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Сажетак 
Предмет истраживања су резултати постигнути у оквиру 
атлетских такмичења на финалним, републичким 
олимпијским спортским играма основних и средњих 
школа у периоду 2000 - 2005. година. У раду су утврђени 
вредност, хомогеност и учесталост резултата, распон 
најбољих и просечних резултата, учешће такмичара и 
екипа. Добијени резултати треба да допринесу да се дође 
до нових сазнања о атлетским такмичењима у оквиру 
Олимпијских спортских игара ученика Републике Србије 
и на тај начин допринесе развоју школског спорта у 
Србији. 
Кључне речи: АТЛЕТИКА / РЕЗУЛТАТИ / ШКОЛСКИ 
СПОРТ / СПОРТСКЕ ИГРЕ УЧЕНИКА 

Fizička kultura, Beograd, 60 (2006), 2, p. 173 – 187, tab. 11, 
ref. 4 
Abstract 
The subject of the research are the results obtained at the 
athletic competitions in the finals of the Republic Olympic 
sports games of elementary and secondary schools in the 
period from 2000 to 2005.  The paper determines values, 
homogeneity and frequency of the results, the range of the best 
and average results, participation of competitors and teams. 
The obtained results should contribute to new knowledge on 
athletic competitions within the Olympic Sports Games of the 
Pupils of the Republic of Serbia and therefore contribute the 
development of school sport in Serbia. 
Key words: ATHLETICS / RESULTS / SCHOOL SPORT / 
SPORTS GAMES OF PUPILS 
 
 

УВОД 

Атлетика је „базична“ спортска грана у 
којој су најзаступљенији природни облици 
кретања. Реализовање програма атлетике је 
неопходно за правилан раст и развој, као и 
развој моторичких способности сваког детета и 
будућег спортисте. Олимпијске спортске игре 

ученика Републике Србије имају велики значај 
за развој школског спорта, уопште, али и 
промоцију атлетике у Србији. Од 
установљавања игара у њиховом програму је 
заступљена атлетика. Као и на правим 
олимпијским играма и на овим такмичењима је 
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присутан дух олимпизма који основци и 
средњошколци негују годинама. Анализа 
атлетских такмичења у оквиру овог система 
може допринети унапређењу, како школског 
спорта, тако и атлетике у Србији.  

Према програму и пропозицијама Савеза 
за школски спорт и олимпијско васпитање 
Србије такмичења у оквиру спортских игара 
ученика се организују у оквиру пет нивоа: 
школско (међуодељењско), општинско, 
међуопштинско (окружно), међуокружно 
(регионално) и републичко. Право учешћа на 
такмичењима имају сви редовни ученици и 
ученице основних и средњих школа, што 
подразумева и већ регистроване такмичаре у 
оквиру појединих спортских савеза.  

Првенство у атлетици ученика Републике 
Србије је такмичење које заједнички организују 
Савез за школски спорт и олимпијско васпитање 
Србије и Атлетски савез Србије. Такмичења се 
организују у појединачној и екипној 
конкуренцији, за ученице и ученике основних 
школа и ученике и ученице средњих школа. На 
такмичењима се спроводе Правила Атлетског 
савеза Србије. 

У досадашњим радовима /1, 2, 3/ указано је 
на значај и улогу школе, као носиоца спорта 
младих, допринос школског спорта остварењу 
циља и задатака физичког васпитања, значај 
спорта у школама за развој врхунског спорта, али 
и на низ појединачних проблема и њихово 
могуће решавање у појединим спортским 
гранама  /5, 7, 8, 9, 12/. 

Предмет овог истраживања су резултати 
финалних, републичких атлетских такмичења 
основних и средњих школа у периоду 2000 - 
2005. год. (2000. год. VI Олимпијске игре у 
Зрењанину, 2001. год. Републичко такмичење у 
Крагујевцу, 2002. год. Републичко такмичење у 
Крагујевцу, 2003. год. Републичко такмичење у 
Крагујевцу, 2004. год. VII Олимпијске игре у 
Зајечару, 2005. год. Републичко такмичење у 
Крагујевцу) у дисциплинама: трчање на кратке 
стазе (100 м, 300 м, 400 м), трчање на средње 
стазе (600 м, 800 м, 1000 м), скок у даљ, скок у 
вис, бацање кугле. 

Циљ истраживања је да се утврде 
вредности, хомогеност и учесталост резултата на 
овим такмичењима и да се извуку одређени 
закљуци на основу анализе добијених резултата 
истраживања који би могли да помогну у даљем 

развоју и унапређењу атлетских такмичења у 
оквиру овог система такмичења. 

МЕТОД  РАДА 

У раду је примењена дескриптивно-
каузална метода, при чему је коришћена техника 
анализе документације. Узорак варијабли 
сачињавали су резултати ученица и ученика у 
шест атлетских дициплина: основне школе - 100 
м, 300 м, 600 м ученице, 800 м ученици, скок у 
даљ, скок у вис, бацање кугле, средње школе - 
100 м, 400 м, 800 м ученице, 1000 м ученици, 
скок у даљ, скок у вис,  бацање кугле.  

