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Сажетак 
Морфолошке карактеристике и физиолошке способности играча, чланова елитног фолклорног ансамбла, процењене су 
ЕУРОФИТ методом. Оба субузорка (мушкарци и жене) одликује надпросечна телесна висина. Процентни удео масне 
компоненте је у  оба субузорка знатно већи него код спортиста, али и у односу на просечне нетрениране особе. Максимална 
потрошња кисеоника, као показатељ аеробног капацитета, знатно је мања него код спортиста и налази се у нивоу просечних 
вредности за нетрениране мушкарце и девојке исте старости. Закључено је да се физичкој припреми играча фолклорних 
ансамбала не посвећује довољна пажња. 
Кључне речи: ЕЛИТНИ ФОЛКЛОРАШИ / ПРОЦЕНАТ МАСТИ / ИНДЕКС ТЕЛЕСНЕ МАСЕ / АЕРОБНИ КАПАЦИТЕТ / 
ФИЗИЧКА СПРЕМНОСТ 

УВОД 

Спортисти се, по одређеним 
морфолошким карактеристикама и 
функционалним способностима, разликују од 
особа које се не баве спортом и нису физички 
активне. Разликују се и међу собом, у 
зависности од спорта којим се баве. Разлике у 
телесној висини и карактеристикама које су у 
значајној корелацији са телесном висином, у 
великој мери су условљене различитошћу 
захтева са којима се спортисти суочавају током 
селекције. Разлике у процентном уделу мишића 
и масне компоненте у телесном саставу 
спортисте могу бити и у великој мери и јесу, 
узроковане прилагођавањем организма на 
различите захтеве у појединим спортовима. 

Прилагођавање на различите тренажне и 
такмичарске захтеве условљава и разлике у 
функционалним способностима. 

За разлику од већине спортиста, плесачи 
се, према истраживањима, не разликују значајно 
од нетренираних особа ни по морфолошким 
карактеристикама, ни по функционалним 
способностима. Просечне вредности учешћа 
масног ткива у телесном саставу балерина, чије 
су морфолошке и физиолошке карактеристике 
најчешће мерене, у распону су од 16-18% 
(различите методе мерења) према Кутедакис, 
Јамуртас (2004), 12.9-17.4% (различите методе 
мерења) према Хмелар и сар. (1988), 18.56% 
(метода биоелектричне импеданце) према 
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Стокић и сар. (2005). Ове вредности одговарају 
вредностима масне компоненте у телесном 
саставу просечних жена које се, према 
Угарковићу, крећу у распону од 15-18% 
(Угарковић, 1996). Просечне вредности утврђене 
код балетана, налазе се у распону од 5-15% 
(Кутедакис и Јамуртас, 2004). Извођачи 
класичних, народних и модерних плесова имају, 
према подацима, већи проценат масног ткива од 
балерина и балетана. Према подацима Јанакули 
и сар.. (2000) студенткиње модерног плеса имају 
у просеку 19.4% масног ткива. Према подацима 
Еванс и сар. (1985), проценат масног ткива 
девојака извођача модерног плеса износио је у 
просеку 19.8% телесног састава, а код извођача 
џез балета у просеку 23 %. 

Вредности максималне потрошње 
кисеоника, као показатеља аеробног 
капацитета, код плесача су такође ниже него 
код већине спортиста и не разликују се 
значајно од вредности које су, према Еремији 
(1997), забележене код нетренираних особа. 
Као разлог наводи се чињеница да различите 
форме плеса не обезбеђују довољан стимуланс 
за повећање аеробних способности (Кутедакис 
и Јамуртас, 2004). Нешто веће вредности 
аеробног капацитета, забележене код извођача 
модерних плесова, доводе се у везу са трајањем 

наступа и њиховом учесталошћу, пре него са 
вежбањем на часовима и пробама. Вион и сар. 
(2004) су утврдили да је фреквенција откуцаја 
срца плесача у току часа и пробе ретко у зони 
аеробног тренинга (60-90% максималне 
фреквенције), док је током плесног наступа 
њена вредност значајно већа. Такође су 
утврдили значајно већу потрошњу кисеоника 
током плесног наступа, него на редовним 
часовима и пробама. 

