 минута. У току једне тренажне епизоде се 
примењују 2-3 вежбе. Овакав тип тренинга се може применити 
2-3 пута недељно. 

Ова група метода доводи до повећања максималне снаге 
првенствено кроз структуралне промене у мишићима - хипертрофије 
мишића. Основна класа метода које доводе до повећања снаге путем 
хипертрофије мишића зове се метода понављања. 

 
Структуралне методе развоја снаге 

 
Ова група метода доводи до повећања максималне снаге првенствено 
кроз структуралне промене у мишићима - хипертрофије мишића. 
Основна класа метода које доводе до повећања снаге путем 
хипертрофије мишића зове се метода понављања. 

Метода понављања.  Ову групу метода карактерише савладавање 
средњих оптерећења (50-80% од 1 РМ) са већим бројем понављања 
(најчешће између 6 и  12). Понављања је могуће изводити до појаве 
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мишићног умора (субмаксимални уложени напор) или до „отказа“ 
(максимални уложени напор). Са оба начина могуће је изазвати 
хипертрофију мишића, али веће ефекте изазива максимални уложени 
напор. Зато што током последњих понављања рада до „отказа“ 
претходно активирана мишићна влакна престају с контракцијом услед 
умора, па нервни систем активира у рад „нова“, до тада неактивирана 
мишићна влакана.  

Како се хипертрофија одвија само у активираним мишићним 
влакнима, метода понављања са максималним уложеним напором ће 
резултирати активацијом већег броја мишићних влакана, а сходно томе 
изазвати и већу хипертрофију мишића(114). Самим тим ће и прираст 
снаге код максималних напора бити већи. 
- Стандардна метода. Карактерише је савладавање константног 

оптерећења од 80% у 3 до 5 серија са бројем понављања између 7 и 
10. Паузе између серија су између 3 и 4 минуте.  

- Интензивна боди-билдинг метода. Ова метода служи за 
интензивно пражњење енергетских залиха мускулатуре. Са 
оптерећењем између 85 и 95% изводи се 3 до 5 серија, док број 
понављања варира између 5 и 8. Паузе између серија су 3 минуте. 
Напомена: Унутар ове две бодибилдинг методе постоје бројни 
системи (варијанте) тренинга које бодибилдери примењују у свом 
тренингу, а све у циљу изазивања што већих адаптивних промена 
на периферији, тј. мишићима.  

- Екстензивна бодy-билдинг метода. У класичном се бодибилдинг 
тренингу ова метода често користи у сврху екстензивног пражњења 
енергетских залиха мускулатуре. Изводи се 3 до 5 серија са по 12 до 
20 понављања, при чему је оптерећење између 60 и 70%. Паузе 
између серија су релативно кратке (до 1-2 минуте). Стога је ова 
метода погодна и за развој репетитивне снаге. 

� Изокинетичка метода. Примена ове методе захтева коришћење 
специјално обликованих изокинетичких тренажера. Такви 
тренажери најчешће су обликовани да омогуће извођење 
изолованих вежби, при чему је брзина покретања екстремитета 
подесива и константна. Другим речима, без обзира колико велику 
силу испољили при савладавању оптерећења, брзина покрета биће 
константна. Брзина којом се тренира може се регулисати, те 
најчешће варира између 36 и 300 º/с (угаона брзина). Могуће је 
изводити и концентричне и ексцентричне мишићне акције. У циљу 
развоја снаге путем хипертрофије мишића препоручује се извођење 
3 до 4 серије са по 12 до 15 понављања, при чему су паузе између 
серија 3 минуте. Интензитет оптерећења је 70% од максималног.  

� Изометричка метода. Изометричка метода темељи се на 
понављању већег броја изометричких напрезања било 
задржавајући оптерећење, било испољавајући силу насупрот 
непокретног објекта. За примену изометричке методе као начина 
структуралног повећања снаге (хипертрофија мишића) препоручује 
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се коришћење оптерећења од 70 до 100% од максимума. У 3 до 5 
серија извести 4 до 6 изометричких контракција које трају између 5 
и 6 секунди. Паузе између серија су 3 минута. Изометричке 
контракције је могуће изводити при различитим угловима у 
зглобовима. Оно што је специфично за изометричку методу је 
чињеница како изометрички тренинг при одређеном углу у зглобу 
највише повећава снагу управо при том углу у зглобу, док је прираст 
снаге у осталим угловима мањи.  

 
 

Тренинг брзине и агилности 
 

Брзина се у многим спортским дисциплинама појављује као 
комплексна способност, која има више међусобно повезаних фактора. 
Неки експерти са подручја теорије тренинга наводе следеће типове 
брзине95:  

- брзина реакције;  
- стартна брзина (акцелерација);  
- брзина заустављања (децелерација);  
- максимална брзина;  
- брзинска издржљивост;  
- агилност. 

Наведени типови брзине наступају у реалним спортским 
ситуацијама у међусобним релацијама и формирају такозвани 
„брзински потенцијал“ спортисте. Један од најважнијих сегмената тог 
потенцијала је локомоторна циклична брзина, која се манифестује у 
облику спринтерског трчања. Брзина као моторичка способност је у 
великој мери генетски дефинисана. А нека савремена истраживања су 
показала да је могуће адекватним средствима тренинга у великој мери 
побољшати ту способност, поготово брзину извођења комплексних 
структура кретања. Са обзиром на кретне структуре, спортиста мора 
развијати што већу брзину у смеру напред, назад и латерално. Осим 
развијања брзине важна је промена правца кретања са обзиром на 
тактичке и друге услове.  

Брзина зависи од следећих фактора(95):  
- деловања централног нервног система; 
- структуре мишићног система; 
- еластичне карактеристике мишића; 
- интер и интра мишићне координације; 
- флексибилности; 
- брзе и еластичне снага;  
- технике кретања; 
- анаеробних алактатних енергетских процеса; 
- мотивације – концетрације. 
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У многим спортским дисциплинама циклична брзина повезана је 
са брзином реакције. Брзина реакције може бити последица 
стандардног или комплексног сигнала. У атлетици имамо на старту 
стандардни сигнал, а у спортским играма је по правилу брзина реакције 
везана на промењив визуелни сигнал. Оптимално реаговање у тим 
ситуацијама зависи у великој мери и од способности антиципације 
(предвиђања).  

Процес реализације брзине реакције има неколико фаза(95):  
- концетрација-мотивација; 
- регистрација сигнала (видни-слушни рецептор); 
- пренос сигнала у ЦНС; 
- формирање оптималног одговора; 
- пренос сигнала до адекватних мишића; 
- надражај мишића и почетак кретања. 

У процесу тренинга можемо развијати у највећој мери прву, другу 
и шесту фазу. Што је способност антиципације више изражена код 
спортиста, толико ефикаснија ће бити трећа и четврта фаза. 

Циклична брзина је веома комплексна и суптилна моторичка 
способност, која је састављена од више међусобно повезаних 
компоненти – са обзиром на основне биомеханичке законитости 
цикличну брзину дефинишу два параметра: дужина корака и 
фреквенција корака. Дужина корака је зависна од телесне висине 
спортисте и од величине његове одразне снаге. Фреквенција као други 
параметар је високо генетски дефинисана и зависи пре свега од 
регулације централног нервног система, који управља деловањем 
агонистичких и анатгонистичких мишићних група. За развој 
фреквенције корака важан је адекватан тренинг до 15. године старости. 
То је доба када се завршава процес мијелинизације нервних путева 
преко којих се спроводе нервни импулси до агонистичких и 
антагонистичких мишићних група(115). За развој фреквенције корака 
важан је адекватан тренинг до 15. године старости. То је доба када се 
завршава процес мијелинизације нервних путева преко којих се 
спроводе нервни импулси до агонистичких и антагонистичких 
мишићних група. Фреквенција и дужина корака су индивидуално 
дефинисани и међусобно зависни параметри. Формирају се у облику 
моторичких стереотипа сваког појединца. У процесу тренинга се траже 
најадекватнија средства и методе за развој ова два параметра, који у 
физичком смислу (V = Fk x Dk) апсолутно дефинишу брзину кретања 
спортиста у различитим ситуацијама. 

Стартна брзина као способност изузетно је важна у многим 
спортским дисциплинама (фудбал, кошарка, рукомет, хокеј, тенис) где 
спортиста мора развити што веће убрзање тела у што краћем 
времену(115). Стартна брзина је у реалним спортским ситуацијама 
повезана са брзином промене смера кретања и са брзином заустављања 
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(децелерација). У свим примерима је основни циљ развити што већу 
снагу. деловање мишића у фази акцелерације је концетрично а у фази 
децелерације екцентрично. Кључну улогу у развоју стартне брзине има 
мишићна група m. quadriceps (m. rectus femoris, m. vastus lateralis, m. 
vastus mediali), која генерише прогресију корака. Заједно са повећаном 
дужином и фреквенцијом корака, смањује се и време контактних фаза. 
Контактне фазе корака су један од најважнијих параметра ефикасне 
стартне брзине. У стартном убрзању (првих 5 метара) експлозивна 
снага има кључну улогу, а након тога (од 5 до 20 метара) еластична 
снага. Ефикасност стартног убрзања се манифестује такозваним 
„градијентом стартне брзине“. То је стрмина криве брзине. Други 
критеријум ефикасности стартне брзине је постотак реализације 
максималне брзине у одређеном интервалу. Код спортиста различитих 
специјалности - ефикасност стварне брзине зависи од технике трчања, 
специфичног тренинга, морфолошких карактеристика, нивоа 
специфичне одразне снаге, енергетских потенцијала – анаеробном 
алактаном енергетском систему и међумишићном координацијом 
анатагониста(95). 

Максимална брзина је једна од најважнијих моторичких 
способности која у различитим спортским гранама има различит 
пондер важности. У реалним спортским ситуацијама максимална 
брзина везана је за специфичност спорта. У том контексту можемо 
максималну брзину дефинисати као „максималну ситуациону брзину“. 

Са биомеханичког стајалишта максимална брзина је продукт 
фреквенције и дужине корака. Да би постигли што већу брзину 
потребно је повећати један или други параметар или оба заједно. То је 
веома сложен физиолошко-биомеханички проблем. Фреквенција и 
дужина корака су индивидуално дефинисани и аутоматизовани. 
Морфолошке карактеристике су за спринтерско трчање важне, 
нарочито оне лонгитудиналне мере, које дефинишу дужину корака. 
Још значајнији параметри максималне брзине су: фреквенција корака 
и време трајања контактне фазе. Развијање максималне брзине захтева 
веома суптилну међумишићну координацију мишићних група доњих 
екстремитета. 

Постоји неколико метода за побољшање брзине спортиста. Метод 
понављања омогућава оптимално обнављање радне способности након 
оптерећења као и одржавање неопходне раздражености ЦНС-а. 

Тренинг брзине и агилности у спорту треба посматрати 
интегрално (као целину), али ради лакшег разумевања поделићемо га 
на следеће делове(36):  

- тренинг механике кретања; 
- тренинг спринта; 
- тренинг агилности;  

- интегрални тренинг брзине и агилности. 
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Примећујемо како у наведеним деловима тренинга брзине и 
агилности нема антиципације и брзине реакције. Разлози су следећи: 
(1) антиципација и брзина реакције укључени су у остале делове 
тренинга брзине и агилности, (2) антиципацију и брзину реакције у 
спорту треба, пре свега, тренирати у склопу техничког и тактичког 
тренинга(36).  

Врло важан елемент брзог и агилног кретања спортисте јесте 
правилно извођење базичних кретних вештина: спринта, заустављања, 
промене смера, окрета и доскока. Неки аутори ове елементе називају 
механиком покрета. Вежбе механике кретања треба изводити на 
почетку тренинга брзине и агилности, при чему брзина извођења 
варира између 75% и 90% од максималне брзине. Интервали рада трају 
од 5-10 секунди, док интервали одмора трају 45-90 секунди. Укупан број 
понављања свих вежби механике кретања на тренингу требао би да се 
креће између 10 и 20 (нпр. 3-4 вежбе x 3-5 понављања)(36).  

Тренинг стартне брзине изводи се при оптерећењу од 95-100%. 
Интервал рада је 1-2 секунде. Интервал одмора између вежби је 45-60 
секунди. Укупан број понављања вежби у једној тренажној епизоди је од 
5-20. 

Тренинг убрзања се изводи при оптерећењу од 95-100%. Интервал 
рада је 3-6 секунди. Интервал одмора између вежби је 60-90 секунди. 
Укупан број понављања вежби у једној тренажној епизоди је од 5-15. 

Тренинг фреквенције корака се изводи при оптерећењу од 95-
100%. Интервал рада је 5-10 секунди. Интервал одмора између вежби је 
60-90 секунди. Укупан број понављања вежби у једној тренажној 
епизоди је од 5-15. 

Тренинг спринта са отпором/асистирањем се изводи при 
оптерећењу од 95-100%. Интервал рада је 2-6 секунди. Интервал одмора 
између вежби је 60-90 секунди. Укупан број понављања вежби у једној 
тренажној епизоди је од 5-15. 

Агилност представља способност брзе промене смера кретања 
без губитка равнотеже и контроле покрета. Циљ тренинга агилности у 
спорту је побољшати брзину промене кретања у различитим равнима, 
са реквизитом или без њега: 

Тренинг успоравања и заустављања се изводи при оптерећењу од 
95-100%. Интервал рада је 2-5 секунди. Интервал одмора између вежби 
је 45-60 секунди. Укупан број понављања вежби у једној тренажној 
епизоди је од 5-20. 

Дириговани тренинг агилности се изводи при оптерећењу од 95-
100%. Интервал рада је 5-10 секунди. Интервал одмора између вежби је 
60-120 секунди. Укупан број понављања вежби у једној тренажној 
епизоди је од 5-15. 



 
 

133

Насумични тренинг агилности се изводи при оптерећењу од 95-
100%. Интервал рада је 2-10 секунди. Интервал одмора између вежби је 
45-120 секунди. Укупан број понављања вежби у једној тренажној 
епизоди је од 5-15. 

Тренинг агилности са отпором/асистирањем се изводи при 
оптерећењу од 95-100%. Интервал рада је 5-10 секунди. Интервал 
одмора између вежби је 60-90 секунди. Укупан број понављања вежби у 
једној тренажној епизоди је од 5-15. 

Интегрални тренинг брзине и агилности.  Овај облик тренинга 
спаја спринт и брзе промене смера кретања са антиципацијом и 
брзином реакције у специфичним спортским условима. Интегралне 
вежбе брзине и агилности изводе се максималним интензитетом, при 
чему интервали рада могу трајати 2-5 секунди или 5-10 секунди. Сходно 
томе, интервали одмора трају 60-90 секунди, односно 90-120 секунди. 
Укупан број понављања вежби у интегралном тренингу брзине и 
агилности креће се између 5 и 20.  

Вежбе брзине и агилности треба изводити на почетку тренинга, 
одмах након загревања. При томе треба водити рачуна да укупно 
трајање тренинга брзине и агилности не прелази 30 минута. Неки 
облици тренинга брзине и агилности могу бити саставни део тренинга; 
међутим препорука је да се тренинг брзине и агилности циљано 
примењује 1-3 пута недељно, зависно од периода и броја утакмица 
(такмичења) у недељи36.  

 
 

Методика развоја издржљивости 
 

Издржљивост је кондициона способност организма да рад одређеног 
интензитета (тренажна или такмичарска оптерећења) одржава што 
дуже време без смањења ефикасности.  

Са обзиром да је издржљивост способност што дужег обављања 
рада одређеног интензитета, а да је за рад потребна енергија, произлази 
да су енергетски капацитети (односно, функционалне способности) 
човека главне детерминанте издржљивости.  

Поред енергетских капацитета на издржљивост утиче и ниво 
мотивације, особине личности, ефикасност биохемијских процеса у 
мишићима, количина гликогенских депоа, итд. Задњих неколико 
година све већи број аутора наглашава важност развоја издржљивости 
код спортиста независно од потреба спортске специјализације. Зависно 
од специфичности моторичке активности, трајања, као главна 
карактеристика издржљивост је повезана са осталим компонентама 
моторичке активности – снагом, брзином, ритмом, амплитудом и 
другима.   
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Стога је издржљивост углавном конкретна и карактерише трајање 
и учинковитост специфичног рада у одређеном спорту или спортској 
дисциплини. Због тога можемо рећи да је издржљивост увек конкретна 
и специфична за спорт.  

Никако се не сме заборавити да је уску специјализацију у спорту 
могуће остварити само на темељима солидне опште радне способности  
организма, што подразумева развијене енергетске способности, 
економично функционисање и издржљивост организма у дуготрајном 
раду. У том смислу, са спортско-педагошког аспекта, општа 
издржљивост се може дефинисати као способност спортисте да одржи 
активност кроз дуже време уз активирање главних функционалних 
система са циљем да се спортиста ефикасно супростави умору. 
Специфична издржљивост се може дефинисати као што дуже 
одржавање на високом нивоу специфичне радне способности у оквиру 
конкретне моторичке активности. Пошто општа издржљивост 
повољно делује на ефективност тренинга, односно на спречавање 
настајања умора, што би имало за последицу смањење обима тренинга 
она омогућава реализацију интензивнијег тренажног процеса, јер 
убрзава опоравак између таласа оптерећења и на тај начин пружа и 
шири избор тренажних метода и садржаја. Она је такође предуслов за 
ефикасно коришћење екстензивне или интензивне интервалне методе, 
а то се посебно односи на понављајућу методу. Велика превентивна 
вредност код кардиоваскуларних обољења, те побољшање укупног 
психичког стања спортисте, постављају ову способност не само на место 
једне од најважнијих кондиционих способности, него и као предуслов 
развоја других кондиционих способности. 