При обради података примењена је 
дескриптивна статистика и то: мере централне 
тенденције и мере дисперзије (Z - вредност 
најбољег резултата, стандардна девијација - S, 
коефицијент варијације - V и  Zx). Zx вредност, 
која представља релативну меру 
стандардизованог одступања најбољег резултата 
од аритметичке средине, у овом раду коришћена 
је да би се упоредиле разнородне јединице и 
добио највреднији резултат на сваком од 
анализираних такмичења (што је Zx-вредност 
већа то је резултат вреднији).  

РЕЗУЛТАТИ  

У приказу и дискусији резултата најпре се 
пошло од распона најбољих и просечних 
резултата у периоду 2000-2005. год. за сваку 
дисциплину посебно. Приказана је и хомогеност 
резултата на основу које се може видети да ли су 
резултати били разуђени или нису.  

Трчање на кратке стазе 

У табели 1. приказани су резултати у 
дисциплини трчања на 100 м, њихова просечна 
вредност, као и хомогеност за посматрани 
период.  

У категорији пионира најбољи резултати 
се крећу од 11,07с до 12,09с. Просечна вредност 
најбољих резултата (Мз) по дисциплинама 
говори нам који су то резултати потребни да би 
се конкурисало за најбољи пласман. На основу 
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добијених резултата може се рећи да пионир који 
на такмичењу трчи око вредности Мз =11,68с 
може претендовати на прво место. Вредност 
просечних резултата за пионире у трчању на 100 
м се креће у распону од 11,83 с до 13,35 с. Овде 

постоји преклапање са распоном најбољих 
резултата, што говори о томе да је квалитет трка 
на 100 м добар. У прилог овоме иде и чињеница 
да је хомогеност резултата у већини случајева 
највећа у дисциплини трчања на 100 м.  

Табела 1.  Приказ резултата у дисциплини трчања на 100 м, њихова просечна вредност, као и 
хомогеност за посматрани период  

Година X М S V Zx N 

Пионири       

2000 11,90 12,74 0,79 0,062 1,063 17 
2001 11,40 12,07 0,51 0,043 1,314 9 
2002 12,09 12,79 0,51 0,040 1,373 16 
2003 11,60 12,45 0,76 0,061 1,118 13 
2004 12,07 13,35 1,54 0,116 0,831 14 
2005 11,07 11,83 0,38 0,032 2,000 13 

 Мз=11,68с     82 

Пионирке       

2000 12,6 14,11 1,17 0,083 1,291 15 
2001 12,3 13,6 0,81 0,059 1,605 12 
2002 13,29 14,16 0,75 0,053 1,16 11 
2003 12,5 13,64 0,69 0,05 1,652 12 
2004 13,37 15,04 1,31 0,087 1,275 17 
2005 12,36 13,52 0,95 0,07 1,221 12 

 Мз=12,73с     79 

Oмладинци       

2000 10,70 11,42 0,38 0,034 1,895 15 
2001 10,70 11,15 0,28 0,025 1,607 8 
2002 11,21 12,13 0,71 0,059 1,296 10 
2003 10,70 11,13 0,36 0,032 1,667 10 
2004 11,38 12,21 0,48 0,039 1,729 13 
2005 10,70 11,32 0,49 0,043 1,256 13 

 Мз=10,90с     69 

Oмладинке       

2000 11,6 13,37 1,15 0,086 1,539 10 
2001 12,4 13,14 0,59 0,045 1,254 7 
2002 11,9 13,24 1,09 0,082 1,229 11 
2003 12,2 13,28 0,71 0,053 1,521 9 
2004 12,73 14,03 0,92 0,065 1,413 13 
2005 11,9 13,54 1,12 0,083 1,464 13 

 Мз=12,12с     63 
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У категорији пионирки распон најбољих 
резултата је од 12,30 с до 13,37 с, а њихова 
просечна вредност је Мз =12.73 с. Распон 
просечних резултата је од 13,52 с до 15,04 с. 
Овде нема преклапања распона тако да можемо 
да кажемо да су такмичења код пионирки на 
100 м генерално мање квалитетна, него код 
пионира. 

У категорији омладинаца распон 
најбољих резултата је од 10,7 с до 11,38 с, а 
њихова просечна вредност је Мз =10,90 с. 
Распон просечних резултата је од 11,03 с до 
12,21 с. Као и код пионира уочава се 
преклапање распона тако да се може рећи да су 
такмичења била квалитетна. Хомогеност 
резултата је такође изузетно велика у овој 
дисциплини, што значи да је конкуренција на 
такмичењима јака. 

У категорији омладинки најбољи 
резултати се крећу у распону 11,6 – 12,73 с, а 
просек им је Мз =12,12 с. Распон просечних 

резултата је 13,14 – 14,03 с. Нема преклапања 
распона. Распони најбољих резултата код 
пионирки и омладинки се не преклапају, што 
иде у прилог констатацији да су категорије 
ученица мање квалитетне од категорија 
ученика.. 

У табели 2. приказани су резултати у 
дисциплини трчања на 300 м, њихова просечна 
вредност, као и хомогеност за посматрани 
период.  