Упркос већим енергетским захтевима при 
извођењу народних плесова у односу на остале 
типове плеса (табела 1), играчи фолклорних 
ансамбала се генерално не разликују од осталих 
плесача по морфолошким и физиолошким 
карактеристикама. Вигаус и Килбом (1980) су 
измериле релативну потрошњу кисеоника од 
42,8 мл/кг/мин код жена и 53,2 мл/кг/мин код 
мушкараца фолклораша. Ореб и сар. (2006) су 
утврдили просечну релативну потрошњу 
кисеоника од 37,62 мл/кг/мин код играчица 
хрватског народног ансамбла "Ладо". Разлику у 
односу на релативну потрошњу кисеоника 
балерина (50,22 мл/кг/мин) приписали су мањој 
телесној маси балерина, с обзиром да нису 
нађене значајне разлике у апсолутној 
потрошњи кисеоника (2,65 према 2,35 л/мин).  

Табела 1.  Енергетска "цена" различитих типова плеса (Кутедакис и Јамуртас, 2004) 

 Енергетска цена 
(kcal/kg(min) 

Број 
референци 

Аеробик 0.143 101 
Балет 0.085 7 
Диско денс 0.143 102 
Народни плесови 0.181 103 
Модерни плес 0.120 28 
"Square" денс 0.083 104 

 
С обзиром на недостатак података у 

домаћој стручној литератури, циљ овог 
истраживања је процена физичке 
припремљености играча првог фолклорног 
ансамбла елитног Културно уметничког 
друштва "Бранко Крсмановић" из Београда, 
поређењем њихових морфолошких и 
функционалних карактеристика, са 
одговарајућим карактеристикама других 
плесача и спортиста. 

МЕТОД 

Узорак испитаника 

Тринаест мушкараца и осамнаест жена, 
чланова првог фолклорног ансамбла Културно 
уметничког друштва "Бранко Крсмановић", 
чинило је узорак испитаника. Просечна старост 
испитаника у време испитивања, била је 22.8 
година. У време мерења, испитаници су били 
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при крају припрема пред турнеју по Европи, а 
пробе су одржаване два пута недељно у трајању 
од три сата. 

Узорак варијабли и начин њиховог 
мерења 

Морфолошке варијабле за потребе 
истраживања утврђене директним мерењем су: 

- телесна висина, 
- телесна маса, 
- дебљина кожног набора над двоглавим 

мишићем надлакта, 
- дебљина кожног набора над троглавим 

мишићем надлакта, 
- дебљина кожног набора испод доњег 

угла леве лопатице и 
- дебљина кожног набора изнад гребена 

илијачне кости. 
Телесна висина је мерена антропометром 

по Мартину, прецизности 1 мм. У току мерења, 
испитаници су стајали у усправном ставу, руку 
опуштених поред тела, састављених пета, а 
растављених стопала. Телесна маса је мерена 
стандардном дигиталном вагом, прецизности 
0.1 кг.  

Дебљина кожних набора мерена је 
хидрауличним калипером, тачности 0.2 мм. 
Дебљина кожног набора над двоглавим и 
троглавим мишићем надлакта мерена је у нивоу 
средине растојања између акромиона и 
олекранона. Испитаник у стандардном стојећем 
ставу савије леву руку у зглобу лакта под углом 
од 90º. Испитивач са леђа обележава средину 
растојања између акромиона и олекранона. 
Испитаник тада опусти руку, а испитивач са 
предње леве стране хвата кожни набор 
вертикално, поставља калипер испод прстију и 
саопштава измерену вредност дебљине кожног 
набора над двоглавим мишићем надлакта. 
Поступак мерења дебљине кожног набора над 
троглавим мишићем надлакта је исти, осим што 
се кожни набор хвата са задње стране надлакта. 
При мерењу дебљине кожног набора испод 
лопатице, испитаник је у стојећем ставу, а 
набор се хвата вертикално испод доњег угла 
леве лопатице. За мерење дебљине кожног 
набора изнад гребена илијачне кости, набор се 

хвата хоризонтално у нивоу предње аксиларне 
линије. Испитаник је такође у стојећем ставу. 

На основу збира кожних набора, методом 
ЕУРОФИТ таблично се одређује вредност 
процента масног ткива (%Д) у телесном 
саставу испитаника. Проценат "чисте" телесне 
масе (%ЛБМ), односно телесне масе без 
поткожног масног ткива (безмасне 
компоненте), израчунава се као разлика укупне 
телесне масе (100%) и процента масне 
компоненте. Индекс телесне масе (БМИ), 
познат и као Кутелетов индекс израчунава се по 
формули ТМ(кг) / ТВ(м)

2. 
За процену функционалних способности 

испитаника коришћен је тест вишестепеног 
прогресивног оптерећења повратним трчањем 
на 20 метара, такозваним Шатларан тестом. На 
основу резултата овог теста, табеларно је 
одређена максимална потрошња кисеоника 
(VO2max) за сваког испитаника. 