Издржљивост има неколико функција: 
- омогућује да се задати интензитет одржи што дуже време, 
- спречава опадање интензитета до ког долази услед умора, 

- убрзава опоравак организма.  

Ниједна кондициона способност није разврставана на више 
различитих начина као издржљивост. Данас постоји велики број подела 
издржљивости на основу разних критеријума. Зацијорски (1968) 
разликује (тополошки) три врсте издржљивости:  

1. локалну – ако је радом обухваћена 1/3 од укупне скелетне 
мускулатуре.  

2. регионалну – ако је радом обухваћена 1/3 до 2/3 од укупне 
скелетне мускулатуре.  

3. глобалну – ако је радом обухваћено више од 2/3 од укупне 
скелетне мускулатуре.  
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Обзиром на активност енергетских механизама, издржљивост се 
дели на:  

� аеробну – енергија се осигурава оксидативним процесима (уз 
присуство кисеоника). 

� анаеробну – енергије добива се аноксидативним процесима (без 
присуства кисеоника). 

Мишићна и кардиоваскуларна издржљивост:  
- са термином издржљивост у међународној литератури се јављају 

две различите, мада међусобно повезане човекове способности; 
мишићна издржљивост, те кардиоваскуларна издржљивост; 

- мишићна издржљивост је уско повезана са способношћу 
продукције највеће снаге мишића и са анаеробним развојем. 
Мишићну издржљивост често зовемо анаеробном 
издржљивошћу; 

- међутим, мишићна издржљивост представља способност 
мишића или њихових група (локална издржљивост); 

- а кардиоваскуларна издржљивост је уско повезана са развојем 
кардиоваскуларног система, развојем респираторног система, те 
оксидативном способношћу мишића. Ову врсту издржљивости 
називамо и аеробном издржљивошћу. 

У већини спортских дисциплина такмичарски резултат је 
последица издржљивости мишића и кардиоваскуларног система.  

Специфична издржљивост може се детаљније описати као 
способност извођења задатака различитог интензитета у продуженом 
трајању складно структуралним, биомеханичким и кинетичким 
карактеристикама спортске активности.  

Када је специфична издржљивост повезана са високим захтевима 
за брзинске способности спортисте, његова/њезина способност да их 
одржи у одређеним условима извођења моторичке активности 
дефинише се као брзинска издржљивост. 

Што је могуће дуже одржавање специфичне радне способности 
коју карактерише савладавање отпора или оптерећења (властите 
тежине, телесне тежине противника, справе или околине), дефинише се 
као снажна издржљивост. 

Интезитет специфичног оптерећења у неким спортовима и 
спортским дисциплинама резултат је релетивно подједнаког удела 
савладавања отпора и брзине. Таква специфична радна способност 
позната је као брзинско-снажна издржљивост. 

Енергетски тренинг се дели на: аеробни и анаеробни 
тренинг(36). 
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Аеробни капацитет представља количину кисеоника коју 
спортиста може да искористи при извођењу физичких активности – од 
префињених и прецизних моторних радњи којима се ангажује само 
неколико малих мишића до кретања целог тела које изискује 
ангажовање великих група мишића. Имајући то у виду, степен 
коришћења кисеоника може бити у опсегу од веома ниских вредности 
потрошње, до вредности које могу бити и до двадесет пута веће од 
количине кисеоника коју спортиста искористи у стању мировања.  

На пример, трчање и скијашко трчање су активности којима се 
ангажују велике групе мишића. Количина кисеоника коју врхунски 
тркач или скијаш искористи у вежбању великог интензитета може лако 
достићи 70 до 80 милилитара по килограму телесне тежине у минуту, 
што је преко двадесет пута више од количине кисеоника која се 
искористи у стању мировања (3,5 мл/кг/мин). Са друге стране, 
потрошња кисеоника остварена приликом активности која ангажује 
мале мишићне групе ретко прелази 7 мл/кг/мин, дакле тек два пута 
већу од вредности у стању мировања. Дакле, аеробна способност је 
специфична у односу на врсту физичке активности (пре свега као 
последица количине мишића укључене у остваривање те активности), 
иако ми о аеробној способности најчешће размишљамо као о 
максималној вредности коју је могуће остварити приликом вежбања 
које укључује велики  број мишића (добар пример за такву врсту 
активности је управо скијашко трчање).  

Коришћење аеробних енергетских механизама у току активности 
зависи од две групе фактора. Прву групу чине тзв. централни фактори 
који се пре свега односе на системе задужене за транспорт кисеоника до 
активних мишића. Способност плућа да изврше оксигенацију крви, 
капацитет крви за везивање и транспорт кисеоника и  способност срца 
да пренесе крв до радне мускулатуре, представљају најважније 
централне факторе за пренос кисеоника. Другу групу представљају тзв. 
периферни фактори и односе се на способност активне мускулатуре да 
искористи допремљени кисеоник у циљу аеробног ослобађања енергије 
за мишићну контракцију. Параметри од значаја у овој групи фактора су 
степен васкуларизације радних мишића и број, величина и 
дистрибуција митохондрија (интраћелијских структура у радним 
мишићима у којима се кисеоник користи за претварање горива – масти 
и угљених хидрата – у енергију). Поред тога, концентрација 
оксидативних ензима (хемијских једињења која потпомажу потрошњу 
кисеоника на ћелијском нивоу) важна је за одређивање количине 
кисеоника која се може искористити у одређено време. Централна 
компонента, заправо, испоручује кисеоник, а периферна користи део 
или целокупну количину кисеоника коју прими. Јасно је да би идеална 
ситуација била када би систем за транспорт могао да допреми онолико 
кисеоника колики је максимални капацитет мишића за његовим 
утрошком  и са друге стране да мишић може да потроши сву количини 
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коју му транспортни систем допреми. Ипак, ово се не дешава. Када би 
ово било могуће, уопште не би постојао термин аеробни капацитет, који 
указује на постојање горњег лимита потрошње кисеоника за све типове 
активности (тј. за сваки мишић или групу мишића активираних 
приликом извођења неке одређене активности).  

 

 

Аеробни тренинг 

Аеробни тренинг има важно место у кондиционој припреми спортиста. 
Првенствено зато што се у много спортова највећи део енергије у 
организму добија аеробним путем.  

Општи циљеви аеробног тренинга су(36):  
1. Побољшање капацитета кардиоваскуларног и респираторног 

система да транспортују кисеоник до мишића  
2. Побољшање способности мишића релевантних за спортску грану 

да користе кисеоник у сврху добијања енергије кроз дуже време  
3. Побољшање опоравка спортисте након активности високог 

интензитета  

Врсте аеробног тренинга су(36): 
- Аеробни тренинг ниског интензитета;  
- Аеробни тренинг умереног интензитета; 
- Аеробни тренинг високог интензитета.  

Базични елемент који разликује наведене врсте аеробног тренинга 
је интензитет оптерећења. Интензитет оптерећења у аеробном тренингу 
можемо изразити (1) брзином трчања (у постотку од максималне 
брзине), (2) проценом нивоа опаженог напора и (3) срчаном 
фреквенцом(36).  

Најпрактичнији показатељ интензитета оптерећења у аеробном 
тренингу спортиста је срчана фреквенца. При томе оптималну срчану 
фреквенцу за поједину врсту тренинга треба приказати у постотку од 
максималне срчане фреквенце (FSmax). 

 

Аеробни тренинг ниског интензитета  

Примарни циљ ове врсте тренинга је убрзање процеса опоравка 
спортиста након такмичења или врло интензивних тренинга(36). Научна 
истраживања су доказала да аеробна активност ниског интензитета 
може убрзати физиолошки и психолошки опоравак спортиста након 
стресних тренинга и такмичења. Ову врсту аеробног тренинга треба 
користити дан након такмичења или врло интензивног тренинга. 
Аеробни тренинг ниског интензитета може бити континуираног или 
интервалног карактера. Уколико се примењује тренинг континуираног 
карактера (без прекида), препоручује се да његово трајање буде између 
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20 и 30 минута. Уколико је тренинг интервалног трајања (са 
прекидима), препоручује се да интервали рада трају између 5 и 10 
минута. Број интервала, зависно од њиховог трајања, варира између 2 и 
4, при чему интервали одмора трају 2 до 3 минуте. Ова врста тренинга 
може се реализовати и применом неспецифичних активности.  

 

Аеробни тренинг умереног интензитета  

Аеробни тренинг умереног интензитета за циљ има(36):  
- Побољшање способности спортисте да обавља физички рад кроз 

дужи временски период (побољшање аеробне издржљивости 
спортиста).  

- Побољшање способности опоравка спортиста након рада високог 
интензитета.  

И ова врста аеробног тренинга може бити континуираног или 
интервалног карактера.  

Континуирани аеробни тренинг умереног интензитета може бити 
цикличног и ацикличног карактера. У тренингу цикличног карактера, 
спортисти трче између 30 и 40 минута, мењајући при том интензитет 
рада (тзв. фартлек). На пример, након уводна 3 минута трчања при 
срчаној фреквенци од 70% од FSmax, спортисти мењају 1-минутне 
интервале рада на следећи начин: 80%-70%-90%-70% од FSmax. Овакви 
циклуси се понављају до краја тренинга. Ациклични тренинг најчешће 
укључује савладавање посебно обликованих полигона током 20 до 30 
минута (70%-90% од FSmax)(36). 

Интервални аеробни тренинг одликује измена интервала рада 
трајања 5 до 8 минута са интервалима одмора од 2 до 3 минута. Такође 
и ова врста тренинга може бити цикличног и ацикличног карактера. 
Срчана фреквенца током интервала рада треба да буде око 80% од FSmax 
(70%-90% од FSmax). Током интервала одмора спортисти треба да 
трчкарају при срчаној фреквенци од 65% од FSmax (36).  

 

Аеробни тренинг високог интензитета  

Аеробни тренинг високог интензитета за циљ има(36):  
- Побољшање способности спортисте да изводи активности 

високог интензитета кроз дуже време.  
- Побољшање способности опоравка спортисте након активности 

високог интензитета. 

Циљ ове врсте тренинга у физиолошком смислу је повећање 
максималне потрошње кисеоника, и то повећањем ударног волумена 
срца. Да би се то постигло потребно је тренирати интензитетом који 
одговара интензитету при којем организам достиже максималну 
потрошњу кисеоника (90%-95% од FSmax). Оваквим интензитетом 
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организам спортисте не може радити дуго. Зато је ова врста аеробног 
тренинга искључиво интервалног карактера. Овај облик аеробног 
тренинга може се спровести на два начина: (1) променом интервала 
рада трајања 3 до 6 минута са интервалима одмора трајања 2 до 3 
минуте и (2) изменом интервала рада трајања од 15 до 30 секунди са 
интервалима одмора истог или сличног трајања. У првом случају 
спортистима је потребно 1-1,5 минута рада да достигну потребну срчану 
фреквенцију, коју онда одржавају до краја сваког интервала рада. У 
другом случају спортистима је потребно око 3 минута рада да постигну 
потребну срчану фреквенцију коју после одржавају до краја тренинга.  

 

 

Анаеробни тренинг 

 

Разликујемо две врсте тренинга брзинске издржљивости у спорту(36):  
1. Максимални лактатни тренинг се изводи при оптерећењу од 70-

100%. Интервали рада су од 10-45 секунди. Интервал одмора је 5-
6 пута дужи од интервала рада. Број понавања је од 3-12.  

2. Тренинг толеранције на лактате се изводи при интензитету 
оптерећења од 55-100%. Интервали рада су од 15-90 секунди. 
Интервал одмора је 1-2 пута дужи од интервала рада. Број 
понавања је од 3-12. 

Обе врсте тренинга брзинске издржљивости захтевају интензитет 
оптерећења који је изнад нивоа интензитета коришћен у аеробном 
тренингу. То конкретно значи да се спортисти морају кретати брзином 
(интензитетом) који је већи од брзине при којој се постиже максимална 
потрошња кисеоника(36).  

У тренингу брзинске издржљивости потребно је придржавати се 
неколико важних начела(36):  

- Тренинг брзинске издржљивости не би требало спроводити на 
спортистима млађим од 16 година;  

- Вежбе брзинске издржљивости треба изводити искључиво у 
завршном делу тренинга; 

- Тренинг брзинске издржљивости не би се смео спроводити више 
од 2 пута недељно; 

- Тренинг брзинске издржљивости не би се смео спроводити на 
дан пре или дан после такмичења. 

Циљ ове врсте тренинга је да се побољша способност спортиста да 
раде максималним интензитетом у условима анаеробне гликолизе. 
Будући да у овој врсти тренинга долази до максималне активације 
анаеробног гликолитичког енергетског система, његово главно 
обележје је стварање максималне количине лактата у мишићима и крви 
спортисте. Ова врста тренинга брзинске издржљивости има за циљ да 
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побољша способност толеранције на лактате, што спортисти даје 
могућност да током активности изведе већи број повезаних активности 
без одмора.  

 
 

Спортски тренинг деце и младих 
 

У последњих неколико деценија сведоци смо наглог развоја спортског 
тренинга. Остваривање спортског резултата укључује различите 
карактеристике са којима спортиста долази на спортско борилиште. 
Поред спортског тренинга, резултат зависи и од генетике. Врхунски 
резултати спортиста представљају функцију генетског наслеђа, 
усавршених спортских вештина, психолошких способности и 
кондиционирања(96). Прихватање победе и пораза су саставни део 
бављења спортом. У екипним спортовима, да би се постигао резултат 
мора се бити тимски играч и само као такав - спортиста постаје део 
тима. Правила такмичења налажу да спортиста поштује - како правила, 
тако и противника. Наравно, врхунски резултат се постиже напорним 
тренингом, а исти омогућује спортисти да упозна себе и границе својих 
могућности(4). У данашњим условима живота и рада спорт представља 
веома важно подручје, у којем човек на специфичан начин може 
испољити своје, пре свега стваралачке кретне структуре и моторичке 
способности. Сматра се да је један од основних мотива који покреће 
људе да се баве спортом, управо тежња за усавршавањем и мерењем 
својих способности и карактеристика, које се могу развити 
(трансформисати) под утицајем спортског тренинга(3). У ширем смислу 
спорт представља делатност која обухвата такмичарску активност, 
специфичну припрему за такмичење, специфичне односе и везе које се 
јављају у тој делатности. У ужем смислу спорт је оријентисан на 
постизање врхунских спортских резултата.  

Национални спортски систем се гради на основу вредности, 
традиције, климе, спортских инереса нације, нарочито код млађих 
узрасних група(92). Деца морају развијати базичне вештине и 
способности да би имали користи у каснијем наступу на спортским 
борилиштима. Посебно треба ставити акценат на спортску школицу. 
Ова активност деци даје могућност да развијају координацију, 
равнотежу, гипкост, снагу, смањују страх, повећавају сигурност, више 
верују у своје могућности, боље решавају моторичке проблеме, постају 
чвршћа, отворенија, комуникативнија(97). Овакве добробити 
кинезиолошке активности мале деце се преносе и у свакодневни живот 
и активности у кући, вртићу, школи као и на улици. Све заједно 
тренутно, а и у будућности, значајно утиче на њихово укупно моторичко 
понашање и формирање целокупне личности.  

Спортски тренинг деце и младих, најчешће подразумева узрасну 
доб од 6. до 18. године живота. Овај велики период живота дели се на 
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три фазе: иницијацију (6-10 година), обликовање (11-14 година) и 
специјализацију (15-18 година)(98). Сложен феномен раста и развоја 
правилан је процес у којем се дефинише низ законитости, унутар којих 
индивидуалност стопе промена побуђује посебан интерес, нарочито с 
обзиром на захтеве које на организам поставља спортски тренинг. 
Организам детета током раста налази се у врло интензивном периоду у 
којем се догађају важне физиолошке промене и у којем организам 
другачије, у односу на одрасле, подноси физички напор.  

Фаза иницијације намењена је учењу и усавршавању моторичких 
знања и вештина, као и вишестраном развоју свих кондиционих 
способности детета. У овом периоду посебно је наглашен рад на 
координацији, брзини и агилности. Врло је важно да деца током овог 
периода науче што више базичних моторичких знања и вештина као и 
вештина из различитих спортова. Један од битних фактора је да деца 
овог узраста треба да науче како учити, а не саму технику различитих 
спортова.  

Да би неко радио са децом, неопходно је да поседује познавање 
законитости раста и развоја, као и морфолошке и функционално-
физиолошке промене у фази иницијације. Спортски тренинг може бити 
стимулативни фактор уколико је добро одабран, конципиран и 
дозиран, у расту и развоју. Исто тако, непримерен и претеран тренинг у 
овом узрасту може имати негативно дејство. Неопходно је у раду са 
децом овог узраста примерено организовати и спроводити тренинг, 
имајући у виду реакције деце на тренажне подражаје.  

Све је више искустава везаних уз укључивање деце предшколског 
узраста у организовани систем физичког вежбања. Иако су такви 
кинезиолошки програми у свему прилагођени способностима и 
интересу деце спортиста, јасан је и развојни карактер таквог начина 
тренирања. Управо сазнања о подобности деце предшколског узраста за 
унапређење кондиционих својстава и моторичких знања, охрабрују све 
већи број кинезиолога да организују физичке активности за 
најмлађе(99).  

Спортисти након пубертета пролазе физиолошке адаптационе 
процесе узроковане спортским тренингом, као и одрасли. Међутим, 
деца у фази иницијације знатно су мање осетљива на тренинг. Код 
оцене присутности адаптацијске промене или побољшања 
функционалних способности проблем је разграничење између промена 
условљених тренингом и промена које су једноставно неминовна 
последица раста и развоја дечјег организма(100).  