У категорији пионира у дисциплини 300 
м распон најбољих резултата је од 36,50 с до 
39,90 с, а њихов просек је Мз=39,74 с. Распон 
просечних резултата је од 40,69 с до 46,12 с. 
Нема преклапања распона, тако да су ова 
такмичења била мањег квалитета. 

У категорији пионирки распон најбољих 
резултата је 41,27 с – 42,8 с, а њихов просек је 
Мз = 41,93 с. Распон просечних резултата је 
46,43 с до 49,18 с. И овде нема преклапања 
распона. 

Табела 2.  Приказ резултата у дисциплини трчања на 300 м, њихова просечна вредност, као и 
хомогеност за посматрани период.  

 300 м (с)      

Година X М S V Zx N 

Пионири       

2000 37,80 46,12 13,08 0,284 0,603 14 
2001 36,50 40,69 2,53 0,062 1,656 9 
2002 38,93 41,83 2,66 0,064 1,09 13 
2003 39,90 43,13 2,48 0,058 1,302 12 
2004 38,69 43,51 6,29 0,145 0,766 16 
2005 39,68 41,52 1,40 0,034 1,314 13 

 Мз=39,74     77 

Пионирке       

2000 42,6 48,08 4,57 0,095 1,199 16 
2001 42,8 46,43 2,68 0,058 1,354 10 
2002 41,33 46,89 3,71 0,079 1,498 15 
2003 41,9 48,88 3,99 0,082 1,749 13 
2004 41,94 49,18 4,62 0,094 1,567 16 
2005 41,27 47,82 5,35 0,112 1,224 15 

 Мз=41,93     85 
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У табели 3. приказани су резултати у 
категорији омладинаца и омладинки у 
дисциплини 400 м, њихова просечна вредност, 
као и хомогеност за посматрани период. Код 
омладинаца распон најбољих резултата је  

50,00 с – 53,20 с, а њихов просек је Мз = 51,69 
с. Распон просечних резултата је 54,12 с – 57,58 
с. Нема преклапања просека. Хомогеност је 
велика, а такмичења су квалитетна. 

Табела 3.  Приказ резултата омладинаца и омладинки у дисциплини 400 м, њихова просечна 
вредност, као и хомегеност за посматрани период 

Година X М S V Zx N 

Oмладинци       

2000 52,80 57,58 3,80 0,066 1,258 12 
2001 53,20 55,78 2,74 0,049 0,942 10 
2002 50,57 57,18 5,46 0,095 1,211 13 
2003 52,10 56,44 3,66 0,065 1,186 14 
2004 51,97 55,50 2,77 0,050 1,274 15 
2005 50,00 54,12 3,51 0,065 0,319 14 

 Мз=51,69     78 

Oмладинке       

2000 60,1 69,41 8,38 0,121 1,111 14 
2001 58,8 66,64 5,22 0,078 1,502 7 
2002 59,16 70,07 9,57 0,137 1,14 11 
2003 57,6 66,36 6,07 0,091 1,443 10 
2004 58,83 69,51 7,55 0,109 1,415 12 
2005 57,4 67,66 7,39 0,109 1,388 14 

 Мз=58,67     68 

 
 
У категорији омладинки распон најбољих 

резултата је од 57,40 с до 60,10 с, а њихов 
просек је 58,67 с. Распон просечних резултата је 
од 66,36 с до 70,07 с. Нема преклапања просека. 
Хомогеност је нешто мања него на 100м. 

Трчање на средње стазе 

У табели 4. приказани су резултати у 
категорији пионирки у дисциплини 600 м, 
њихова просечна вредност, као и хомогеност за 
посматрани период. Распон најбољих резултата 
је од  1:33,80 мин до 1:38,75 мин, а њихов 
просек Мз = 1:36,76 мин. Распон просечних 
резултата је од 1:49,18 мин до 1:56,73 мин. 
Нема преклапања просека. На основу 

претходних резултата видимо да је хомогеност 
у односу на друге дисциплине мала, односно да 
су резултати разуђени.  

У табели 5. приказани су резултати у 
категорији пионира у дисциплини 800 м, 
њихова просечна вредност, као и хомогеност за 
посматрани период. Распон најбољих резултата 
је од 2:03,00  мин до 2:10,60 мин, а њихов 
просек је 2:08,47 мин. Распон просечних 
резултата је од 2:12,91 мин до 2:22,85 мин. 
Нема преклапања распона, а хомогеност је око 
просека посматрано за период проучавања. У 
Крагујевцу 2003. године резултати у трци на 
800 м за пионире имали су највећу хомогеност. 
Генерално гледано ученици су просечно 
припремљени за ову дисциплину. 
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Табела 4.  Приказ резултата у категорији пионирки у дисциплини трчање на 600 м, њихова 
просечна вредност, као и хомогеност за посматрани период 

Година X М S V Zx N 

2000 97,1 109,18 10,13 0,093 1,192 12 
2001 97,3 110,72 9,45 0,085 1,42 12 
2002 97,21 110,41 8,69 0,079 1,519 13 
2003 93,8 112,79 15,19 0,135 1,25 13 
2004 98,75 113,17 13,42 0,119 1,075 15 
2005 96,14 116,73 17,09 0,146 1,205 12 

 Мз=96,76     77 

Табела 5.  Приказ резултата у категорији пионира у дисциплини 800 м, њихова просечна 
вредност, као и хомогеност за посматрани период. 