Статистичка обрада података 

Подаци добијени истраживањем 
обрађени су поступцима дескриптивне и 
компаративне анализе. Из простора 
дескриптивне анализе одређени су: 

- аритметичка средина и 
- стандардна девијација,  

као уобичајене мере централне тенденције и 
варијабилности узорка. Да би се варијабилност 
узорка боље сагледала, одређен је и 
коефицијент варијабилности. 

Значајност разлика средњих вредности 
испитиваних варијабли према полу, утврђена је 
т-тестом за независне узорке. 

РЕЗУЛТАТИ 

Средње вредности значајнијих мерених и 
изведених варијабли, са вредностима стандардне 
девијације и коефицијентима варијабилности, 
дате су у табели 2. Мушкарци и жене се значајно 
разликују по свим варијаблама, с тим што је 
разлика у релативној потрошњи кисеоника на 
нижем нивоу значајности од разлика у 
морфолошким карактеристикама. 
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Табела 2.  Средње вредности, стандардне девијације и коефицијенти корелације 
истраживаних варијабли за субузорак мушкараца и жена,  
са вредностима т-теста. 

 Mean 
M 

Std.Dev. 
M 

Coef. 
Var. M 

Mean 
F 

Std.Dev. 
F 

Coef. 
Var. F t-value p 

ТВ 185,96 6,15 0,03 169,78 5,00 0,03 8,08 0,000 
ТМ 82,69 7,96 0,10 55,61 4,91 0,09 11,71 0,000 
%Д 18,15 3,07 0,17 24,44 2,14 0,09 -6,74 0,000 
%ЛБМ 81,85 3,07 0,04 75,56 2,14 0,03 6,74 0,000 
БМИ 23,9 1,7 0,07 19,3 1,3 0,07 8,56 0,000 
VO2max 45,34 4,11 0,09 42,15 4,03 0,10 2,16 0,039 

 
Просечна висина у субузорку мушкараца 

има за 9 цм већу вредност од просечне висине 
мушкараца у свету односно, одговара просечној 
висини мушкараца становника динарске 
области (Пину и сар., 2005), највиших 
становника Европе према подацима Википедие, 
најпознатије он-лине енциклопедије. У односу 
на узорак балетана (Вион и сар., 2006), 
субузорак мушкараца има 3-6 цм већу вредност 
просечне висине. Просечна висина у субузорку 
девојака такође има већу вредност од просечне 
висине жена у свету и за 1 цм мању вредност од 
просечне висине женског становништва 
динарске области (Пину и сар., 2005). У односу 
на узорак балерина (Вион и сар., 2006), 
субузорак девојака има 3-8 цм већу вредност 
просечне висине. 

Проценат масне компоненте у субузорку 
мушкараца, 3-13% је већи од процента масне 
компоненте балетана, према подацима 
саопштеним од стране (Кутедакис и Јамуртас 
(2004). Када се те разлике релативизују 
представљеним вредностима масне компоненте 
за балетане, субузорак мушкараца фолклораша 
показује 20-360% веће вредности. Девојке у 
свом телесном саставу имају 6-13% већи 
проценат масне компоненте од балерина и до 
4% у односу на девојке извођаче других типова 
плеса. 

У поређењу са табеларним вредностима 
према Угарковићу (1996), мушкарци имају 3-
6% више вредности масне компоненте од 
просечних мушкараца, док девојке имају 6-9% 
више вредности од просечних жена. У односу 

на спортисте у колективним спортовима 
(рукомет, одбојка, фудбал и кошарка), 
мушкарци имају 8-10% више масти у свом 
телесном саставу, док девојке имају 10-14% 
више масти од девојака које се такмиче у 
колективним спортовима. Изражено у 
релативизованим вредностима, мушкарци у 
испитиваном узорку имају 20-50% више масти 
у свом телесном саставу од просечних 
мушкараца и 80-125% више од спортиста, док 
девојке имају 50-60% више масти у свом 
телесном саставу од просечних жена и 70-140% 
више од рукометашица, кошаркашица и 
одбојкашица. 