 
 

Тренинг снаге код деце 
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У последњих петнаестак година тренинг снаге за младе спортисте 
постаје све популарнији, јер је научно доказано да корист од таквог 
тренинга могу имати чак и деца од пет и шест година. Раније је 
постојала дилема у вези са ефикасношћу, безбедношћу и применом 
одговарајућих тренажних протокола. Међутим, данас је познато да ако 
је неки програм на прави начин прилагођен младим спортистима, они 
могу да учествују у широком спектру тренинга снаге.  

Тренинг снаге код деце даје позитиван утицај на повећање нивоа 
снаге(101,102), на превенцију повреда(103,104) па самим тим и на спортско 
извођење(105,106), као и опште унапређење здравља(107,108). Позитиван 
утицај се остварује и на психолошки статус (унапређење самопоуздања, 
самопоштовања и ментално здравље)(109,110). Истраживачи тврде(111,112) да 
је тренинг снаге за децу неопходан, користан и сигуран.  

Паралелно са укључивањем у било коју спортску активност 
(редован тренажни процес), може се почети са тренингом снаге. За 
успех у великом броју спортова важна је снага, па се и резултат може 
побољшати повећањем ове моторичке способности. Одређене вежбе 
снаге могу се примењивати релативно рано, али при томе оптерећења 
не смеју бити превелика, јер се мора имати на уму да вежбе са теговима 
могу у раном детињству изазвати хронична оштећења мишићно-
коштаног система.  

Постоје опречна мишљења о тренингу снаге и могућности 
оштећења подручја епифизних зона раста код деце млађег узраста. Код 
тренинга снаге деце веће су могућности за повреде епифизних зона 
раста, зато што је снага хрскавице мања од снаге кости(101). Може доћи 
до оштећења зона раста у дугим костима, повреда и оштећења меких 
ткива или хрскавица у зглобовима. Таква оштећења могу имати 
последице по раст детета, пореметити моторички развој, изазвати 
појаву синдрома пренапрезања као и акутних или хроничних болних 
стања. До таквих повреда долази због лоше технике дизања терета, 
дизања максималних тежина и вежбања без стручног надзора. Ипак, 
истраживања показују да се добро организован тренинг снаге, под 
контролом искусног тренера, може спроводити и да такав рад смањује 
ризик повређивања. Већина повреда код деце појављује се на 
лигаментима и тетивама. Добро осмишљена прогресија тренинга снаге 
ће резултирати јачањем лигамената и тетива, те ће као резултат 
омогућити детету да се боље суочи са свакодневним напорима који га 
очекују у спорту. Тренинг снаге не само да помаже у спречавању 
повреда, већ осигурава и снажне темеље за касније фазе врхунског 
извођења код деце спортиста. У раду са децом током периода 
наглашеног раста и развоја, тренери би требали да користе различите 
вежбе исте усмерености како би избегли дуготрајно извођење истих 
вежби, односно сакупљање микротраума и настанак оштећења 
епифизних зона раста(113). Према Кремеру и Флеку(24), тренинг снаге код 
деце има највећи потенцијал у превенцији повреда од било које друге 
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активности. Сигуран и ефикасан тренинг снаге подразумева примену 
данас већ утврђених принципа за тренинг у дечјем узрасту уз 
поштовање свеукупног физичког и емоционалног развоја детета.  

Способност за тренинг снаге постиже се онда када у ћелијама има 
довољно тестостерона, а то значи при крају или након пубертета. 
Одређене вежбе снаге пре десете године живота служе практично само 
као помоћно средство у тренингу координације. При томе оптерећења 
не треба да буду превелика. Мора се имати на уму да вежбе са теговима 
могу у раном детињству изазвати хронична оштећења мишићно-
коштаног система. Гранични интензитет за развој мишићне снаге 
налази се на око 60 - 65% максималне вољне контракције (РМ)(114).  

Деца су данас активни учесници низа спортских активности и 
почињу с тренинзима све раније. Опрема за тренинг снаге мора бити 
сигурна и прилагођена дечјем узрасту. У овом периоду тренинг снаге не 
треба да буде основа, већ допунски део тренинга за неку спортску 
активност. 

У истраживању Фаигенбаума и сарадника(115) о могућности 
повећања мишићне снаге и мишићне издржљивости као резултата 
редовног учешћа у прогресивном програму вежбања отпора код дечака 
и девојчица узраста 5 -11 година, подељених у три групе, две 
експерименталне и једну контролну. Прва група је радила по програму: 
мали број понављања са високим оптерећењем; а друга група: велики 
број понављања са малим оптерећењем. Експеримент је трајао 8 недеља 
са два тренинга током недеље у фитнес центру. Деца прве 
експерименталне групе су изводила вежбе са 6-8 понављања са тешким 
оптерећењем, а друга група 13-15 понављања са умереним оптерећењем, 
деца треће групе нису имала тренинг снаге. За вежбање су коришћени 
фитнес тренажери екстензори nogu (leg extension) и грудни потисак 
(chest press). Резултати указују да је дошло до значајног повећања снаге 
ногу код обе експерименталне групе у поређењу са контролном. Такође, 
понављања са малим оптерећењем су значајно више допринела 
повећању снаге од понављања са већим оптерећењем. Резултати 
вежбања на грудном потисаку (chest press) показују да је једино 
вежбање са великим бројем понављања и умереним оптерећењем 
допринело статистички значајној разлици у снази и мишићној 
издржљивости у односу на контролну групу. На основу истраживања 
аутори подржавају концепт по ком се мишићна снага и мишићна 
издржљивост могу побољшати током детињства коришћењем тренинга 
са великим бројем понављања, а под умереним оптерећењем.  

Сврха студије Фаигенбаума и сарадника(116) била је да упореди 
ефекте 1-2 тренинга снаге недељно на повећање снаге горњег дела тела, 
доњег дела тела и моторичких способности код деце. Групе девојчица и 
дечака који си имали између 7 и 12 година били су укључени у ову 
студију. Прва група је имала један тренинг снаге недељно, друга група је 
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имала два тренинга недељно. Цео експеримент је трајао 8 недеља. Деца 
су тренирала на тренажерима снаге за децу, имала су 12 вежби, које су 
понављали од 10 – 15 пута у серији. Један избачај максималне тежине 
из бенча, снага ногу, стисак шаке, скок у даљ, скок у вис и 
флексибилност - били су мерени пре и после примене третмана. Једино 
су испитаници који су два пута недељно имали третман, остварили 
значајно боље резултате у подизању максималне тежине из бенча у 
односу на контролну групу која није вежбала у поменутом периоду. 
Испитаници који су тренирали једном и два пута недељно имали су 
значајно боље резултате у варијабли снага ногу од испитаника из 
контролне групе. У просеку, испитаници који су имали тренинг снаге 
једном недељно остварили су 67% повећања снаге. Ови налази 
подржавају концепт којим мишићну снагу можемо побољшати током 
детињства, третманом у којем је учесталост тренинга два пута недељно 
за децу која учествују у уводном програму тренинга снаге.  

Знатно је мање истраживања која говоре о унапређењу осталих 
нервно-мишићних квалитета деце под утицајем тренинга оптерећења. 
Неколико истраживања показало је могућност остварења позитивних 
ефеката тренинга са оптерећењем, плиометријског тренинга и 
спринтерског тренинга (распон трајања тренажног третмана од 5 до 20 
недеља) на вертикалну и хоризонталну скочност, брзину трчања и 
агилност(44,101,112,117-121).  

Нилсен (Nielsen) и сарадници(117) су на узорку девојчица узраста од 
7 до 19 година доказали да се највећи ефекти тренинга догађају онда 
када се тренира оно што се тестира. Девојчице су биле тестиране 
тестовима за процену брзине трчања, вертикалног скока и изометријске 
снаге, а током 5 недеља програмираног тренинга, тренирале су управо 
тестирана својства. Помаци у другом мерењу били су статистички 
значајни, а тиме је потврђена теза о специфичном тренингу као 
подражају који доноси највеће ефекте у односу на тестирана својства.  

Због недовољне количине андрогених хормона, потребних за 
хипертрофију, раније се сматрало да деца не могу напредовати у 
тренингу снаге. Хансен (Hansen) и сарадници(122) у свом раду закључују 
да је тестостерон врло важан за развој снаге код деце, а Раунд (Round) и 
сарадници(123) разлике у нивоу снаге у корист дечака наспрам девојчица 
приписују улози тестостерона. Међутим, напредак у снази код деце 
може се приписати побољшању активације централног нервног система 
(ЦНС) те побољшању унутармишићне и међумишићне 
координације(108,124,125).  

Тренинг снаге такође доноси и одређене ризике које треба свести 
на минимум. Потребно је направити лекарски преглед пре започињања 
програма, преглед и одабир адекватне опреме којом ће се вежбати као и 
прилагођен план и програм, те надгледање извођења вежби за време 
тренинга(126-128).  
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Постоје три темељна закона на којима треба заснивати добар 
програм тренинга снаге:  

1. Развој флексибилности зглобова. Већина вежби снаге, посебно оне 
које употребљавају слободне тегове, користе и цео спектар покрета 
главних зглобова, нарочито колена, скочних зглобова и кукова. 
Ако се дубоки чучањ примењује у тренингу деце, оптерећење мора 
бити врло ниско како би се избегла повреда. У најнижој позицији 
чучња, недостатак добре флексибилности скочних зглобова 
присиљава извођача да стоји на предњем делу стопала уместо да 
буде целим стопалом ослоњен о тло, што осигурава добру 
равнотежу и стабилност. Стога је развој добре флексибилности 
зглобова током предпубертета и пубертета један од главних 
задатака.  

2. Прво треба развити снагу тетива, а тек онда мишићну снагу. 
Мишићна снага напредује увек брже од способности тетива да се 
одупру напетости и отпора лигамената да сачувају интегритет 
костију које чине зглоб. Тетиве и лигаменти се јачају кроз програм 
осмишљен како би се постигла анатомска прилагођеност. Тетиве 
вежу мишиће са костима. Њихова главна функција је пренос силе 
коју мишићна контракција генерише против кости, што помиче 
одређени зглоб. Тренинг снаге без правилне анатомске 
прилагођености тетива и лигамената, може резултовати повредама 
припоја мишића (тетива) и зглобова (лигамената). Тетиве и 
лигаменти такође су тренинзибилни при чему се повећавају, што 
им даје способност подношења оптерећења и оштећења.  

3. Прво треба развити снагу трупа, а тек онда екстремитета. 
Дугорочни програми тренинга снаге не би требали да се баве само 
рукама и ногама, већ би морали да укључе и мускулатуру трбуха, 
доњег дела леђа и кичменог стуба.  Када се припремају програми 
тренинга за децу вежбе би требало започети од средишњег дела 
тела и наставити према екстремитетима. Сви мишићи трупа морају 
деловати као целина, да би стабилизовали и задржали труп 
фиксиран током покрета руку и ногу, посебно код активности 
бацања.  

Приликом спровођења тренинга снаге са децом постоје одређена 
правила и упуства којих се треба придржавати како би се постигли 
жељени циљеви и избегле нежељене последице:  

- Проценити снагу деце пре започињања програма тренинга снаге;  
- Користити справе и реквизите прикладне за децу;  
- Тренинг треба да садржи правилно загревање на почетку 

тренинга и релаксацију на крају тренинга;  
- Техника извођења вежби мора се прво научити без оптерећења 

или са малим оптерећењем;  
- Програм тренинга мора да садржи вежбе које утичу на све велике 

мишићне групе и које треба да се изводе кроз цео опсег покрета;  
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- Ако постоји било каква повреда или знак слабости, треба то 
проверити пре него што се почне или настави са тренингом;  

- Деца треба да буду физиолошки и психолошки спремна за 
тренинг снаге;  

- Деца треба да имају реална очекивања што се тиче напретка у 
снази;  

- Сва деца треба да добију квалитетна упуства што се тиче технике, 
утицаја вежбе и асистенције приликом вежбања;  

- Децу треба научити понашању у теретани, дворани и другим 
просторима за вежбање;  

- Свако дете на тренингу треба да се осећа угодно, па тренинг, 
уколико је то потребно, треба модификовати према дететовим 
потребама;  

- Треба зауставити било какво такмичење између деце што се тиче 
подигнутих тежина;  

- Треба примењивати концепте периодизације тренинга снаге;  
- Број тренера у односу на вежбаче треба да буде довољан (1:10);  
- Са децом треба говорити једноставним језиком, тј. 

терминологијом коју они разумеју.  

Добро организован основни програм тренинга за децу не треба да 
траје дуже од 20 до 60 минута по тренажној епизоди, три пута недељно. 
Тренинг са оптерећењем треба да се изводи у безбедној и пријатној 
атмосфери. Окружење у ком се тренира треба да одражава циљеве 
програма и очекивања вежбача. Како се дете развија уводе се све 
напреднији програми. Дете треба увек да буде спремно за учешће у 
тренингу снаге и да разуме шта је потребно како би остварило највећи 
учинак.  

Велики напредак у тренингу снаге може се постићи правилном 
техником извођења вежби, утицаја вежби, асистенције приликом 
извођења вежби и исправљања грешака. До 7. године потребно је 
упознати дете са основним вежбама са малим оптерећењем или без 
њега. Потребно је квалитетно осмислити сваку тренажну епизоду. У 
овом периоду ради се са мањим обимом. Кренути са простим вежбама 
истезања, а наставити са вежбама у пару. Од 8. до 10. године постепено 
се повећава број вежби. Вежба се техника извођења свих вежби у којима 
се подиже терет, а постепено се подиже оптерећење. Укључује се рад са 
једноставним вежбама и полако повећава обим тренинга уз стални 
надзор детета.  

 
 

Аеробни тренинг код деце 
 
Истражујући ефективност аеробног тренирања деце, неколико 
педијатријских студија је утврдило релативно мале могућности 
напретка(129). Говори се о повећању максималне потрошње кисеоника у 
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распону од 10 до 14%. У својој мета-анализи, која је укључивала 23 
истраживања, Пејн и Мороу(114) утврдили су просечно увећање 
вредности VO2max од 5%. У периоду од 1995. до 2001. године спроведена 
је серија истраживања о ефектима аеробног тренинга код деце, а истим 
истраживањима су настојали да избегну до тада уобичајене 
методолошке истраживачке проблеме. Како је видљиво из табеле 1 без 
обзира на примерено дизајниране програме вежбања деце, у већини 
истраживања остварени помаци варирају од 0 до 10%(129). Једини су 
изузетак истраживања Јошизаве (Yoshizawa) и Моберта (Mobert), чији 
су аеробни тренажни програми трајали 72, односно 28 недеља, са пуно 
опсежнијим недељним обимом тренинга (и до 6 тренинга недељно). У 
новије време се све више говори о учинковитости тренинга 
континуиране варијабилне методе (intermittent) за развој аеробних 
способности. Иако се ова метода сматрала примереном само за 
адолесценте и одрасле спортисте, нека новија истраживања оправдала 
су примену ове методе и код деце(130-132).  

Главни циљ тренинга издржљивости код деце је везан за 
прогресивно оспособљавање за извођење физичких активности 
продуженог трајања без присуства умора. Аеробни тренинг се може 
спроводити кроз разне активности као што су игре или остали спортови 
– на пример, атлетика, пливање и слично, тј. све што је повезано са 
издржљивошћу. У овом периоду није добро придржавати се тачно и 
унапред одређених удаљености или брзине извођења, поготово ако се 
деца тиме преоптерећују, па у том случају долази до брзог засићења што 
може довести (најчешће и доводи) и до престанка бављења спортом.  

У узрасту од шесте до десете године примењују се модификоване 
интервалне и континуиране методе тренинга. Модификације се односе 
на интезитет рада и његово трајање. Главни циљ тренинга мора бити 
стварање добре атмосфере и мотивисање деце да се што дуже крећу. У 
овом узрасту се VO2mаx повећава и код дечака и код девојчица, повећава 
се њихова издржљивост, а узрок тога је утицај тренинга и раст плућа, 
срчаног и мишићног система. Са растом деце, срчана фреквенца опада 
и ефикасност се повећава. Као резултат тренинга, расте количина 
еритроцита и хемоглобина. То истовремено подиже ниво преноса 
кисеоника и повећава ефикасност аеробне издржљивости.   

Деца се боље носе са активностима које су или кратке и брзе, или 
дуже од две минуте и спорије. Активности трчања од 200 до 800 м се не 
би смеле сврставати у део програма младих спортиста који нису у стању 
да толеришу нагомилавање млечне киселине, што је специфично типу 
активности високог интезитета. Ове дистанце се укључују тек у доба 
адолесценције. На предпубертет треба гледати као на време раног 
анатомског прилагођавања срца, плућа, зглобова и мишића на 
продужену физичку активност. То би требало да буде темељ на ком ће 
млади спортисти надоградити аеробну и анаеробну издржљивост за 
периоде специјализације и врхунског извођења. Програми тренинга 
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које дечаци и девојчице изводе морају бити пажљиво планирани и 
прогресивно повећавани најмање две или три године, зависно од тога 
када су се деца укључила у спорт. Приликом организације таквих 
програма, мора се имати на уму да свако дете индивидуално има свој 
праг толеранције и да су нивои мотивације различити. У табели 2  је дат 
приказ модела тренинга издржљивости у предпубертету.  

 
Табела 2. Модел тренинга издржљивости у предпубертету 

Облици 
тренинга 

Трајање/дистанца 
Брзина 

активности 
Број 

понављања 
Време одмора 

(мин) 

Игре - 
Средња до 

брза 
2-4 Промењиво 

Континуиране 
штафете 

40-200 м Средња 2-4 2-3 

Аеробне 
активности 

20-60 мин 
Лагано и 

равномерно 
1-2 - 

 
У овом узрасту потребно је увести децу у игру и облике играња са 

поједностављеним правилима. Врло је битно и ограничити трајање, јер 
деца требада се играју док им је забавно и све до границе када постаје 
стресно. Осим игром, деца могу развијати издржљивост трчањем на 
различитим подлогама које нису монотоне и досадне, а тренер треба 
маштовито да организује трчања са различитим задацима, без нагласка 
искључиво на трчању. Деца и током неких индивидуалних активности 
могу да раде на издржљивости, али никад од тога не треба правити 
такмичење јер деца треба првенствено да уживају у томе. 
 