Година X М S V Zx N 
2000 126,70 142,45 15,51 0,109 1,015 15 
2001 123,00 132,91 5,97 0,045 1,66 8 
2002 129,15 140,22 7,79 0,056 1,421 15 
2003 130,60 138,68 6,29 0,045 1,285 12 
2004 128,94 142,95 12,67 0,089 1,106 12 
2005 130,42 142,20 12,10 0,085 0,974 15 

 Мз=128,47     77 
 

 
У табели 6. приказани су резултати у 

категорији омладинки у дисциплини 800 м, 
њихова просечна вредност, као и хомогеност за 
посматрани период. Распон најбољих резултата 
је од 2:12,50 мин до 2:15,00 мин, а њихов 
просек је Мз = 2:13,60 с. Распон просечних 

резултата је од 2:23,63 мин до 2:53,38 мин. 
Преклапања распона нема, а хомогеност на 
основу прегледа табела из претходне анализе је 
мала, што говори о већој разуђености 
резултата. Најлошији резултати су постигнути 
у 2004. години. 

Табела 6.  Приказ резултата у категорији омладинки у дисциплини 800 м, њихова просечна 
вредност, као и хомогеност за посматрани период. 

Година X М S V Zx N 
2000 135 162,93 24,92 0,153 1,121 14 
2001 133,9 152,5 19,11 0,125 0,973 9 
2002 133,9 157,99 26,59 0,168 0,906 10 
2003 132,57 151,48 18,23 0,12 1,037 10 
2004 151,04 173,38 18,32 0,106 1,219 12 
2005 134,8 158,66 17,96 0,113 1,329 13 

 Мз=133,60     68 
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У табели 7. приказани су резултати у 
категорији омладинаца у дисциплини 1000 м, 
њихова просечна вредност, као и хомогеност 
за посматрани период. Распон најбољих 
резултата је од 2:29,41 мин до 2:40,9 мин, 
њихов просек је Мз = 2:34,59 мин. Распон 

просечних резултата је од 2:47,98 мин до 
2:57,00 мин. Преклапања пресека нема, док је 
хомогеност мала. Нема запажених резултата 
који би се издвојили у односу на 
конкуренцију на овим такмичењима.   

Табела 7.  Приказ резултата у категорији омладинца у дисциплини 1000 м, њихова просечна 
вредност, као и хомогеност за посматрани период 

Година X М S V Zx N 

2000 153,10 167,98 12,07 0,072 1,233 13 
2001 160,90 172,41 6,99 0,041 1,647 11 
2002 149,41 172,06 19,07 0,111 1,188 11 
2003 153,60 168,22 11,50 0,068 1,271 13 
2004 156,64 177,00 12,68 0,072 1,606 11 
2005 154,40 170,14 13,77 0,081 1,143 14 

 Мз=154,59     73 
 
 
Скок у даљ  

У табели 8. приказани су резултати у 
дисциплини скок у даљ, њихова просечна 
вредност, као и хомогеност за посматрани 
период  

У категорији пионира распон најбољих 
резултата је од 5,52 м до 6,36 м, а њихов 
просек је Мз = 5,88 м. Распон просечних 
резултата је од 4,91 м до 5,26 м. Нема 
преклапања распона. Хомогеност је средња, 
што значи да нема великог расипања у 
резултатима. 

У категорији пионирки распон 
најбољих резултата је од 4,71 м до 5,97 м, а 
њихов просек је 5,17 м. Распон просечних 
резултата је од 4,23 м до 4,38 м. Преклапања 

распона нема. Хомогеност је слична као код 
пионира. 

У категорији омладинаца распон 
најбољих резултата је од 6,00 м до 6,71 м, а 
њихов просек је 6,33 м. Распон просечних 
резултата је од 5,36 м до 6,03 м. Хомогеност 
је већа од просечне, а резултати се не 
расипају много. Постоји преклапање распона, 
па можемо рећи да је конкуренција јака у 
скоку у даљ код омладинаца. 

У категорији омладинки распон 
најбољих резултата је од 5,10 м до 5,81 м, а 
њихова просечна вредност је Мз = 5,33 м. 
Распон просечних резултата је од 4,29 м до 
4,87 м. Преклапања нема, али је хомогеност 
мала. 
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Табела 8.  Приказ резултата у дисциплини скок у даљ , њихова просечна вредност, као и 
хомогеност за посматрани период 

Година X М S V Zx N 

Пионири       

2000 5,52 4,91 0,32 0,065 1,906 13 
2001 6,22 5,26 0,51 0,096 1,882 10 
2002 5,46 4,94 0,38 0,078 1,368 14 
2003 5,93 5,11 0,66 0,129 1,242 13 
2004 5,91 4,93 0,65 0,132 1,508 15 
2005 6,36 5,17 0,65 0,126 1,831 12 

 Мз=5,88     77 

Пионирке        

2000 4,71 4,31 0,31 0,072 1,29 13 
2001 4,99 4,23 0,38 0,09 2 11 
2002 4,83 4,25 0,38 0,09 1,526 11 
2003 5,13 4,38 0,44 0,099 1,705 13 
2004 5,26 4,264 0,64 0,151 1,556 15 
2005 5,97 4,38 0,61 0,14 2,607 14 

 Мз=5,17     77 

Омладинци       

2000 6,00 5,40 0,37 0,069 1,622 13 
2001 6,60 5,79 0,48 0,083 1,688 9 
2002 6,25 5,56 0,51 0,092 1,353 11 
2003 6,30 5,65 0,35 0,062 1,857 11 
2004 6,21 5,36 0,43 0,080 1,977 12 
2005 6,71 6,03 0,39 0,064 1,744 12 

 Мз=6,33     68 

Омладинке       

2000 5,25 4,29 0,62 0,144 1,548 14 
2001 5,38 4,88 0,4 0,082 1,25 7 
2002 5,81 4,61 0,63 0,138 1,905 12 
2003 5,1 4,4 0,42 0,096 1,667 10 
2004 5,31 4,41 0,62 0,141 1,452 12 
2005 5,15 4,47 0,54 0,122 1,259 12 

 Мз=5,33     67 

 
 
Занимљива је констатација да је најбољи 

резултат код пионирки 5,97 м бољи од најбољег 
резултата код омладинки 5,81 м. Поставила га 
је Шпановић Ивана, ОШ „Доситеј Обрадовић“ 
из Зрењанина, на такмичењу у Крагујевцу 2005. 

године. Уједно њен резултат је и најбољи по  
Z-вредности за oву годину у конкуренцији 
пионирки. Њен се резултат преклапа  
са распоном најбољих резултата код  
пионира. 
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Скок у вис 

У табели 9. приказани су резултати у 
дисциплини скок у вис, њихова просечна 

 
 
вредност, као и хомогеност за посматрани 
период. 

Табела 9.  Приказ резултата у дисциплини скок у вис, њихова просечна вредност, као и 
хомогеност за посматрани период  

Година X М S V Zx N 

Пионири       

2000 180 156,92 15,75 0,1 1,465 13 
2001 165 156,50 8,51 0,054 0,999 10 
2002 195 157,08 16,98 0,108 2,233 12 
2003 192 155,92 15,77 0,101 2,288 13 
2004 170 155,00 9,05 0,058 1,657 13 
2005 175 154,17 11,65 0,076 1,788 12 

 Мз=179,5     73 

Пионирке       

2000 150 131,11 11,12 0,085 1,699 9 
2001 155 133,89 10,24 0,076 2,062 9 
2002 171 132,36 14,12 0,107 2,737 11 
2003 170 135,45 14,57 0,108 2,371 11 
2004 155 135 10,41 0,077 1,921 13 
2005 157 135,47 11,36 0,084 1,895 15 

 Мз=155,23     68 

Омладинци       

2000 200 185,00 10,00 0,054 1,5 11 
2001 195 190,00 6,12 0,032 0,817 5 
2002 200 180,00 16,39 0,091 1,22 9 
2003 190 163,50 16,51 0,101 1,605 10 
2004 200 178,18 16,01 0,090 1,363 11 
2005 205 175,00 14,32 0,082 2,095 11 

 Мз=198,77     57 

Oмладинке       

2000 160 143,18 11,02 0,077 1,526 11 
2001 160 142,5 15,08 0,106 1,108 6 
2002 168 140,8 13,03 0,093 2,087 10 
2003 160 142,78 11,21 0,079 1,536 9 
2004 160 129 17,13 0,133 1,81 10 
2005 158 139,3 13,31 0,096 1,405 10 

 Мз=161,07     56 
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У категорији пионира распон најбољих 
резултата је од 165 цм до 195 цм. Распон 
просечних резултата је 154,17 цм – 157,80 
цм. Преклапања распона нема, а хомогеност 
је уопште већа од просечне.  

У категорији пионирки распон 
најбољих резултата је од 150 цм до 171 цм, а 
њихова просечна вредност 155,23 цм. Распон 
просечних вредности је од 131,11 цм до 
134,47 цм. Преклапања распона нема. 
Хомогеност је мала. 

У категорији омладинаца распон 
најбољих резултата је од 190 цм до 205 цм, а 
њихов просек је Мз = 198,77 цм. Распон 
просечних резултата је од 163,5 цм до 190 
цм. Распони се додирују, а хомогеност је 
променљива из године у годину. Може се 
рећи да су такмичења квалитетна. 

У категорији омладинки распон 
најбољих резултата је од 158 цм до 168 цм, а 
њихов просек је 161,07 цм. Распон просечних 
резултата је од 129 цм до 143,18 цм. Нема 
пресека распона, а хомогеност је мала. 
Такмичења омладинки у овој дисциплини су 
слаба. 