 

Анаеробни тренинг код деце 
 
Вредности анаеробног капацитета деце значајно су слабије него код 
одраслих. Лактатни анаеробни капацитет деце расте са узрастом и 
независан је од пола. Деца имају мање резерве гликогена у мишићима, 
а као последица мање количине анаеробних ензима могућности 
гликолизе су значајно мање. Концентрација лактата у мишићима 
такође је код деце значајно нижа него код одраслих, при различитим 
нивоима и након оптерећења.  

Оберт и сарадници(133) су у истраживању закључили да је дошло до 
значајних помака у анаеробној снази десетогодишњака и 
једанаестогодишњака (дечака и девојчица) који су учествовали у 13-
недељном аеробном интервалном тренингу. Тренинг се одвијао 2 пута 
недељно по сат времена (10x300м, 12x250 м, 4x600м) са срчаном 
фреквенцијом од 75 до 80% од максималне. Предадолесценти могу 
успешно да тренирају анаеробним краткотрајним активностима као 
што су спринтови и скокови, а то се аргументује чињеницом да у том 
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узрасту деца могу остварити помаке у снази, која је предуслов за 
реализацију интензивних краткотрајних активности.  

Сличне закључке су добили Диало (Diallo) и сарадници(134), који су 
дечаке (фудбал) узраста од 12 до 13 година поделили у плиометријску, 
спринтерску и контролну групу. Експеримент је спроведен кроз 3 
тренинга недељно у периоду од 10 недеља. Резултати су показали 
значајна побољшања у спринту и вертикалној скочности у групама које 
су спроводиле спринтерски и плиометријски тренинг. Дечаци у 
контролној групи нису остварили побољшања. Интересантно је да се 
након 8 недеља без тренинга остварени ефекти нису изгубили.  

Постоје и истраживања у оквиру којих нису остварена значајнија 
побољшања у анаеробним краткотрајним интензивним тестовима 
након анаеробних програма тренинга деце узраста од 9 до 13 
година(129,135). Преглед истраживања упућује на то да је тешко 
недвосмислено говорити о ефективности анаеробног тренирања 
предадолесцентне деце. Посебно је тешко закључивати о томе да ли 
постоје сличности у реакцијама на анаеробне подражаје код деце и 
одраслих. Проблеми у закључивању настају због неуједначених 
тренажних програма, укључивања испитаника различитог нивоа 
тренираности и неједнаких тестовних процедура. Никако не треба 
изгубити из вида да су деца у великом броју спортова јако често 
изложена анаеробним подражајима (кошарка, фудбал, хокеј, тенис, 
џудо…). Таква изложеност је резултат специфичног и ситуационог 
тренинга. Ипак, најчешће у таквим тренажним условима деца сама 
дозирају оптерећење према својим могућностима. Током 
програмираног анаеробног тренинга оптерећење дозира тренер, а деца 
због своје мотивисаности на тренингу углавном успевају да реализују 
постављене тренажне задатке. Из тог разлога је могуће да деца врло 
брзо уђу у стање претренираности, те буду склонија спортским 
повредама. Такође, када се сумирају ефекти специфичног и 
кондиционог анаеробног тренинга, опасности постају још израженије. 
Тренер мора да уважи информације како анаеробни подражаји могу 
изазвати ефекте код младих спортиста и преузети кључну улогу. 
Потребно је балансираним програмом тренинга ускладити захтеве 
кондиционог тренинга и енергетску активност детета током 
специфичног тренинга.  

Гледајући са практичне стране, обзиром да су залихе 
аденозинтрифосфата и креатинфосфата у мишићима код деце једнаке 
као код одраслих особа, може се закључити да је капацитет деце за све 
активности у трајању од десет до петнаест секунди сличан. Другим 
речима, деца могу без икаквих проблема учествовати у свим спортским 
активностима типа спринта, трчања или пливања на кратке 
удаљености, скокова, бацања и слично. Са друге стране, проблеми се 
јављају при активностима високог интензитета у трајању од 15 до 120 
секунди. Због незрелог гликолитичког капацитета и смањене 
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активности симпатикуса у таквим активностима обезбеђење енергије је 
лимитирано. Зато, да би се омогућила адаптација, трчање и пливање на 
средње пруге захтевају пажљивији приступ код деце. 

 
 

Унапређење морфолошких карактеристика деце и младих 
 
Гојазност представља медицински, али и социјални проблем 
будућности човечанства. Обеситологија постаје једна од доминантних 
тема у концепцији примарне здравствене заштите и у том светлу 
постављају се едукативни планови са циљем примене третмана новијих 
достигнућа и истраживања. Као здравствени проблем, гојазност, у 
Сједињеним Америчким Државама се код деце просечне старости 12 
година јавља у 18,8%, док је у Швајцарској тај проценат много нижи – 
6,5%(136).  У земљама Европске Уније 2010. године, од прекомерне 
тежине као болести патило је 38,2% деце школског узраста од чега је 
10% гојазне деце(137). У Србији 2006. године било је 6,4% гојазне деце и 
омладине узраста од 7-19 година(138). У свим анализама појављује се 
пораст гојазне деце из године у годину и такав тренд је запажен у свим 
високо-индустијализованим државама(139). Гојазност и прекомерна 
тежина су израженије у економски развијенијим срединама и у 
урбанизованим популацијама(137).  

Много је дефиниција и поставки шта је гојазност, од којих се 
издваја она која наводи да гојазност представља повећање удела 
телесне масти у укупној телесној маси за преко 30% код жена и 25% код 
мушкараца(140). Абнормална акумулација масти као последица 
повећаног енергетског уноса и/или смањене енергетске потрошње која 
узрокује многе болести је исто тако присутна и у дечијем узрасту.  

Фактори који узрокују ову нимало једноставну болест су углавном 
манифестација великог броја међусобно испреплетаних фактора од 
генетских, физиолошких, ендокриних, психичких, па до социолошких 
итд. Савремени начин живота ипак све више постаје кључан фактор и 
чинилац чија се експанзија тек очекује.  

Последице које оставља дечја гојазност, у зависности од самих 
фактора и обима, односе се на многобројне кардиоваскуларне 
проблеме, повећан холестерол, дијабетес (типа II), хипертензију, 
ортопедске аномалије, гастроинтестиналне проблеме, па чак и рак(141-

143). Повишен индекс телесне масе (BMI) је независни фактор ризика за 
мождани удар и деменцију(144-146). Депресија, односно њени симптоми, 
као болести која се означава као будући водећи поремећај афективног 
живота младих, како се и у истраживању Ериксона и сарадника(147) 
показало може да буде последица гојазности и то пре свега код особа 
женског пола.  
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Посебна добробит спортског тренинга усмерена је према 
регулацији (оптимализацији) састава тела. Та се добробит једнако 
односи на младе врхунске спортисте, као и на прекомерно тешку и 
претилу децу. Већи број истраживања је доказао да кондициони 
тренинг може у значајној мери унапредити састав тела деце(112,148). Ове 
информације су посебно важне ако прихватимо истину да је број 
прекомерно тешке и претиле деце из дана у дан све већи. Ако 
посматрамо могућности за мењање конституционалних карактеристика 
младих спортиста, без обзира што су у предпубертету те могућности 
ограничене, постоји довољно разлога да се млади спортисти од 
најмлађих дана усмеравају на унапређење (оптимизацију) састава 
сопственог тела. Осим тренажних навика, таквим ће приступом млади 
спортисти унапредити и квалитет својих навика у исхрани, свест о 
важности опоравка, али и усвојити обрасце здравог начина живота.  

 
 

Превенција спортских повреда деце и младих 
 
Развој свеобухватне физичке припреме значајан је не само за 
постигнуће, већ и за здравље спортисте(149,150). Свеобухватан приступ 
развоју спортиста преузет је од стручњака из земаља бившег Совјетског 
савеза и Источног блока. Према том приступу, тренери, лекари и 
спортски научници теже да удруженим радом подстакну спортисту да 
оствари свој максимум. Истраживања спроведена на врхунским 
спортистима показала су да се велики проценат повреда може успешно 
спречити применом научних метода у превенцији повреда.  

Бројна искуства и сазнања све више говоре о ефективности и 
сигурности кондиционог тренинга деце, а чак су и велике америчке 
здравствене институције (American Academy of Pediatrics, American 
College of Sports Medicine, American Orthopaedic Society for Sports 
Medicine) недвосмисленим стајалиштима дале подршку овом типу 
спортске припреме (а посебно тренингу са оптерећењем) код 
најмлађих(103). Таква подршка утемељена је на резултатима већег броја 
истраживања и емпиријских стајалишта.  

Нека новија сазнања упућују и на податак да поједини видови 
кондиционог тренинга повећавају отпорност на повреде и убрзавају 
процес опоравка након повреда(151,152).  
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Планирање и програмирање рада у спорту 
 
Опште је познато да се добро организовани људи одликују повећаном 
продуктивношћу. Овај принцип важи и у тренажном процесу, спортиста 
који се придржава унапред програмираног тренинга повећава 
ефикасност процеса стицања кондиције тј. оствариће веће ефекте за 
исти уложени напор. Ефикасан план, који се у највећем броју случајева 
очитава кроз побољшање спортског постигнућа, у великој мери зависи 
од периодизације(153). 

План и програм тренинга основни су документи према којим се 
реализује процес спортске припреме и контролишу ефекти постигнути 
њиховом применом(154). 

Њиме се успешно може управљати ако су јасно утврђени циљеви, 
задаци, временски циклуси и услови, али исто тако и ако су јасно 
дефинисани садржаји оптерећења, методе рада, локалитети и тренажна 
помагала који се примењују и распоређују током времена ради 
постизања очекиваних ефеката и највиших спортских достигнућа.  

Тренинг је уређени систем свих тренажних оператора који су 
дефинисани допустивим моторичким активностима, мерама обима 
оптерећења и модалитетима извођења који се системски спроводе у 
циљу постизања експлицитно дефинисаних циљева у задатим 
циклусима спортске припреме(154).  

Управљање је скуп активности које се спроводе тренутно или 
током времена како би се постигло оптимално функционисање стања 
спортисте и спортских достигнућа(154).  

Регулација је скуп активности које се спроводе тренутно или 
током времена са циљем да се постигнуто оптимално функционисање 
стања спортисте и спортских достигнућа одржи у времену(154).  

Дијагностика тренираности је скуп поступака који се 
примењују ради објективног утврђивања степена способности, особина 
и моторичких знања спортиста и дефинисања “добрих” и “лоших” 
страна” његове припремљености(154).  

Моделне карактеристике  су резултати које врхунски спортисти 
постижу у тестовима за процену способности, особина и моторичких 
знања као и ситуационим варијаблама успешности које представљају 
критеријум за поређење са неким другим спортистима(154). 

Планирање тренинга односно процеса спортске припреме скуп 
је управљачких акција којима се одређују циљеви и задаци тренажног 
процеса, временски циклуси (периодизација) те потребни материјални, 
технички, организациони и кадровски услови за постизање очекиваних 
ефеката односно спортских резултата154. За сваки план тренинга битно 
је да се темељи на квантитативним (мерљивим) величинама које ће 
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омогућити објективно утврђивање свих параметара тренажног рада и 
вредновање учинака. 

Програмирање тренинга односно процеса спортске припреме 
скуп је управљачких акција којима се спроводи избор, дозирање и 
дистрибуција тренажних оператора током рада и мера опоравка у фази 
одмора(154).  

Тренажни оператори су стимуланси који производе 
трансформационе ефекте односно квантитативне и квалитативне 
промене у појединим циклусима спортске припреме. Они одговарају 
стањима тренираности спортисте, жељеним достигнућима и условима у 
којима се спроводи спортска припрема.  

Периодизација спортске припреме важан је део планирања, али 
исто тако и програмирања у спорту. Због тога, одређивање циклуса 
(периодизација) постаје широко прихваћена и научно постављена 
категорија савременог спорта. Дефинисана као временско планирање 
тренинга, она означава објективне промене у садржајима, 
оптерећењима и методама рада у појединим циклусима спортске 
припреме154. Тренер и његов стручни тим користе периодизацију 
тренинга како би спортиста могао, са једне стране, да постигне 
оптималне ефекте тренажног рада у сваком циклусу (периоду и фази), 
али, што је још важније, да постигне врхунски, односно најбољи 
резултат у најважнијем тренутку годишњег циклуса.  
Затворени круг управљања процесом спортског тренинга

1. Карактеристике
такмичарске активности и
структуре тренираности

2. Моделне карактеристике
врхунских спортиста

3. Дијагностика
индивидуалних иницијалних
карактеристика спортиста

4. Компарација
индивидуалних са

моделним карактеристикама

8. Контрола ефеката
тренинга

7. Реализација тренинга

6. Програмирање
тренинга: средства, 
оптерећења и методе

5. Планирање тренинга: 
циљеви, задаци, 

периодизација и услови

 
Слика 13.4 Затворени круг управљања процесом спортског тренинга(154) 

                                                 
4 Преузето уз дозволу аутора. 
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Први елемент, односно прва фаза управљања односи се на 
обликовање и коришћење базе података са карактеристикама 
такмичарске активности у конкретном спорту у којем се тренажни 
процес одвија, као и података о структури тренираности - једначини 
спецификације фактора од којих зависи могућност постизања 
врхунских спортских резултата(154).  

Друга фаза управљања састоји се од обликовања и коришћења 
база података о моделним карактеристикама врхунских спортиста, 
односно показатељима њихових  способности, особина и знања. До ових 
података долази се на темељу праћења и квантитативног оцењивања 
успешности врхунских такмичара и праћењем развоја спортских 
резултата у појединим етапама дугорочне спортске припреме(154).  

Трећа фаза управљања односи се на спровођење што 
квалитетнијих поступака дијагнозе стања тренираности конкретног 
спортисте који је непосредно укључен у тренажни процес. То је важно 
због тога што је за оптимизацију тренинга неопходно имати увид у 
актуално стање спортисте, како би се што објективније утврдиле добре и 
лоше стране његове припремљености(154).  

У четвртој фази управљања примењују се  поступци компарације, 
поређења индивидуалних показатеља тренираности спортиста који је 
непосредно укључен у тренажни процес са моделним карактеристикама 
врхунских спортиста. У пракси тренер и стручни  тим приликом 
планирања тренинга морају да утврде однос између података добијених 
тестирањем са моделним карактеристикама врхунских спортиста у 
изабраном спорту(154).  

Пета, шеста и седма фаза управљања у спорту односе се на 
планирање, програмирање и реализацију процеса спортског тренинга. 
Планирање је дефинисано одређивањем циљева, задатака, временских 
циклуса (периодизација) и услова, а програмирање избором, 
дозирањем и дистрибуцијом тренажних оператора, мера опоравка и 
такмичења(154).  

Осма фаза управљања у спорту односи се на контролу ефеката 
спортског тренинга(154).  

 
 

Типови тренажних планова 
 

Према Сифу(73) први допринос размишљању о периодизацији спортског 
тренинга дали су руски стручњаци и научници: Котов, Гориневски, 
Бирсин, Всоров, Бергман и други. Идеја о периодизацији тренинга 
посебан је напредак доживела у другој половини 20. века. Велики 
допринос знању о периодизацији дају Дyсон, Озолин, Летунов, 
Хетингер и Милер(73,155). Споменути аутори проучавали су овај феномен 
усмеравајући се на: потребу поделе процеса спортске припреме на 
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различите врсте и периоде, избегавање појаве претренираности те на 
радну способност спортиста током годишњих доба. Већ тада је било 
јасно да подела процеса спортске припреме на циклусе има своју 
позадину у конкурентском односу захтева календара такмичења и 
биолошких адаптационих процеса који се дешавају услед реализације 
спортског тренинга. 

Матвејев  је дотадашња емпиријска знања и резултате научних 
истраживања на најбољи начин заокружио(48). Његов се концепт 
периодизације, заснован на подели годишњег циклуса тренинга на 
различите периоде и фазе с различитим редоследом, карактером и 
трајањем тренажног рада, уз одређене модификације, и данас поштује 
као најзначајнији систем размишљања о периодизацији спортског 
тренинга. 

Главни циљеви периодизованог начина тренирања и данас су 
слични као и у време настајања поменутог концепта. Један од циљева је 
избегавање стања претренираности и довођење спортисте у највиши 
ниво тренираности у време најважнијих такмичења(73,156).  

Различити су временски периоди за које се планира и 
програмира процес спортске припреме.  

За периоде спортске каријере која некад може садржати и шест 
олимпијских циклуса користи се дугорочно планирање и 
програмирање.  

За краће временске периоде користи се средњорочно 
(олимпијски циклус), краткорочно (годишњи циклус), текуће 
(мезоциклус) и оперативно (микроциклус, тренажни дан и појединачни 
тренинг) планирање.  

Постоје основни принципи у планирању које тренери морају да 
знају, узимају у обзир и поштују. То је процес анализирања ситуације и 
циљева који требају да буду постигнути, предвиђајући низ основних 
акција за постизање тих задатака и при томе користећи средства и 
изворе потребне за ове акције.  

Зашто је планирање неопходно? Које су користи од планирања? 
- Избегава импровизације узроковане неорганизованим 

радом. Избегава рутину. 
- Даје сигурност акцијама које су претходно разрађене.  
- Пружа рационалан развој тренирања. 
- Омогућава нам да рефлектујемо акције и анализирамо 

алтернативе које ће опет омогућити тренеру да направи 
прави избор својих одлука. 