У прилог претходној констатацији иде 
и чињеница да је најбољи резултат за 
посматрани период код пионирки 171 цм, 
већи од најбољег резултата омладинки 168 
цм. Поставила га је Спајић Дуња, ОШ „Свети 
Сава“ из Сремске Митровице, 2002 године  
у Крагујевцу. Чак се њен резултат преклапа 
са распоном најбољих резултата код 
пионира. 

Бацање кугле 

У табели 10. приказани су резултати у 
дисциплини бацање кугле, њихова просечна 
вредност, као и хомогеност за посматрани 
период. 

У категорији пионира распон најбољих 
резултата је од 13,41 м до 18,42 м, а њихова 
средња вредност Мз = 15,12 м. Распон 
просечних резултата је од 11,67 м до 12,69 м. 
Нема преклапања распона, а хомогеност је на 

два такмичења била најмања, а на осталим 
такмичењима такође мала. То значи да се 
резултати разилазе и да нису уједначени. 

У категорији пионирки распон 
најбољих резултата је од 10,40 м до 12,75 м, 
а њихов просек је 11,87 м. Распон просечних 
резултата је од 8,75 м до 10,13 м. Нема 
преклапања распона, а хомогеност је на пет 
такмичења била најмања,  резултати су веома 
разуђени.  

У категорији омладинаца распон 
најбољих резултата је од 12,42 м до 15,57 м, 
а њихова средња вредност Мз = 14,06 м. 
Распон просечних резултата је од 10,69 м до 
12,85 м. Преклапање распона постоји, али је 
хомогеност резултата изузетно мала, на пет 
такмичења, у периоду посматрања, је била 
најмања. Ученици очигледно нису били 
довољно припремљени за такмичења. 

У категорији омладинки распон 
најбољих резултата је од 10,50 м до 12,58 м, 
а њихов просек је 11,65 м. Распон просечних 
резултата је од 8,45 м до 9,53 м. Пресека 
између распона нема, а хомогеност је била 
најмања од свих шест такмичења. Ученице  
су најслабије припремљене за ову 
дисциплину. 

Упоредна анализа учешћа на 
републичким такмичењима 

У овом делу анализе обрађена је 
бројност ученика на републичким 
такмичењима ученика Републике Србије у 
атлетици у периоду од 2000. до 2005. године 
(табела 11). У обраду је узет број ученика без 
штафетних трка. 
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Табела 10.  Приказ резултата у дисциплини бацање кугле, њихова просечна вредност, као и 
хомогеност за посматрани период. 

Година X М S V Zx N 

Пионири       

2000 18,42 12,69 2,14 0,168 2,677 14 
2001 13,41 11,67 1,03 0,088 1,689 12 
2002 15,11 12,30 1,46 0,119 1,925 14 
2003 13,98 12,03 1,20 0,099 1,625 12 
2004 14,67 11,89 1,28 0,108 2,172 14 
2005 14,78 11,94 1,71 0,143 1,661 15 

 Мз=15,12     81 

Пионирке       

2000 11,76 10,13 1,13 0,111 1,442 13 
2001 12 9,63 1,74 0,181 1,362 11 
2002 12,75 9,545 1,34 0,141 2,392 14 
2003 10,4 9,01 1,03 0,114 1,35 13 
2004 11,68 8,75 1,57 0,179 1,866 13 
2005 12,56 9,29 1,49 0,161 2,195 14 

 Мз=11,87     78 

Омладинци       

2000 15,57 11,80 1,72 0,146 2,192 13 
2001 12,42 10,69 1,15 0,108 1,504 9 
2002 13,60 11,93 1,44 0,121 1,159 11 
2003 13,61 12,85 1,24 0,097 0,613 13 
2004 13,85 11,60 1,34 0,115 1,679 15 
2005 14,68 11,91 1,59 0,134 1,742 15 

 Мз=14,06     76 

Омладинке       

2000 12,27 8,69 1,77 0,203 2,023 13 
2001 10,5 9,03 1,28 0,142 1,148 6 
2002 11,41 8,73 1,75 0,2 1,531 10 
2003 12,58 9,53 1,86 0,195 1,64 10 
2004 11,53 8,45 1,47 0,174 2,095 14 
2005 11,46 8,67 1,62 0,187 1,722 13 

 Мз=11,65     66 
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Табела 11.  Приказ учешћа ученика по дисциплинама за све категорије на републичким 
такмичењима у периоду 2000 – 2005. годинa 

Дисциплина Пионири Пионирке 
∑ по 

дисц. за 
ОШ 

Омладинци Омладинке 
∑ по 

дисциплини 
за СШ 

∑ за све 
категорије по 
дисциплинама 

100м 82 79 161 69 63 132 293 
300м 77 85 162    162 
400м    78 68 146 146 
600м  77 77    77 
800м 77  77  68 68 145 
1000м    73  73 73 
даљ 77 77 154 68 67 135 289 
вис 74 70 144 57 56 113 257 
кугла 81 78 159 76 66 142 301 

∑ по 
катег. 468 466  421 388  

∑ за ОШ 
и СШ ОШ=934  СШ=809  

∑Н=1743 

 
 
Када се посматра бројност по 

категоријама и дисциплинама закључује се 
следеће: 

Основне школе 

Пионири су највише наступали у 
дисциплини трчања на 100 м, а најмање у скоку 
у вис. Пионирке су највише наступале у трчању 
на 300 м, а најмање у скоку у вис. Генерално 
посматрано (пионири и пионирке заједно) 
највише такмичара је наступило у 
спринтерским дисциплинама 100 м и 300 м, 
нешто мање у бацању кугле, затим у трчању на 
средње стазе и скоку у даљ, а најмање у 
дисциплини скок у вис.  

На такмичењима је подједнако 
учествовало и пионира (468) и пионирки (466). 

Средње школе 

Омладинци су највише наступали у 
дисциплини трчања на 400 м, а најмање у скоку 
у вис. Омладинке су највише наступале у 

дисциплинама трчања на  400 м и 800 м, а 
најмање у скоку у вис. Дакле, скок у вис је 
најмање посећена дисциплина, као и код 
ученика основних школа. Генерално 
посматрано (омладинци и омладинке заједно) 
највише такмичара је наступило у трчању на 
400 м, затим у бацању кугле, трчању на 
средњим стазама, скоку у даљ, трчању на 100 м 
и на крају у скоку у вис.  

Упоредна анализа екипних  
пласмана 

У анализи екипних пласмана посматране 
су по прве три екипе за све категорије. 
Проучавана је учесталост појављивања школа, 
тј. екипа у својим категоријама и учесталост 
места из којих су дошле те екипе. Дошло се до 
следећих закључака: 

У категорији пионира четири школе су 
забележиле пласмане међу прве три екипе два и 
више пута за дати период. Остале школе су 
забележиле један пласман. Пет градова је дало 
учешће више од једном међу прва три места у 
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екипном пласману. Доминира Крагујевац са 4 
појављивања. 

У категорији пионирки две школе су биле 
више од једном пласиране међу три прве екипе 
за посматрани период. Три града, Крагујевац, 
Земун и Рума су се два пута појавили међу прве 
три екипе, остали по једном. 

У категорији омладинаца је пет школа 
забележило два и више пласмана међу прва три 
места. Остале школе су се по једном појавиле 
међу прве три. Пет градова је дало учешће 
више него једном, а доминирају Бајина Башта и 
Сомбор са по три учешћа међу прва три места. 

У категорији омладинки пет школа се 
пласирало два и више пута међу прве три. 
Највећи успех постигла је Гимназија „Светозар 
Марковић“ из Новог Сада, јер је пет пута била 
међу прве три екипе за период 2000 – 2005. 
година. Свих пет градова је имало пласман 
више него једном, међу прве три екипе. 
Доминира Нови Сад, а одмах иза су Сента и 
Сремска Митровица. Код омладинки је највећа 
учесталост појављивања појединих школа међу 
прве три, као и учесталост места из којих 
долазе школе. 

Генерално гледано, градови из којих 
највише долази екипа које заузимају једно од 
прва три места су: Нови Сад, Бајина Башта, 
Сремска Митровица, Сента, Сомбор, 
Крагујевац. Ово су уједно места где постоје и 
атлетски клубови. На размишљање наводи 
чињеница да се Београд појавио само једном 
међу прве три пласиране екипе и то у 
конкуренцији омладинаца.  

ДИСКУСИЈА 

Из претходног излагања се може 
закључити да су резултати у оквиру 
посматраног такмичења из године у годину по 
дисциплинама и категоријама променљиви. 
Само у неким случајевима може се уочити да се 
по хомогености резултата издвајају поједине 
дисциплине по категоријама:  

Пионири су добри у трчању на 100 м, 
лошији су у скакачким дисциплинама и трчању 
на 800 м, а најлошији су у трчању на 300 м и у 
бацању кугле. 

Пионирке су добре у трчању на 100 м, 
лошије су у скоковима и на 600 м, а најлошије 
су на 300 м и у бацању кугле. 

Омладинци су најквалитетнији 
посматрано у односу на друге категорије. 
Добри су у трчању на 100 м, у скоку у вис, 
лошији су у скоку у даљ и у трчању на средње 
стазе, а најлошији у бацању кугле. 

Омладинке су добре на 100 м, лоше су у 
скоку у даљ и на средње стазе, а најлошије су у 
скоку у вис и у бацању кугле.   

Када се погледају Z-вредности уочавамо 
да се у већини случајева постижу највреднији 
резултати код свих категорија већином у 
дисциплинама скок у вис, бацање кугле и скок 
у даљ. Само у два случаја су то резултати у 
трчањима и то на 100 м код пионира и 400 м 
код омладинки. Ова констатација иде у прилог 
тврдњама које су изнете претходно на основу 
утврђивања распона и хомогености резултата. 
Ради се о томе да су резултате са највећим Z-
вредностима постигли ученици који тренирају 
атлетику, а неки од њих су данас врхунски 
атлетичари. Једноставно они су направили 
највећу разлику у односу на друге резултате, иако 
те дисциплине нису квалитетне по осталим 
резултатима учесника.  