- Омогућава да се рад чланова техничког особља  
евалуира/оцени. 

- Допушта надгледање, оцењивање и повратак информација.  
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Тренажни циклуси 
 
Тренажни циклуси се обично односе на краткорочне планове попут 
микроциклуса, мезоциклуса и макроциклуса.  
 

 
 

ЦИЉ

СЕЗОНА

Мезоциклус

Појединачни тренинг

Тренажни дан

Микроциклус

Период

 
Слика 14. Јединице времена у планирању 

 
 

Један тренажни циклус се односи на деобу укупног оптерећења и 
граничног оптерећења, било у оквиру недељног, месечног или 
годишњег циклуса тренинга.  

Циклични карактер тренинга значи да се рад и одмор смењују у 
одређеном ритму, било у оквиру године, месеца, недеље или 
појединачно у току дана. 
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Појединачни тренинг (тренажна епизода) 
 
На темељу задатака, постоји неколико типова тренинга, а то су:  

- тренинзи учења и усавршавање вештина;  
- развојни тренинг; 
- одржавајући тренинг; 
- регенерациони тренинг. 

Да би се прилагодио групи спортиста или појединцима, тренер 
може појединачни тренинг организовати у неколико облика: 

- Групни тренинзи;  
- Индивидуални тренинзи;  
- Мешовити тренинзи;  
- Слободни тренинзи.  

Тренинзи обично трају 2 сата, иако се могу продужити и на 4-5 
сати. Могу бити кратки (30-90 мин.), средњи (2-3 сата) и дуги (више од 
3 сата). Индивидуални спортови имају највећу разноликост у дужини 
тренинга; екипни спортови имају у томе већу доследност. Трајање 
тренинга зависи од његових задатака, типа, врсте активности и физичке 
припреме спортисте. Ако је тренинг подељен на два или три кратка 
појединачна тренинга дневно, збир укупних тренинга биће више од 2 
или 3 сата дневно.  

Структура од четири дела (код почетника): 
• УВОДНИ ДЕО 
• ПРИПРЕМНИ ДЕО  
• ГЛАВНИ ДЕО 
• ЗАВРШНИ ДЕО                     УКУПНО: ~ 120 мин 

Структура од три дела (код напредних спортиста): 
• ПРИПРЕМНИ ДЕО  
• ГЛАВНИ ДЕО  
• ЗАВРШНИ ДЕО                     УКУПНО: ~ 120 мин 

Тренинг започиње загревањем. Циљ је физички и психички 
припремити спортисту за активности које следе на тренингу. Добро 
загревање повећава спортску успешност и смањује ризик за настанак 
повреде. Ефекти у побољшању извођења везују се за повећање 
температуре скелетне мускулатуре, чиме се смањује пасиван отпор у 
мишићима и зглобовима, повећава брзина контракције као и 
релаксација мишића. У организму се убрзавају метаболички процеси. 
Све наведено доприноси и побољшању допремања кисеоника до радне 
мускулатуре. Неопходно је добро одабрати вежбе које ће се применити у 
загревању, дефинисати њихов редослед као и погодан интензитет и 
време извођења. Уколико је све одабрано и спроведено на одговарајући 
начин можемо очекивати позитивне ефекте у тренингу. Уколико се 
неправилно изврши одабир вежби и начин извођења могу се очекивати 
и негативни ефекти загревања. Први део загревања је општи, са циљем 
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подизања температуре мишића и тела, као и амплитуде покрета у 
зглобовима. Ангажују се велике мишићне групе, најчешће неком 
цикличном активношћу. Након трчања се изводи динамичко загревање 
најважнијих мишићних група. Оптимално време трајања је око 12 
минута. Након тога следи специфично загревање са циљем увођења 
спортисте у активности које следе у главном делу тренинга. 

 
Табела 3. Пример тренинга снаге комбинованог са техничким 

тренингом 
Место  Теретана – џудо сала 
Време  Среда – јутарњи тренинг 

Структура тренинга 

Садржај (према редоследу извођења вежби) 
Трајање 
вежби 

РАЗГИБАВАЊЕ 3′ 
ТРЧАЊЕ –РЕГЕНЕРАТИВНА/ЕКСТЕНЗИВНА АЕРОБНА ЗОНА 10′ 
ДИНАМИЧКО ИСТЕЗАЊЕ 7-8′ 
РАД СА СЛОБОДНИМ ТЕГОВИМА 2 x 18′ 

Број 
станица 

Број 
серија и 

понављања 

Интензитет 
спољашњег 
оптерећења 

Темпо Паузе (у 
серији) 

Паузе  
(између 
серија) 

Рад са 
теговима 

8-10 3 x 10-12 70-80% РМ 
Умерен 
до брз 1′ 2′ 

45′ 

Џудо сала –Јаку Соку Геико и Наге Коми (технике по избору) 30′ 
Статичко или пасивно истезање 10′ 

 
Табела 4. Пример кондиционог тренинга (Билат тренинг) 

Место  Природни терени 
Време  Понедељак – јутарњи тренинг 

Структура тренинга 
Садржај (према редоследу извођења вежби) Трајање вежби 
РАЗГИБАВАЊЕ 3′ 
ТРЧАЊЕ –РЕГЕНЕРАТИВНА ЗОНА 12′ 
ДИНАМИЧКО ИСТЕЗАЊЕ 7-8′ 
ТРЧАЊЕ  2 x 18′ 

Екстензивна зона 3′ 
Билат тренинг 18′ (30″/30″)′ Трчање (статично истезање у паузи) 

Екстензивна зона 3′ 
Статичко или пасивно истезање 10′ 

 
 
Пример организације главног дела тренинга (Тренинзи учења и 

усавршавања технике и тактике)(36): 
ТЕ-ТА (45 мин) → аеробна издржљивост (20 мин) 
ТЕ-ТА (40-60 мин) → брзинска издржљивост (10 мин) 
ТЕ-ТА (45 мин) → брзинска издржљивост (10 мин) → аеробна 

издржљивост (20 мин) 
ТЕ-ТА (45 мин) → мишићна издржљивост (15 мин) → аеробна 

издржљивост * (15 мин) 
Брзина и агилност (15 мин) → ТЕ-ТА (45-60 мин)  
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Брзина и агилност (10-15 мин) →ТЕ-ТА (40 мин) → брзинска 
издржљивост (10 мин) 

Брзина и агилност (10-15 мин) →ТЕ-ТА (45 мин) → мишићна 
издржљивост (20 мин) 

Брзина и агилност (10-15 мин) →ТЕ-ТА (45 мин) → аеробна 
издржљивост (15 мин) 

Смиривање организма служи за враћање физиолошких 
функција организма у нормално стање. Лагана циклична активност 
типа трчкарања, убрзава враћање венске крви и одстрањивање 
нуспродуката метаболизма из мишића. Такође, спушта се телесна 
температура. Статичким вежбама истезања потребно је вратити 
мишиће на њихову почетну дужину. Лагана активност у трајању до 10 
минута и статичко истезање мишића представљају одличну стратегију 
активног смиривања организма на крају тренинга(36). 

 
 

Тренажни дан 
 

Дневни циклус спортског тренинга подразумева временску 
организацију свих обавеза у току једног тренажног дана.  

Пример: Припреме рвачке репрезентације Србије(157): 

 
• 07,00-07,15 - устајање и лична хигијена 
• 07,15-07,45 - јутарњи тренинг 
• 08,00-08,30 - доручак 
• 08,30-10,15 - слободно време 
• 10,15-10,30 - припрема за тренинг 
• 10,30-12,15 - преподневни тренинг 
• 13,00-13,20 - ручак 
• 13,20-14,00 - шетња, дружење 
• 14,00-15,30 - одмор 
• 15,30-17,15 - слободно време 
• 17,15-17,30 - припреме за тренинг 
• 17,30-19,15 - послеподневни тренинг 
• 20,00-20,30 - вечера 
• 20,30-23,00 - слободно време 
• 23,00-07.00 - спавање 

 
Дневно програмирање тренинга спроводи се заједно са 

програмирањем појединачних тренинга уколико се планира више 
тренажних епизода у току једног тренажног дана. 
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Микроциклус 
 
Микроциклуси трају 3-10 дана, али најчешће се поклапају са недељним 
тренинзима (7 дана). 

Они регулишу динамику времена и рада између појединих 
тренинга и такмичења, као и степен интензитета појединих тренинга. 

У оквиру једног микроциклуса могу се применити 2-3 тренинга 
са максималним и субмаксималним оптерећењем и 1-2 тренинга са 
граничним (крајњим оптерећењем). 

Неки аутори предлажу 8 или више типова микро и мезоциклуса, 
па њихово проучавање чине још сложенијим.  

Треба споменути 5 основних типова (уз неке варијације) 
микроциклуса и мезоциклуса, а то су: развојни, стресни, регенеративни, 
такмичарски и микроциклус доласка на врхунац спортске форме (енг. 
tapering).  

У зависности од броја и начина дистрибуције ударних дана у 
току микроциклуса, разликујемо микроциклусе са једним, два или више 
врхова (дана са применом максималних интензитета у тренингу)(2). 

У табелама 5 и 6 дат је пример такмичарског и ударног 
микроциклуса у џудоу у трајању од по 7 дана. 

 
Табела 5. Пример такмичарског микроциклуса у џудоу 

Дан  Пре подне  После подне 
Понедељак Одмор Аеробни тренинг 

Уторак 

Кондиција  
+ ТЕ 

+техника у кретању 
(бацања) 

Кондиција 
+ТЕ-ТА (специфични 
кондициони тренинг) 

Среда 

Кондиција 
+ТЕ 

+SAQ 
+ТЕ-ТА 

Ситуациони тренинг 
(рандори) 

+вежбе снаге за цело 
тело 

Четвртак одмор ТА 

Петак ТА 
Кондиција 

Тонизација пред 
такмичење 

Субота Такмичење 
Недеља Сауна Одмор 

 
ТЕ –технички тренинг; ТЕ-ТА –техничко-тактичка припрема; Рандори – 

слободна вежба (тренинг борбе); SAQ –тренинг брзине, агилности и 
хитрине. 
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Табела 6. Пример ударног микроциклуса у џудоу 
Дан Пре подне После подне 

Понедељак 

Загревање,  
ИТ,  

ТЕ-ТА,  
спаринг,  

ИТ,  
стречинг 

Загревање,  
ИТ,  

СДР – руке,  
стречинг 

Уторак 

Загревање,  
ИТ,  

ТЕ-ТА,  
спаринг,  

ИТ,  
стречинг 

Загревање,  
ИТ,  

СДР – тело,  
стречинг 

Среда 

Загревање,  
ИТ,  

ТЕ-ТА,  
спаринг,  

ИТ,  
стречинг 

Загревање,  
ИТ,  

СДР – ноге,  
стречинг 

Четвртак 

Загревање,  
ИТ,  

ТЕ-ТА,  
спаринг,  

ИТ,  
стречинг 

Загревање,  
ИТ,  

СДР – руке,  
стречинг 

Петак 

Загревање,  
ИТ,  

ТЕ-ТА,  
спаринг,  

ИТ,  
стречинг 

Загревање,  
ИТ,  

СДР – тело,  
стречинг 

Субота 

Загревање,  
ИТ,  

ТЕ-ТА,  
спаринг,  

ИТ,  
стречинг 

Загревање,  
ИТ,  

СДР – ноге,  
стречинг 

Недеља 
Игра,  
крос,  

пливање 

Сауна,  
масажа 

ИТ - интервални тренинг за побољшање аеробних способности бораца; ТЕ-
ТА -  техничко-тактички тренинг (учење и усавршавање техничко-

тактичких комбинација, елемената технике у различитим варијантама: 
вежбе по захтеву, дириговани рандори итд); СДР – статодинамички рад 

усмерен на повећање снаге спороконтрахујућих мишићних влакана
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Мезоциклус 
 

Мезоциклуси трају 2-6 недеља, у којима се екстензитет и интензитет 
оптерећења не понављају, односно, мењају се према укупном садржају и 
оптерећењу микроциклуса. 

У првим недељама расте више екстензитет, затим долази до 
већег пораста интензитета, док при крају таквог циклуса рад се 
снижава, како по екстензитету тако и по интензитету оптерећења.  

 

49 dana

21 dan 14 dana7 dana
4 dana

T

Tehnika – specijalke

Randori

Taktika + kombinacije

Randori 

Anaerobni glikolitički 
trening (trening 
brzinske izdržljivosti)

Anaerobni fosfatni 
trening (trening 
brzine i agilnosti)

regeneracija

Put i 
TM

49 дана

Техника – специјалке

Рандори

Тактика + комбинације

Рандори

21 дан 14 дана
7 дана

4 дана

Пут и
ТМ

регенерација

Анаеробни
гликолитички тренинг

(тренинг брзинске
издржљивости)

Анаеробни фосфатни
тренинг (тренинг

брзине и агилности)

 
 

Слика 15. Пример мезоциклуса пред главно такмичење у џудоу 
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Макроциклус 
 

Макроциклуси трају 6-12 месеци и нихово формирање заснива се на 
периодизацији годишњег тренинга, у зависности да ли има једну или 
две такмичарске сезоне.  

Првих неколико месеци расте екстензитет оптерећења, док 
интензитет заостаје. После тога долази до постепеног смањивања 
екстензитета и до постепеног повећања интензитета оптерећења, све до 
максимума. На крају макроциклуса долази до смањења интензитета док 
се екстензитет смањује или одржава. 

 
Табела 7. Пример макроциклуса за џудо 

Септембар 
Окобар-

новембар 
Децембар-

јануар Фебруар-март Април-мај 
Јун-јул-
август 

Прелазни период 
Рани 

припремни 
период 

Припремни 
период 

Припремни/ 
пред 

такмичарски 
период 

Такми-
чарски 
период 

(ЕП) 

Врхунац 
такмича-

рског 
периода 

(ОИ) 

Снага: Активни 
одмор 

Анатомска 
адаптација 

Максимална 
снага 

Конверзија у 
снажну 

издржљивост 
Одржавање снаге 

Издржљ. Активни 
одмор 

Аеробна издржљивост 
Аеробна и 

специфична 
издржљивост 

Специфична издржљивост 

 

2

Фаза краткорочног
падаспортске
форме

Фазаразвоја
спортскеформе

Фазастабилизације
спортскеформе

Припремнипериод Такмичарскипериод Прелазнипериод

 
Слика 16. Спортска форма кроз годишњи циклус тренинга 
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Основни циљеви тренинга у припремном периоду су побољшање 
функционалне специфичне припремљености и превенција повреда.  

Ти циљеви се морају остварити у оптималном временском 
раздобљу. У зависности од врсте спортске активности овај период може 
трајати од 6 до 8 недеља у екипним спортовима, док у неким 
појединачним спортовима тај период може бити и знатно дужи.  

У овом периоду је неопходно ускладити кондициони са техничко-
тактичким тренингом уз оптимални број припремних такмичења. 

 
 
 
 
 

 

ПРИПРЕМНИПЕРИОД

Спровести
дијагностику

функционалних и
моторичких
способности

спортиста

Повећање
функционалне

кондиције

ЗАДАЦИПРИПРЕМНОГПЕРИОДА

Усавршавање
техничко-
тактичке

припремљености

Учествовање у
контролно-

такмичарским
активностима

2

 
Слика 17. Задаци припремног периода у годишњем циклусу тренинга 
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Током такмичарског периода неопходно је одржати кондициону 
припремљеност на највишем нивоу и обезбедити квалитетан 
превентивни тренинг у циљу избегавања повреда.  

У овом периоду неопходна је коначна исправка у техничко-
тактичкој припреми, фино подешавање и довођење технике и тактике 
на оптималан ниво извођења. Организам се уводи у главни почетак 
сезоне.  

За већину спортова неопходна је оптимизација телесне 
композиције.  

 

 

 

 

ТАКМИЧАРСКИПЕРИОД

Направити
коначну исправку

у техничко-
тактичкој
припреми

Обезбедити
оптималне услове

за увођење
организма у

главни почетак
сезоне

ЗАДАЦИТАКМИЧАРСКОГПЕРИОДА

Коректовати
категорију за

само такмичење
(код спортова са

тежинским
категоријама)

Стварање
погодне

атмосфере за
концетрацију
спортиста и
превенцију

повреда

 
Слика 18. Задаци такмичарског периода у годишњем циклусу 

тренинга 
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Сврха тренинга у прелазном периоду је да се одржи оптимална 
кондициона припремљеност, као и да се спортисти психички и физички 
опораве кроз активан одмор.  

У овом периоду могу се користити неспецифична средства 
тренинга.  

Неопходно је обратити пажњу на развој оних способности које 
нису форсиране у ранијим периодима годишњег циклуса припреме, а 
које могу бити чинилац лошег резултата или повређивања спортист 

 
 
 
 
 
 
 

ПРЕЛАЗНИПЕРИОД

Прелаз са
специјализације

на средства
опште припреме

Повисити
ниво опште

физичке
припреме

ЗАДАЦИПРЕЛАЗНОГПЕРИОДА

Обезбедити
емоционални

опоравак

Обезбедити
третман и

превенцију
повреда и

болести

 
Слика 19. Задаци прелазног периода у годишњем циклусу тренинга 
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Савремени приступ периодизацији 
 

Са развојем спортске науке и непрекидним обогаћивањем спортске 
праксе, поступно се одустајало од стриктне варијанте периодизације у 
којој су се обрнуто пропорционално смењивале доминације интензитета 
и екстензитета оптерећења у монотоном линеарном следу (слика 20)(103). 
 