Дисциплине скок у вис, скок у даљ и 
бацање кугле захтевају посебне услове и 
опрему за увежбавање, јер су то изразито 
техничке дисциплине.  

У нашим школама већ је одавно познато 
да су услови за ове дисциплине минимални, 
или их уопште нема. Да би се спровела обука 
у скоку у даљ потребно је залетиште и јама са 
песком, а то мали број школа има. Осим тога 
у зимским условима ова дисциплина се не 
може упражњавати напољу. За бацање кугле 
је потребно бацалиште са кругом и већи број 
кугли. Наравно, ретко која школа има ове 
услове. Осим тога зими се настава изводи у 
салама где би били потребни специјални 
услови да се одржи припрема ученика. За скок 
у вис је потребно скакалиште са залетиштем, 
сунђери за доскок, сталци и летвица. Школе 
би по правилу требало да имају све ове 
услове, али нажалост ситуација није таква. 
Мало је школа које имају адекватне сунђере за 
доскок. Ученици који тренирају атлетику, а 
наступају на школским играма, су у великој 
предности, јер у атлетским клубовима постоје 
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услови за скок у даљ, бацање кугле и скок у 
вис. Јасно је да је припрема за такмичење у 
бацању кугле, скоку у вис и у скоку у даљ у 
школама неадекватна и да се недовољно 
спроводи са ученицима у свим категоријама.  

Поставља се питање како се одржавају 
такмичења на I степену кад у већини школа 
нема услова чак ни за вежбање ових 
дисциплина. Овде би могло да се постави и 
питање о томе колико су стандардизована 
такмичења на свим нивоима.  

Трчања у програму школских игара 
генерално гледано имају велику хомогеност 
резултата. И то више у спринтерским 
дисциплинама, а нешто мало мање у трчању 
на средње стазе. Обука технике трчања не 
захтева посебне услове и реквизите за потребе 
ових дисциплина. Она се може спроводити на 
теренима за спортске игре и у салама. Овде је 
у предности спринт, јер није потребан велики 
простор, а истовремено може више ученика да 
вежба. Чак и када се не би спроводила настава 
трчања деца би развијала брзину кроз 
спортске игре (фудбал, кошарка, рукомет, 
одбојка), које се најчешће примењују у 
настави физичког васпитања. 

На основу анализе бројности ученика на 
такмичењима, за посматрани период, може се 
констатовати да је наступило подједнако 
пионира и пионирки, али више омладинаца, 
него омладинки. Разлика је значајна, па се 
може поставити питање због чега омладинке 
мање учествују у овим такмичењима.  

ЗАКЉУЧЦИ 

У истраживању које је урађено утврђена 
је и анализирана вредност, хомогеност и 
учесталост резултата, учешће такмичара и 
екипа на атлетским такмичењима на 
Олимпијским спортским играма ученика 
Републике Србије у периоду 2000-2005. 
година. 

Ако се пође од чињенице да је 
Републичко такмичење пети степен и да су у 
финалу најбоље школе и појединци из 
Републике Србије, онда би квалитет 
такмичења требало да буде велики и да нема 

разуђености резултата. Истраживање је 
показало да то није случај и да се јасно види 
да су такмичења у неким дисциплинама 
ниског квалитета. Разуђеност резултата је 
велика, а њихове просечне вредности веома 
ниске за сваку узрасну категорију То је 
посебно изражено у дисциплинама скок у вис 
и бацање кугле. Узроци се вероватно крију у 
недовољном вежбању, без обзира да ли је 
разлог у недостатку услова или 
незаинтерсованости за ове атлетске 
дисциплине. Вероватно је то још израженије 
на нижим степенима такмичења од 
Републичког. Истраживање указује на то да 
најбоље резултате постижу деца која 
тренирају атлетику, што је показано и у 
другим истраживањима /3, 6/. Поједине школе 
и средине се низ година појављују у 
финалним такмичењима и постижу запажене 
резултате. Сигурно је да оне имају професоре 
који брину о атлетици и вероватно имају 
услове за рад.  

У наредним годинама професори који 
буду више посветили пажње управо овим 
дисциплинама могу очекивати да ће њихови 
ученици постизати боље екипне резултате. 

Да би се дошло до бољих резултата у 
школама би требало да се више организују 
атлетске секције. Овај вид рада је веома 
користан и донео би боље резултате. На 
основу претходних истраживања показало се 
да деца показују заинтересованост за овакву 
врсту рада. Потребно је само мало да би се он 
спровео и у томе значајну улогу има 
наставник у школи. 

Начин бодовања који се примењује на 
атлетским такмичењима у оквиру школских 
такмичења омогућује да се до пласмана екипа 
најбрже дође, али има својих недостатака. 
Када би се бодовање вршило према атлетским 
таблицама онда би се дошло до правих 
вредности резултата, а пласман екипа би 
сигурно био другачији, јер би се онда 
вредновали резултати, а не пласмани. Због 
тога предлажемо увођење новог начина 
бодовања екипног пласмана на атлетским 
такмичењима у оквиру Олимпијских 
спортских игара ученика Републике Србије. 
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