Фаза
Време

Припремни период Такмичарски период

Интензитет

Техника

Екстензитет

Тф1 – прва прелазна фаза током које интензитет оптерећења расте а
екстензитет се смањује; 
Тф2– други прелазни период усмерен наопоравак након такмичења.

Тф1 Тф2

 
Слика 20.5 Однос интензитета и екстензитета у годишњем циклусу 

тренинга (Матвејев)(73,158) 
 
 

Претпоставка да варирање различитим методичким параметрима 
тренинга омогућује боље тренажне ефекте него линеарно повећавање 
оптерећења из фазе у фазу, отворила је серију истраживања која су 
имала за сврху да провере ту тезу159-165.  

Већина истраживања иде у прилог модификованој основној 
концепцији периодизације базираној на нелинеарном управљању 
оптерећењем по систему „микроциклус за микроциклусом’’ и „дан за 
даном’’ (слика 21)(166). 

 

                                                 
5 Преузето уз сагласност аутора. 
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Такмичарски периодПрипремни период Активни одмор

Техника

Интензитет

Екстензитет

Најважније

такмичење

 
Слика 21. Општи модел за напредне спортисте(167)  

 
У овом систему варирање параметрима оптерећења догађа се у 

оквиру мезо и микро тренажних структура као и на нивоу тренажних 
дана. 

Највећи број стратегија периодизације потиче из земаља 
некадашњег источноевропског блока и били су више базирани на 
искуству тренера, него на научним истраживањима. Плиск и Стоне(170) 
су представили основни, средњи и напредни модел периодизације.  

Спортисти треба да почну на основном нивоу, па преко средњег, 
да на крају дођу на напредни ниво.  

Код различитих аутора могу се приметити наглашене 
специфичности у моделирању појединих етапа дугорочне спортске 
припреме, јер се аутори разликују у дефинисању појединих етапа, као и 
у расподели појединих програма спортске припреме кроз етапе 
спортске каријере.   

Матвејев(168) дефинише спортску каријеру кроз три етапе са шест 
подетапа.   

Платонов(168) спортску каријеру распоређује у пет главних етапа 
дугорочне спортске специјализације (слика 22).  
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Etapa preliminarne
pripreme

Etapa bazične pripreme Etapa maksimalnih
sportskih dostignuća

Etapa održavanja
sportskih dostignuća

Etapa specijalizirajuće
pripreme

100-250

250-600

600-900

900-1400
1400-1100

150%
40%

2

3
10%

135%

45%
2

3
20%

120%
40%

2

3
40%

115%

25%
2

3
60%

115%

20%
2

3
65%

Етапа 
прелиминарне
припреме

Етапа базичне 
припреме

Етапа 
специјализирајуће 
припреме

Етапа максималних 
спортских 
достигнућа

Етапа 
одржавања 
спортских 
достигнућа

 
Слика 22.   Расподела програма спортске припреме у етапама 

вишегодишњег циклуса тренинга (модификовано према 
Платонову)(168,169): 1. програм опште припреме, 2. програм базичне 

припреме, 3. програм специфично-ситуационе припреме 
 
 

Основну стратегију карактеришу релативно ограничене 
варијације у тренажним методама и садржајима(170). Иницијалне 
адаптационе реакције су општег карактера и до њих се долази 
једноставним стратегијама тренинга и опоравка. Пораст интензитета и 
екстензитета варира на нивоу микроциклуса. Јављају се потенцијални 
проблеми са поступном варијацијом овог модела, где се релативно 
једнак ниво оптерећења задржава неколико недеља (нпр. 3-4 недеље 
фаза снажне издржљивости, 3-4 недеље фаза максималне снаге, 3-4 
недеље фаза брзинске снаге).  

Средњи модел карактерише повећан ниво варијације унутар 
појединих циклуса као и између појединих циклуса(102). Програм за 
почетнике садржи једноставну прогресију на нивоу микроциклуса. 
Стратегијске одлуке су усмерене на варијабле оптерећења у мезо и 
микроциклусима, односно на контраст између месечних фаза, недеља 
и/или индивидуалних тренажних јединица и унутар њих(168). Нагласак 
на интензивне методе се повећава (кратки максимални рад, реактивно-
балистички рад) и примењује се шири спектар садржаја како се 
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повећава квалитет спортисте. Базиран на сумирању тренажних ефеката, 
у овом се моделу јавља концепт сумирајућих микроциклуса (слика 23).  

Циклус 1 Циклус 2 Циклус 3 Циклус 4

Недеља 1

Недеља 2

Недеља 3

Недеља 4

Слика 23. Једноставна прогресија на нивоу микроциклуса(168,170)  
 

Тренажни ефекти се повећавају током базичног и 
предтакмичарског периода кроз серије микроциклуса – у приказу 
названих макроциклусима – које се састоје од 3-4 сумирајућа 
микроциклуса и 1-2 недеље растерећења (одмора). 

Један од кључних фактора успеха периодизације јесте 
дефинисање начина тренирања кључних моторичких способности, 
попут снаге, брзине и издржљивости, у годишњем циклусу(168). 

Током годишњег тренажног процеса, периодизација 
тренинга снаге и методи варирају зависно од захтева одређеног 
спорта(2). Експлозивна снага представља критично важан елемент 
спортског постигнућа у одређеном броју спортова, док је у другимa 
пресудна снажна издржљивост (издржљивост у снази). Експлозивна 
снага, способност испољавања силе у кратком временском интервалу, 
представља заправо комбинацију брзине и снаге. Већина колективних 
спортова, борилачке вештине, спринтерске скакачке и бацачке 
дисциплине у атлетици, као и многи други спортови, представљају 
активности у којима ова способност има снажан утицај на коначан 
резултат(2). Издржљивост у снази, са друге стране, представља 
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способност испољавања релативно малих до умерених вредности силе 
током дужег временског периода. Спортисти у већини пливачких 
дисциплина, веслању, кајаку, триатлону, скијачком трчању и неким 
другим спортовима, остварују значајне ефекте на спортски резултат као 
последица развоја снажне издржљивости до максималних 
индивидуалних вредности. 

Фаза адаптације 

Након прелазног периода, у коме спортисти углавном спроводе 
мало или нимало тренинга снаге, методолошки и научно је оправдано 
почети са тренингом снаге, који за основни циљ има адаптацију 
локомоторног система на нов тренажни програм(2).  Дакле, основни циљ 
тренинга снаге у фази анатомских адаптација јесте ангажовање великог 
броја мишићних група и припрема мишића, лигамената, тетива и 
зглобова како би били у стању да поднесу наступајући дуготрајни 
тренажни период. У овом периоду препоручује се тзв. базични програм 
развоја снаге, са коришћењем великог броја вежби (9 до 12) ниског до 
умереног интензитета. Пожељно је применити следеће параметре 
оптерећења: интензитет од 40 до 60% од максимума, 8 до 12 понављања 
у две до три серије уз умерену брзину извођења, и период опоравка од 
60 до 90 секунди између вежби, током 4 до 6 недеља. Дужи период 
трајања ове фазе свакако је  пожељан за јуниоре, као и за спортисте који 
немају историју рада са додатним оптерећењем. 

Фаза развоја максималне снаге 

Ниво максималних вредности снаге утиче и на експлозивну снагу 
и на издржљивост у снази. Спортиста неће бити у стању да оствари 
високе вредности експлозивне снаге без оптималног нивоа апсолутне 
снаге. С обзиром да је експлозивна снага производ брзине и 
максималне силе, логично је да се прво мора радити на развоју 
максималне снаге, која ће касније специфичним тренажним средствима 
бити конвертована у експлозивну снагу(2). У току ове фазе, циљ је 
развити максималну снагу до највећих вредности. Трајање ове фазе 
(један до три месеца) представља функцију специфичне спортске 
активности и потребе спортисте за развојем дате способности. Дакле, 
ова фаза може трајати прилично дуго (чак и до три месеца) за нпр. 
бацача кугле или играча у дефанзивној линији америчког фудбала, док 
рецимо - врхунски хокејаш може овој фази да посвети и само један 
месец тренинга. 

Фаза конверзије 

Како би се одговорило захтевима спорта на најбољи могући 
начин, потребно је остварене вредности максималне снаге 
конвертовати у специфични квалитет као што су експлозивна снага, 
издржљивост у снази, или обоје. Применом оптималног тренажног 
програма за одређену подврсту снаге и применом специфичних метода 
за дати спорт, максимална снага ће се постепено конвертовати у 
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експлозивну снагу или издржљивост у снази(2). Ипак, потребно је 
истаћи да је и током ове фазе (која обично траје од један до два месеца) 
потребно одржати и одређени ниво максималне снаге. У супротном 
случају, може се очекивати да вредности експлозивне снаге почну да 
опадају са одмицањем такмичарског периода. 

Фаза одржавања 

Као што и сам назив ове фазе наговештава, основни циљ тренинга 
снаге у овом периоду јесте одржавање нивоа достигнутог у претходном 
периоду. Као и у претходном случају, програм који се примењује у овој 
фази представља функцију специфичних потреба датог спорта. Однос 
максималне снаге, експлозивне снаге и издржљивости у снази мора да 
буде у складу за овим потребама. 

Фаза прекидања 

Тренажни програм за развој снаге престаје неколико дана пре 
главног такмичења, како би се организам регненерисао и сва енергија 
сачувала за остваривање повољног такмичарског резултата(2). 

Фаза компезације 

Овом фазом се завршава годишњи програм тренинга за развој 
снажних способности и у генералној годишњој структури тренинга 
одговара прелазном периоду. Циљеви ове фазе тренинга јесу уклањање 
замора и обнављање енергије. У том смислу тренажни програм 
снажних способности треба да се одликује вежбама које активирају 
мишићне групе које нису кључне за спровођење дате спортске 
активности(2). Другим речима, у овој фази се тренирају слабије, мање 
ангажоване мишићне групе које нису у фокусу тренажног процеса у 
осталим фазама годишње структуре тренинга.  

Током годишњег тренажног циклуса, издржљивост се развија у 
неколико фаза. У једноцикличном моделу периодизације, издржљивост 
се развија у три фазе(2):  

1) аеробна издржљивост,  
2) аеробна и специфична издржљивост, и  
3) специфична изржљивост.  

Свака од предложених фаза има посебне циљеве.  

Аеробна издржљивост се развија током прелазног и базичног 
припремног периода (у трајању од једног до три месеца). Иако су 
могуће мање варијације у односу на спортску активност, спортисти 
углавном могу да остваре овај циљ применом континуираних метода 
тренинга, средњег до умереног интензитета. Као генерална последица 
оваквог типа тренинга, доћи ће до прогресивног побољшања радне 
способности и кардиоваскуларног система спортисте. Са адаптирањем 
на примењени тренажни стимулус, спортиста ће бити приморан да 
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повећа тренажно оптерећење како би се обезбедио даљи напредак, при 
чему се углавном повећава обим тренинга. 

Аеробна и специфична издржљивост играју значајну улогу у 
испуњавању циљева аеробног тренинга. Током ове фазе, која заправо 
представља прелаз од аеробне ка спорт-специфичној издржљивости, 
главни акценат је још увек усмерен ка аеробној издржљивости. Тек с 
времена на време се уводе и неки основни специфични анаеробни 
захтеви датог спорта. Ритам извођења вежби као и сама њихова 
структура постају све специфичнији, што се нарочито односи на 
спортске игре. Уколико се у овом периоду не изгради снажна база у 
виду високог нивоа аеробне издржљивости, може се догодити да високо 
специфичан тренинг издржљивости у следећој фази не доведе до 
жељених резултата. Доминирајући типови оптерећења у овој фази 
представљају континуирани, променљиви континуирани и интервални 
(дугачки и кратки) метод тренинга. Обим тренинга достиже врхунац у 
фазама када се развијају аеробна и специфична издржљивост. 

Специфична издржљивост се развија у такмичарској фази. 
Одабир одговарајућих метода тренинга  стриктно зависи од захтева које 
поставља структура активности датог спорта као и потреба сваког 
индивидуалног спортисте. За већину спортова, интензитет у овом 
периоду расте значајно, чак и изнад интензитета који се остварује на 
такмичењу. Варијације различитих интензитета омогућавају довољан 
опоравак између тренажних епизода, што последично доводи до 
побољшања резултата како се приближавамо главном такмичењу. 

Периодизација брзине зависи од карактеристика датог спорта, 
индивидуалних карактеристика спортисте и плана такмичења. Стога ће 
тренинг у колективним спортовима бити другачији у односу на тренинг 
спринтера. Прва група спортиста ће углавном следити једноциклични 
модел периодизације, док ће спринтери, који се углавном такмиче и на 
дворанским и на отвореним првенствима, примењивати двоциклични 
модел периодизације. Ипак, било да се ради о спортистима 
ангажованим у индивидуалним или колективним спортовима, 
периодизација тренинга брзине треба да се састоји од неколико 
подфаза. Аеробна и анаеробна издржљивост представљају базу за све 
наступајуће фазе. Применом темпо трчања за спринтере, фудбалере 
као и кошаркаше, тј. тренингом континуираног типа за спортисте у 
другим спортовима, у првој фази тренинга развија се неопходан ниво 
аеробне основе за наступајући тренинг брзине. У тренинг треба 
прогресивно све више укључивати спорт-специфичне методе за развој 
брзине. У почетку ове фазе углавном се користи фартлек метод за 
развој снажне аеробне базе. Касније се укључују различити типови 
интервалног и понављајућег тренинга, који заправо представљају 
методе који су једну степеницу специфичнији. Тренинг алактатног и 
лактатног типа са приближавањем такмичарском периоду постаје све 
интензивнији, специфичнији и специјализованији. Основни принцип 
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који треба поштовати у овом смислу јесте принцип специфичности. 
Тренинг за развој максималне брзине се све више наглашава за 
спринтере, кошаркаше и остале спортисте, прогресијом дистанце које се 
трче максималном брзином (од 10-15 до 30 па и 60 м). Специфична 
брзина може у себи да садржи једну или све компоненте брзине 
(алактатна, лактатна и брзинска издржљивост) што зависи од 
карактеристика самог спорта. Такође се укључују и вежбе за развој 
агилности и времена реакције. Специфична брзина, агилност и време 
реакције захтевају примену специфичних тренажних метода који ће за 
последицу имати развој специфичне брзине и прецизно прилагођавање 
способности од којих зависи њено испољавање (посебно агилности и 
времена реакције). Током такмичарске фазе, интензитет тренинга се 
значајно повећава применом специфичних тренажних метода као и 
учешћем на такмичењима. Иако доминирају вежбе специфичне за дати 
спорт, потребно је у одређеном обиму инкорпорирати и вежбе 
релаксације, активног опоравка, као и различите игрице. Оптималан 
однос ове две групе вежби смањиће оптерећење на тренингу, а самим 
тим и могућност уласка у фазу акутног или хроничног замора. Велики 
број спортиста је склон повредама управо због примене велике 
количине тренинга високог интензитета, стога је варирање оптерећења, 
како са аспекта усмерености тако и са аспекта интензитета, од великог 
значаја. 

 
 

Сложена периодизација 
 

Периодизација, која представља кључни елемент успешног планирања 
тренажног процеса, не подразумева само примену годишњег циклуса 
тренинга или слагање фаза развоја одређених моторичких способности 
у датом спорту. Периодизација такође подразумева интегрисање 
исхране као и менталног тренинга у укупну структуру годишњег 
тренажног процеса. Спортски психолози, физиолози и нутриционисти, 
често креирају своје тренажне програме не узимајући у обзир 
поериодизацију оптерећења и специфичне циљеве у свакој од фаза 
тренинга. Ментални тренинг се углавном временски спроводи у 
непосредној близини такмичења, а слична ситуација је и са посебним 
режимом исхране. Ретко су спортисти и тренери у овим дисциплинама 
свесни чињенице да су спортски научници потребни у сваком тренутку 
целогодишњег тренажног циклуса. Сложена периодизација представља 
процес комбиновања свих компоненти тренажног процеса и њихово 
усклађивање са периодизацијом моторичких способности. 
Периодизација моторичких способности диктира и специфичне захтеве 
за исхраном спортисте и испољавање одређених психолошких 
карактеристика за дату фазу тренажног процеса. Стога би тренеру 
требало помоћи да сазна који тип исхране и које су психолошке особине 
оптималне у тренингу аеробне издржљивости, максималне снаге или 
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неке од комбинација ових способности. Наоружани оваквим 
сазнањима, тренери ће бити у стању да побољшају способности 
спортисте и последично њихове резултате. 

Како се овај модел односи на спортове у којима доминирају снага 
и брзина, графикон садржи само информације везане за периодизацију 
брзине, снаге, менталних и психолошких атрибута, као и исхране. У 
нормалним условима, периодизација исхране у себи садржи и 
периодизацију уноса суплемената. Периодизација менталног тренинга 
и исхране извршена је на основу периодизације тренинга снаге, с 
обзиром да тренинг снаге представља кључни елемент за све спортове 
брзинско-снажног типа активности. Стога су за сваку фазу тренинга 
снаге уврштене одговарајуће психолошке технике и одговарајуће 
енергетске потребе организма. 

Да би се дефинисала сложена периодизација, потребно је 
користити следећи поступак(96):  

1) дефинисати периодизацију моторичких способности,  
2) одабрати одговарајуће психолошке технике које ће поспешити 

моторичко постигнуће и  
3) одредити оптималну исхрану како би енергетски задовољили 

потребе организма.  
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ДИЈАГНОСТИКА У СПОРТУ 
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Дијагностика представља низ поступака којима се утврђују 
индивидуалне карактеристике појединца, а које се спроводе 
различитим тестирањима његових кључних способности и особина за 
конкретну спортску дисциплину.  

Циљ дијагностике је да процени морфолошке карактеристике 
испитаника, стање моторичких, функционалних и психичких 
способности и карактеристика, као и ниво специфичних својстава 
појединца.  

Дијагностиковати колике су функционалне и моторичке 
способности важно је и ради могућности утврђивања тренутног стања 
врхунског спортисте и провере одступања од норматива који је задат 
једначином спецификације појединог спорта, као и колико то тренутно 
стање одступа од постављеног циља. За постизање врхуских спортских 
резултата спортисти данас морају да буду изузетно добро физички 
припремљени.  

У свим спортовима дијагностика се спроводи у циљу 
идентификације талената и њихове селекције, дефинисања актуелног 
(тренутног) стања способности спортиста, те праћења ефеката самог 
тренинга (програм, обими, интензитет, избор вежби и процеса).  

Најчешће технике процењивања и праћења способности и особина 
спортиста су: 
� морфолошке дијагностике; 
� дијагностика базичних (и специфичних) моторичких 

способности; 
� дијагностика функционалних способности; 
� биомеханичка дијагностика;  
� психодијагностика у спорту. 

Главни циљ контроле у сфери врхунског спортског мајсторства је 
оптимизација тренажног и такмичарског процеса, на основу објективне 
информације о ефектима примењених утицаја на спортисту. Предмет 
контроле су главни фактори спортског постигнућа, тј. они параметри 
(карактеристичне црте, особине, својства) људске моторике, који 
значајно корелирају са спортским достигнућем и у некој мери могу бити 
развијани и њима се може управљати под утицајем тренажних 
средстава и метода. 

Егзистира неколико важних разлога за тестирање спортиста: 
– препознавање и селекција младих спортиста;  
– утврђивање „јаких” и „слабих” страна припремљености 

спортиста; 
– праћење и евалуација ефеката тренинга;  
– праћење и еваулација ефеката рехабилитационих третмана – 

процена способности спортисте за повратак на тренинг; 
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– превенција повреда – дефинисање различитих чинилаца за 
настанак повреда у спорту; 

– давање повратне информације спортистима о њиховом напретку 
и стању тренираности; 

– мотивисање спортиста да више и интензивније тренирају. 

Поступак тестирања мора бити стандардизован. Спортисти морају 
бити упознати са циљевима, и извођењем свакога теста. Упуства 
спортистима морају бити јасна и недвосмислена. За тестирање они 
морају бити одморни и здрави. Да би тестирање осликавало стварну 
слику спортске припремљености, спортисти морају бити мотивисани за 
тестирање. Пре самог тестирања неопходно је применити одговарајући 
протокол загревања за конкретну тестовну процедуру. Редослед тестова 
мора бити оптималан. 

Тестове можемо поделити на лабораторијске и теренске. 
Лабораторијски тестови најчешће процењују базичне кондиционе 
способности, док се помоћу теренских тестова могу проценити и 
базичне и специфичне кондиционе способности. Постоји и трећа група 
тестова која укључује мишићно-скелетни преглед.  Њима се процењују 
различити чиниоци повреда у спорту.  

Први и основни ниво тестирања намењен је свим спортистима у 
клубу, без обзира на узраст, пол и квалитативну разлику, а укључује 
теренско тестирање. Овим тестирањем процењују се најважније 
специфичне кондиционе способности. Други ниво тестирања 
(лабораторијски тестови) углавном се обавља у специјализованим 
дијагностичким центрима. Трећи ниво тестирања (клинички тестови) 
спроводе лекари и физиотерапеути.  

Без обзира на спорт или позицију спортисте, тестирањем треба да 
се добију одговори на следећа питања(172):  

1. Какав је квалитет базичних или функционалних покрета? 
Квалитет основних покрета укључује опсег покрета, равнотежу, 
контролу тела и стабилност.  

2. Какав је квантитет основног моторичког или функционалног 
постигнућа? Њим се описују функционални покрети који се вреднују на 
основу времена или пређеног пута. Примери основног моторичког 
постигнућа су спринт на 20 метара, вертикалан скок, итд. Ти покрети се 
у односу на постигнуће узимају у општем смислу и нису специфични за 
одређени спорт, па је компарација спортиста могућа.  

3. Какав је статус технике (вештине) специфичне за одређени 
спорт? Тим статусом се описује специфична техника (вештина), 
способност или умеће извођења покрета који дефинишу неки спорт и 
позицију.  

Разматрање ових питања олакшава решавање проблема 
добијањем података који софистицираније дефинишу способности 
спортисте. 
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 Анализа способности спортиста дели се на три категорије(172):  
1. Квалитет базичних функционалних покрета – базична 

кретања којим се процењује пун опсег покрета, контрола тела, 
равнотежа и базична стабилност.  

2. Квантитет моторичког (функционалног) постигнућа – 
опште, неспецифично моторичко постигнуће које представља „грубу“ 
снагу, брзину, издржљивост и агилност.  

3. Вештине које су специфичне за одређени спорт (техника датог 
спорта) – вештине које представљају обрасце покрета специфичне за 
одређени спорт.  

Тестирање способности и вештина спортиста може се спровести у 
три различита нивоа. У првом нивоу нагласак је на квалитету 
функционалних покрета, у другом на квантитету моторичког 
постигнућа, а у трећем на специфичним вештинама (спортској 
техници).  

 

 

Процена квалитета базичних функционалних покрета 

 

Спортски тренер након тестирања располагаће подацима на основу 
којих је могуће извршити прескрипцију програма за превенцију 
повреда, уз могућност бољег праћења напредовања спортисте порастом 
ефикасности покрета(172). Тренер има задатак да препозна и прати сваку 
слабу карику спортисте, као што је лоша флексибилност или мишићни 
дисбаланс као последицу претходне повреде или примене лошег 
тренажног програма. Најчешће се јавља код једностраних спортиста 
који не посвећују довољно времена тренингу развоја складног и 
пропорционално развијеног тела. Пажња треба у значајној мери да буде 
усмерена на квалитет базичних покрета (мобилност, стабилност).  

Функционални покрет се односи на базичну мобилност и 
стабилност, односно на фундаменте свих других мерљивих атрибута 
физичке форме(172). Њима се одражава квалитет покрета. Иако су ови 
обрасци базични покрета присутни приликом нормалног раста и 
развоја, спортиста може да их изгуби ако се усмери само на један аспект 
покрета или постигнућа. 

Термин мобилност представља много више од просте мишићне 
флексибилности која се може утврдити тестом седећег дохвата (sit-and-
reach test)173. Под мобилношћу се подразумева начин на који одређени 
делови тела, као што су кукови, карлица и труп, узајамно делују у 
функционално сложеним покретима. Појединачном проценом 
флексибилности једног зглоба и комплекса мишића не обезбеђује се 
довољно података да би се тело спортисте описало у покрету; вежба 
седећег дохвата има ограничену функционалну примену и слабо је 
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повезана са правим функционалним покретима. Мобилност одражава 
флексибилност мишића, опсег покрета у зглобу и мултисегменталну 
интеракцију делова тела у функционалним положајима и обрасцима 
покрета.  

Стабилност, с друге стране, није показатељ снаге, већ више 
контроле тела кроз снагу, координацију, равнотежу и ефикасност 
покрета. Стабилност се може поделити на статичку и динамичку. 
Статичка стабилност представља одржање положаја и равнотеже, а 
динамичка стабилност - настанак и контролу покрета, укључујући 
следеће компоненте(172):  

– Покретљивост и флексибилност; 

– Снагу; 

– Координацију;  

– Локалну мишићну издржљивост;  

– Кардиоваскуларну форму.  

 

 

 

Процена квантитета основног моторичког или 
функционалног постигнућа 

 

Исти подаци треба да помогну тренеру у решавању проблема 
неспецифичног моторичког постигнућа у циљу што бољег одређивања 
приоритета тренинга. Тренер се такође бави слабим карикама 
спортисте, али више из перспективе моторичког постигнућа. 
Систематско напредовање спортисте приказује се моделом којим се 
прати побољшање његовог општег постигнућа.  

Дијагностика у спорту подразумева утврђивање нивоа 
тренираности, способности и особина спортиста које су битне за успех у 
спорту. Спроводи се као иницијално, транзитно и финално мерење 
током тренажног процеса са циљем да се утврде тренутна стања или 
контролишу учинци који се програмираним тренингом постижу.  

Тестирање функционалних способности на основу енергетике 
спортисте можемо поделити у две групе: 1) тестирање анаеробних 
енергетских капацитета и 2) тестирање аеробних енергетских 
капацитета. Тестови могу бити прогресивног, дисконтинуираног и 
континуираног карактера.  
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Тестирање анаеробних енергетских капацитета 
 
- Вингејт анаеробни тест - 

За одређивање анаеробних способности у лабораторијским условима 
најчешће се примењује Вингејт анаеробни тест (WanT). WаnT спада у 
групу тестова, којима се поуздано одређују параметри анаеробног 
капацитета(172-174). Према стандардном протоколу он се изводи у трајању 
од 30 секунди. WanT је бициклергометарски „all-out“ тест. Тестирање би 
требало вршити под идентичним микроклиматским условима. 
Испитивање се спроводи стандардизованим огледним поступком(175). 
Пре извођења теста испитаник се лаганим загревањем (10 минута) 
уводи у предстојећи рад. Наведеном методом омогућено је директно 
праћење тестирања и брза анализа основних показатеља анаеробних 
способности (Peak Power, Peak Power/TM, просечна снага, индекс 
замора и прираст силе). 

Енергија потребна за мишићни рад остварен у току WAnT добија 
се највећим делом из анеробних извора, путем гликолизе. Раније се 
сматрало да је удео енергије из аеробних извора већи (око 30%), али 
неки од новије објављених радова указују да се свега 18% енергије у току 
WаnT добија на овај начин. Алактична компонента анаеробних извора, 
коју чине високо енергетски фосфати учествује са 31%(176), док лактични 
део анаеробних извора даје 50% енергије потребне за извођење овог 
теста(177). 
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Слика 24. Бициклергометар (Monark 894 E Peak Bike Ergometer) 

 
- Анаеробни спринт тест (RAST) - 

Сматра се спорт-специфичним анаеробним тестом (теренски тест).  

Пружа информације о максималној, просечној и минимално 
оствареној снази заједно са индексом замора спортисте.  

Погодан је за примену у спортовима где је трчање основни облик 
кретања и једноставан је у практичној примени.  

Након загревања које траје 5 до 10 минута изводи се тест који 
подразумева шест максималних спринтева  деонице 35 m са паузом од 
10 секунди између сваког од њих, у којим се спортиста припрема за 
следећи спринт.  

Сваки спринт се математичком формулом претвара у остварени 
рад на следећи начин :  

Снага=телесна маса×метри2/време3. 
 

 

35 m

 
Слика 25. Анаеробни спринт тест (RAST) 
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Тестирање аеробних енергетских капацитета 
 

У медицинској пракси већ дуги низ година у употреби су бројне методе 
и протоколи за мерење аеробног капацитета и радне способности. 
Развојем спортске науке неки од тих тестова нашли су примену и у 
спорту и спортској медицини, односно у лабораторијима за 
функционалну дијагностику. У спортовима у којима је успех мање или 
више одређен способношћу транспортног система за кисеоник, 
најчешће се користе максимални прогресивни тестови оптерећења. 

Као справе за дозирано оптерећење најчешће се користе 
бициклергометар и покретна трака, иако се последњих година у 
спортско-медицинским лабораторијима све више користе и 
специфични ергометри за поједине спортове (веслање, кајак, пливање, 
скијашко трчање и слично), зато што верно репродукују динамички 
стереотип кретања специфичан за поједини спорт. Бициклергометар у 
лабораторијском тестирању омогућава прецизно дозирање оптерећења 
(у ватима) и процену механичке ефикасности рада, могућност додатних 
инвазивних и неинвазивних прегледа, а мањи је и ризик од 
повређивања (због седећег положаја испитаника), што је посебно 
значајно код испитаника старије доби и рекреативаца. Међутим, због 
мањег удела активне мишићне масе, често локална а не општа 
мишићна издржљивост лимитира достигнуће у тесту. Данас се 
претежно користе континуирани тестови оптерећења на 
бициклергометру и на покретној траци, где се пораст оптерећења 
постиже или повећањем брзине траке или повећањем нагиба траке, или 
се пак и брзина и нагиб прогресивно повећавају. 

Дијагностиком функционалних способности, помоћу 
интегративних кардиопулмоналних тестова оптерећења у прецизно 
контролисаним условима, те мерењем размене гасова, односно 
спироергометријских параметара, могу се прецизно вредновати 
способности кардиоваскуларног и респираторног система.  

Брус (Bruce) је 1956. године(178) описао први протокол за 
спровођење спироергометријског теста на покретној траци, чиме је 
започео развој нове методологије тестирања. Протокол по Брусу је и до 
данашњег времена остао најприменљивији протокол оптерећења на 
покретној траци, а стандардизовала га је и Светска здравствена 
организација (WHO)(40,179).  

Потом су развијени бројни протоколи оптерећења на покретној 
траци, који се користе за мерење или индиректну процену максималне 
потрошње кисеоника(40,179-181). У погледу оптималних карактеристика 
протокола, различити аутори наводе као оптимално укупно трајање 
теста од 8 до 12 минута. Притом су бољи тзв. „рамп“ протоколи, који 
користе мањи и једнолики пораст интензитета између појединих 
степена оптерећења(182). Тестови са знатно бржим порастом оптерећења 
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и краћим укупним трајањем од препорученог не дају максималне 
вредности VO2, највероватније услед мишићне лимитираности због 
превеликог напора.  

Са друге стране, у тестовима дугог трајања, добијене мање 
вредности VO2max објашњене су повећаном температуром тела, већом 
дехидрацијом, боловима или нелагодом у мишићима, губитком 
мотивације, као и различитим енергетским захтевима(40,183).  

Данас се претежно користе континуирани тестови оптерећења на 
бициклергометру и покретној траци, где се пораст оптерећења постиже 
или повећањем брзине траке (Таyлоров тест мод.) или повећањем 
нагиба траке (Balke, UCLA test) или се пак и брзина и нагиб 
прогресивно повећавају (Брус). У правилу се тест изводи до исцрпљења 
испитаника, уколико нема контраиндикација или лимитирајућих 
фактора.  

Спироергометријски систем (CPET) и припадајући програмски 
пакет Quark (COSMED, Italy) омогућава континуирано on-line, breath-
by-breath праћење потрошње кисеоника (VO2, STPD), издахнутог угљен 
диоксида (VCO2, STPD), фреквенције срчаног ритма (FS), минутног 
волумена дисања (VE, BTPS), респираторног коефицијента (RQ), 
концентрације гасова у издахнутом зраку (PETCO2, PETO2), дисајног 
волумена (Vt), фреквенције дисања (BF), пулса кисеоника (PO2), те 
дисајног еквивалената за кисеоник (VE/VO2) и угљен диоксид 
(VE/VCO2).  

Уз ове параметре, истим тестом могу се пратити и вредности 
фреквенције срца (монитором Cosmed), субјективне перцепције 
оптерећења (употребом Боргове лествице), те концентрације лактата у 
крви на крају прогресивног теста. 

Сваки од примењених протокола оптерећења на покретној траци 
започиње мировањем на траци у првом минуту уз праћење свих 
вентилационих и метаболичких параметара. Протокол се наставља 
ходањем при брзини од 3 km/h. Трајање појединог степена оптерећења 
и повећање брзине тракe зависи оd протоколa. Испитаник почиње да 
трчи при брзини од 7 km/h. Нагиб трака је константан и износи 1,5 %.  

У правилу се тест изводи до исцрпљења испитаника, уколико нема 
контраиндикација или ограничавајућих фактора.  

Често при максималном оптерећењу испитаници не показују 
плато тј. стабилизацију потрошње кисеоника, већ он расте до последњег 
степена оптерећења, што оставља отворено питање да ли је испитаник 
заиста постигао своје максималне вредности. 
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Слика 26. Breath-by-breath праћење потрошње кисеоника 

 
Зато се за утврђивање достигнућа стварних максималних 

вредности у тесту користе следећи критеријуми(184-188): 
1) пораст VO2 достиже плато (пораст мање од 2 mL/kg/min или < 5%) 

са порастом оптерећења, 
2) фреквенција срца  у оквиру од 10 откуцаја/мин или 5% у односу на 

предвиђени максимум за старосну доб, 
3) RQ (респирациони коефицијент) > 1,10 или >1,15, 
4) VE/VO2 (дисајни еквивалент) > 30, 
5) концентрација млечне киселине у крви > 8 mmol/L 
6) субјективни осећај исцрпљења износи - 13 бодова по 

модификованој Борговој скали. 
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Тестирање моторичких способности 
 
Када је у питању процена динамичне снаге мишића у теренским 
условима обично се користе тестови са максималним оптрећењем или 
1РМ (максимална тежина тега коју мишић или група мишића могу 
подићи само једном). У зависности која мишићна група жели да се 
тестира (руке, рамени појас, леђа, доњи екстремитети) користи се 1РМ у 
бенч-пресу, чучњу, завеслају. Када се тестирање спроводи у 
лабараторијским условима, за процену динамичке снаге користи се 
изокинетички динамометар, тензиометријска платформа и сл.  
 

- „Quattro Jump“ платформа - 

Напреднији начин утврђивања мишићне снаге и анаеробних 
способности током вертикалних скокова спроводи се помоћу 
тензиометријске платформе, сложеног биомеханичког система мерења 
продукције мишићних сила током различитих врста покрета.  

Осим стандардних параметара, тензиометријска платформа 
омогућава праћење динамике и транзитивности развоја силе, брзину 
извођења скока, степен дубине одскока (доскока), ефекте истезања и 
бројне друге параметре.  

Тестом вертикалне скочности процењује се експлозивна снага 
доњих екстремитета. Извођење различитих тест протокола омогућава 
детаљну квалитативну и квантитативну анализу различитих фаза 
контракције мишића доњих екстремитета који учествују у извођењу 
кретања. 

Платформа се састоји од покретне тензиометријске платформе 
на којој се изводе различити типови скокова (920 x 920 x 125 мм). 
Тензиометријске платформе стандард су у биомеханици и спортској 
науци широм света већ 25 година. 

Предмет тестирања на платформи управо су различити типови 
вертикалних скокова, те се исти анализирају коришћењем рачунара 
спојеног у систем Quattro Jump протокола.  

У сарадњи са др Кармелом Боском, „Kistler“ је развио „Quattro 
Jump Bosko Protokol“. Специјални протокол који омогућава 
квантификацију активност доњих екстремитета. „Quattro Jump Bosco 
Protocol“ омогућава објективно мерење силе и времена, као и 
израчунавање осталих претходно наведених величина: снаге, висине 
скока, броја скокова, итд. 
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Слика 27. Тензиометријска платформа „QuatroJump 9290AD“. 

 

За разлику од других метода за процену параметара вертикалне 
скочности, „Quattro Jump“ мери управо онај сегмент који је од 
значајног интереса – силу скока у односу на време.  

Крајњи резултат и његова специфичност условљавају разноликост 
параметара и испољава се у оквиру протокола тог специфичног скока.  

Способност мишића да произведе силу у многим спортовима је од 
већег значаја него стварање једнократне максималне мишићне силе.  

Важно је узети у обзир чињеницу да се снага може применити 
коришћењем различитих мишићних акција које се могу појавити у 
четири различита облика:  

• Изометрична контракција – контракција мишића при којој 
дужина мишићних влакана остаје непромењена; 

• Концентрична контракција – контракција мишића уз 
скраћивање мишићних влакана;  

• Ексцентрична контракција – контракција мишића уз 
издуживање мишићних влакана;  

• Плиометријска контракција – концентрична контракција 
следи ексцентричну користећи „Stretch-shortening cycle“ као 
предност.  

 

- Squat Jump (SJ) - Максимална експлозивна сила - 

Скок се изводи из статичког положаја, ноге су флектиране у коленима 
под углом од 900. Руке спортиста фиксиране су у положају на куковима 
из практичног разлога да би се максимално изоловале у извођењу 
скока, те да тако не утичу на способност која се скоком тестира; 
спортиста стоји у усправном положају пар секунди, „спушта“ се у 
положај „получучња“ сa углом натколенице и потколенице од 900 и 
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мирује 2 секунде. Затим следи максималан вертикалан скок, доскок с 
лаганом флексијом у коленима и поновно заузимање почетне позиције.  

Сврха теста је проценити концентричну компоненту 
експлозивности скока. 

 

Counter Movement Jump (CMJ) - Експлозивна снага 
еластичног карактера 

Код извођења „Countermovement“ скока у тачки промене смера кретања 
тзв. „breaking“ фазе у мишићу и тетивама налази се залиха еластичне 
енергије и усмерава у следећу, концентричну фазу скока.  

Руке спортистe изоловане су у положају на куковима, како при 
извођењу скока не би утицале на способност која се скоком тестира; 
спортиста стоји у усправном положају неколико секунди, „спушта“ се у 
„получучањ“ с углом натколенице и потколенице од 900 и без 
заустављања у тачки промене смера кретања изводи максималан 
вертикалан скок, а затим доскок са лаганом флексијом у коленима.  

Поново заузима почетну позицију, која означава крај извођења 
теста.  

 

 

Slika 28. Countermovement Jump (CMJ) - Приказ скока у фазама 

 
Код извођења „Countermovement“ скокова такође постоје и 

варијације на начин извођења типова скокова, па се тако у пракси 
тестирања користе и следећи протоколи:  

• „Countermovement“ скок – једном ногом – извођење је идентично 
претходно описаној варијанти, осим што се скок изводи једном 
ногом – левом или десном.  

• „Countermovement“ скок – максимални, при извођењу скока руке 
се у овом случају не фиксирају на куковима, већ су у функцији 
замаха у циљу достизања максималне висине скока. 
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Continuous Jump with Bent Legs (CJb) - снажна издржљивост 
трајања 15 - 60 сек 

Контијус џамп представља серију „Countermovement“ скокова у трајању 
од 15 до 60 секунди. Руке спортиста изоловати у положају на куковима, 
из практичног разлога да би се умањио њихов утицај у извођењу скока 
на способност која се скоком тестира; спортиста стоји у усправном 
положају пар секунди, а након звучног сигнала почиње са извођењем 
континуираних „Countermovement“ скокова; најважније је пазити на 
угао натколенице и потколенице од 900 у тренутку контактне фазе, фазе 
доскока. Доминантни захтеви при извођењу овог теста су 1) висина 
скока и 2) фреквенција скокова у задатом времену извођења теста, а 
тестом се процењује издржљивост у експлозивној снази типа скочности. 
Скокови у трајању од 15 секунду намењени су процени алактатне 
компоненте, док су скокови у трајању од 45 секунди намењени процени 
гликолитичке компоненте. 

 

- Изокинетичка столица - 

Изокинетика је метода вежбања мишића у којој се током активног 
покрета бира константна брзина извођења, а отпор прилагођава 
аутоматски. За разлику од изометријских вежби, у којима су брзина и 
отпор непроменљиви, те изотоничких вежби у којима је брзина 
променљива, а отпор константан, у изокинетичким вежбама бира се 
стална брзина покрета (динамичка брзина, 1-3000/с), уз прилагодљив 
отпор. Изокинетика се употребљава у дијагностичке, као и у 
рехабилитационе сврхе. Изокинетички уређаји омогућавају спортисти 
развијање максималне силе током целог обима покрета уз 
прилагођавање, акомодацију отпора на бол или замор, због чега се не 
може појавити преоптерећење мишића или зглобних структура(189-193). 
Изокинетички дијагностички уређаји користе се у евалуацији тренутног 
стања локомоторног апарата тако да квантитативно тестирају снагу 
одређених мишићних група при различитим брзинама покрета. У 
тестирању екстремитета најчешће се користе мање угаоне брзине за 
мерење максималне снаге и веће угаоне брзине (уз већи број 
понављања) за одређивање издржљивости. Такође, током теста добијају 
се и други важни параметри, као што су: укупни рад, обим покрета, 
индекс умора, однос агонистичких и антагонистичких мишићних група 
итд.  

Изокинетичким тестирањем добијамо: 
� детаљан и егзактан увид у снагу појединих мишићних 

група, однос снаге агониста и антагониста, 

� билатерално поређење истих мишићних група, 

� количину произведеног рада, 

� издржљивост мерену индексом умора, 
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� обим покрета у тестираном зглобу и друго. 

На темељу тестирања различитих спортиста, изокинетичком 
столицом установљен је низ специфичности везаних за поједини спорт, 
као и бројни карактеристични дисбаланси између антагонистичких 
група мишића, често и са билатералном разликом(189-193). Добијени 
подаци на једној оваквој столици изузетно су значајни за сваког 
спортисту и тренера, будући да омогућавају прецизно планирање 
тренинга. Ефикасност тренинга тако се знатно повећава циљаним 
радом, а такође се спречава велик број повреда, које су једна од 
највећих опасности по данашњи спорт . Изокинетичко тестирање је 
корисно вишекратно спроводити у различитим фазама годишњег 
циклуса тренинга. Тиме се на темељу добијених резултата тренажни 
процеси могу усмерити на циљано побољшање снаге и јачање слабијих 
тачака (боља успешност у поједином спорту). 

У основи, изокинетичка столица је уређај који се састоји од 
актуатора (хидраулични динамометар) и столице са одговарајућим 
прибором: помичним наслоном за фиксирање леђа, ручком и каишем 
за стабилизацију трупа, тракама за фиксацију натколенице, адаптером 
за колено, помичном коленском полугом са јастуком и ременом за 
потколеницу. У актуатору је хидраулични механизам са уљем, саставом 
вентила и регулатором брзине. Током теста или вежбања испитаник 
снагом мишића потискује уље из једне коморе у другу, а специјалним 
компензаторним механизмом регулише се отпор тако што се одржава 
задата брзина покрета. Док вежбач користи своју снагу, уређај 
производи отпор; кад сила престане, престаје и отпор, а захваљујући 
томе овакво вежбање не угрожава вежбача. Рачунар води изокинетички 
уређај за изокинетичку дијагностику, чији хидраулични динамометри 
са електронско-сензорним системом чине јединствену целину за 
одређивање потребних мерних параметара на сваком  нивоу обима 
покрета током тестирања. Добијени подаци аутоматски се обрађују у 
рачунару и упоређују са очекиваним резултатима из базе података, који 
се сматрају стандардним вредностима за одређени зглобни склоп. 

Изокинетичко тестирање реализује се тако што полуга, која се 
помера деловањем мишићних сила, пружа отпор тако да се померање 
врши истом угаоном брзином дуж целе амплитуде покрета. 
Изокинетички динамометар представља справу помоћу које се врши 
мерење снаге и распореда снаге у обиму покрета, силе и оствареног рада 
као  и  мишићне издржљивости. Због контролног механизма у уређају, 
угаона брзина коју одређује испитивач (мериоц) не може се повећати 
или смањити од стране спољашње силе (испитаника), већ се сила 
помоћу одређеног система апсорбује и компјутерски обрађује. 
Постигнути резултати се приказују нумерички и графички, на основу 
којих испитивач тумачењем добија информације о функционалном 
статусу мишића. Прикупљени подаци (сила, рад, снага, издржљивост) 
су важне смернице за процес планирања и програмирања тренажног 
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процеса или процеса рехабилитације. На изокинетичким апаратима 
могуће је активним покретом тестирати мишићне групе зглоба колена, 
кичме,  кука, рамена, лакта и скочног зглоба. Покрети се тестирају у 
свим смеровима (екстензија, флексија, абдукција, адукција, унутрашња 
и спољашња ротација) за сваки зглоб посебно. Тестирање се најчешће 
врши брзинама од 600/с (испитивање максималне снаге мишића) и 
2400/с (испитивање издржљивости). 

 

- Бенч прес - 

Максимална снага горњег дела тела, процењује се тестом бенч прес 
(1РМ). Максимално оптерећење које може бити подигнуто дати број 
пута пре замора назива се максимална репетиција (РМ - максимални 
број понављања).  По очитавању резулатата може се приступити 
планирању, програмирању и контроли тренажног процеса, односно 
оптерећења које ће спортиста да примењује у односу на циљ свог 
вежбања. Примарни мишић који је укључен у ово тестирање је велики 
грудни мишић (lat. m. pectoralis major), а секундарни мишићи су 
предњи део делтастог мишића и троглави мишић надлакта. Као и код 
неких других тестирања, тако и у бенч пресу 1РМ постоје нека 
ограничења. Међутим, не треба се одрицати овог теста у корист неких 
других тестова. Приликом тестирања 1РМ постоји огромна количина 
стреса на мишиће, па тако врло често може доћи и до повреда, јер се 
испитаници излажу максималним оптерећењима што захтева да цео 
поступак тестирања буде добро обезбеђен и да се спроведе у складу са 
процедуром тестирања. Спортиста мора бити потпуно одморан 
приликом тестирања.  

Главна предност за тестирање 1РМ у бенч пресу је тај што није 
потребна скупа опрема. Потребна је равна клупа, шипка и слободни 
тегови различитих величина. Подешавање опреме од кључне је 
важности за безбедност приликом тестирања. Ако се испитаник не 
намести правилно, могу настати бројни проблеми, укључујући 
непотпуни обим покрета приликом извођења вежбе.  

Асистенција за вежбе са слободним теговима је важна као и 
техника вежбања. Асистенција се односи на једну или више особа које 
по потреби помажу вежбачу да изведе понављање у потпуности, па је 
њихов значај за безбедност приликом тестирања веома велики. Главни 
циљ асистенције јесте спречавање настанка повреде. Особа која подиже 
тегове увек треба то да ради у присуству особе задужене за асистенцију. 
Од особе која асистира очекује се следеће:  

- да зна одговарајуће технике асистенције,   
- да има довољно снаге да помогне дизачу у подизању терета, 
- да зна колико је пута планирано да се вежба изведе,  
- да стално и пажљиво прати дизача док овај подиже терет, 
- да прекине вежбу ако је спортиста неправилно изводи,  
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- да покаже како се правилно изводи вежба ако спортиста користи 
неправилну технику,  

- да предузме одговарајуће мере ако се спортиста повреди. 

Тренер процењује која је то тежина за коју сматра да ће је 
спортиста подићи. Пре самог почетка тестирања спортиста треба да се 
добро загреје и припреми. Пример би био да се загреје са 5 до 10 
понављања од мале до умерене тежине (50%), а затим обави две серије 
од 2 до 5 понављања (75-90%) и онда покуша са 100%. Интервали 
одмора су у распону од 3 до 5 минута између серија. Ако је спортиста 
успео релативно лако да подигне процењених 100%, онда треба извести 
још једну серију са оптерећењем од 105%, односно, ако спортиста није 
успео да подигне 100%, онда треба у следећој серији смањити 
оптерећење на 95%. Након тестирања треба развити актуелни програм 
који ће укључити број вежби, редослед вежби, величину оптерећења 
(број понављања), број серија и периоде одмора. У току спровођења 
програма, након одређеног броја микроциклуса треба планиратии 
ретест максималног броја понављања (1РМ). Избор почетне тежине је 
од кључног значаја тако да се максимално оптерећење постигне у 5 
покушаја након загревања. 

 

Слика 29. Бенч-прес (почетни, средњи и завршни положај) 
 

 

Процена квалитета вештине специфичне за одређени 
спорт 

 

Унапређење спортске технике представља задатак и главног и помоћног 
тренера који, уз помоћ квалификованог спортског тренера и 
кондиционог тренера, треба да препознају и разумеју начин на који 
слаба карика спортисте утиче на његово постигнуће и технику. Подаци 
у вези са специфичним техникама могу се објаснити квалитетом 
функционалних покрета и квантитетом моторичког постигнућа173.  

Технички високо обучени спортисти некада не показују добре 
резултате на тестовима. Међутим, резултати ових тестова ни у ком 
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случају не треба да умање вредност њиховог често и такмичарског 
постигнућа. Иако је реч о добрим спортистима који су техником или 
неким специфичностима компезовали одређену слабост, неопходно је 
да им њихови тренери на време укажу на извесна ограничења и могуће 
проблеме таквог стања. У одређеном тренутку спортске каријере, ти 
спортисти ће бити приморани да компензују утврђене недостатке, те је 
боље уколико их благовремено елиминишу. Неопходно је конструисати 
тестове који су повезани са спорт - специфичним вештинама и исте 
уградити у обавезну батерију тестова који се редовно користе у 
дијагностици способности спортиста.  

Један од тако конструисаних тестова је и Специјални џудо фитнес 
тест (SJFT). У овом тесту резултат не зависи само од добрих 
функционалних и моторичких способности, већ и од добре 
савладаности специфичне технике бацања у џудоу. 

 
- Специјални џудо фитнес тест (SJFT) - 

За процену специфичне радне способности предлаже се тест SJFT 
(Special Judo Fitness Test). Овај тест је предложен од стране професора 
Станислава Стерковича (1995) и његове метријске карактеристике 
проверене су на Краковској академији физичке културе(194,195). Тест се 
изводи на татамију и за његово извођење потребна су тројица џудиста 
исте тежинске категорије. Џудисти су одевени у кимоно. Тестирани 
џудиста се налази у средини, а спаринг партнери се у радијусу од три 
метра од њега (шема 1). 

 
Шема 1. Позиционирање џудиста на почетку теста 

 
Уке1  ----------------- Тори-----------------  Уке2 

3m                                   3m 
______________ 6m _______________ 

 

 
Слика 30. Специјални џудо фитнес тест (Ипон-сеои-наге) 
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На команду „Хаџиме“ испитаник почиње да баца своје партнере 
техником Ипон-сеои-наге (сл. 30) у три серије: прва серија траје 15 
секунди (A) а друга (B) и трећа (C) по 30 секунди. Паузе између серија су 
10 секунди. Бацања се морају изводити у максималном темпу и 
технички исправно. Срчана фреквенција се помоћу пулсметра прати 
током извођења теста, а за овај тест је битна фрекфенција на крају теста 
(P1) и након једног минута (P2). Након тога се израчунава индекс теста 
помоћу формуле: 

Index = (P1+P2)/N 
 
где је N – укупан број бацања.  
 
Што је мањи индекс, то је боља оцена. Сви параметри који се 

контролишу приликом теста представљају сегмент за анализу и 
употпуњују слику о функционалном статусу тестираних испитаника. 

Анализом претходних истраживања(196) долази се до закључка да 
квалитетнији џудисти бележе већи број бацања и нижи индекс од 
спортиста нижег такмичарског нивоа. Ови резултати се тумаче као 
виши специфични аеробни капацитет (закључак изведен из броја 
бацања) и бољи баланс између анаеробних и аеробних процеса 
(изведено из индекса) код квалитетнијих такмичара у поређењу са 
мање квалитетним.  

Базу сваког планирања и програмирања представљу прецизни 
дијагностички поступци за процену иницијалних карактеристика 
спортиста. Дијагностика стања спроводи се путем општих и 
специфичних процедура и тестова, у циљу процењивања моторичких и 
функционалних способности, здравственог статуса, морфолошких 
карактеристика и психо-социолошке димензије. На основу резултата 
добијених дијагностичким поступцима, врши се поређење са моделним 
карактеристикама и утврђују се особине неопходне да се развијају и 
унапређују путем будућег плана и програма. Такође процењивање 
особина спортиста представља примарну информацију која пружа увид 
у правилну примену тренажних оптерећења. 
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