Средња вредност индекса телесне масе 
(БМИ) за субузорак мушкараца, налази се у 
распону нормалног, али близу горњој граници 
(18.5-24.99) према класификацији Светске 
здравствене организације (http://www.who.int/bmi). 
За субузорак девојака, средња вредност индекса 
телесне масе такође је у оквиру нормалног, али 
близу доње границе нормалног распона  
(график 1). 

Вредности потрошње кисеоника у 
субузорку мушкараца, налазе се у доњем делу 
распона просечних вредности којима се, према 
Еремији (1997) одликују нетренирани 
мушкарци исте старости. За субузорак девојака, 
вредности потрошње кисеоника су такође на 
нивоу просечних, према истом извору, за 
нетрениране девојке (жене) исте старости. У 
односу на вредности потрошње кисеоника код 
спортиста ове вредности су знатно ниже.  
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График 1.  Вредности индекса телесне масе (БМИ) у субузорку жена и мушкараца упоређене 
са табличним вредностима према Светској здравственој организацији. 
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ДИСКУСИЈА 

Телесна висина је једина варијабла по 
којој испитаници у овом истраживању показују 
вредности изнад просечних, што уз изразиту 
хомогеност оба субузорка по критеријуму ове 
варијабле, наводи на претпоставку да је била 
један од критеријума селекције. Основаност ове 
претпоставке појачана је неким од битних 
обележја кола, као најчешћег облика народних 
плесова на нашим просторима. С обзиром да је 
коло, по својој форми, групно извођен плес у 
коме најчешће сви играчи истовремено изводе 
идентичну кореографију („Моравац“, „Чачак“, 
„Ужичко коло“, „Девојачко коло“), естетска 
компонента извођења у највећој мери зависи од 
хомогености ансамбла, како по играчким 
квалитетима, тако и по спољашњем изгледу 
играча. Најуочљивија одлика спољашњег 
изгледа играча је њихова телесна висина, те 
стога хомогенизација по овом критеријуму 
значајно доприноси естетској компоненти 
наступа фолклорног ансамбла. 

Проценат масног ткива код испитаника 
оба пола значајно је већи него код спортиста. С 
обзиром да низак проценат масног ткива 
значајно корелира са физичком спремношћу, 
овакав податак је у одређеној мери и очекиван. 
Такмичарска успешност у већини спортова 
значајно зависи од физичке спремности 
спортиста, док су у плесовима естетска и 

техничка компонента извођења пресудне. Осим 
тога, плесови углавном не обезбеђују довољан 
стимуланс за развој физичких способности 
(Кутедакис и Јамуртас, 2004), а тиме ни 
значајан утицај на морфолошки састав плесача. 
Много више пажње захтева податак да 
испитаници у оба субузорка имају већи 
проценат масног ткива од нетренираних, 
просечних мушкараца и жена. С обзиром да 
народне плесове карактерише већа енергетска 
"цена" рада, него што је случај са осталим 
плесовима, на основу овог податка се може 
претпоставити да се у оквиру ансамбла коме 
испитаници припадају, изузетно мало  
пажње посвећује физичким способностима 
чланова. 

Иако је проценат масне компоненте у 
телесном саставу девојака, за ову врсту 
активности виши од уобичајеног, просечна 
вредност индекса телесне масе (БМИ) од 1.93 
близу је доњој граничној вредности нормалног 
опсега. То указује на појаву редукције телесне 
масе смањењем дневног енергетског уноса. 
Овакав начин смањења телесне масе чест је 
међу плесачицама, а нарочито балеринама. С 
обзиром да мало њих користи услуге 
нутрициониста при креирању дијете, 
анорексија, аменореја, па и остеопороза чести 
су поремећаји. Осим тога, нередовна и 
непотпуна исхрана доводи се у везу са 
повредама локомоторног система. 
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Према потрошњи кисеоника, оба 
субузорка се могу упоредити са нетренираним, 
просечним мушкарцима и девојкама исте 
старости. Може се дакле закључити да фолклор 
као физичка активност, на испитиваном узорку 
није значајно утицао на развој функционалних 
способности. Разлог томе највероватније је 
недовољан број тренинга (свега два недељно), 
али се делимично може приписати и релативно 
ниском интензитету оптерећења током 
извођења народних плесова. С друге стране, 
недовољан стимуланс за развој функционалних 
и осталих способности плесача, што се огледа и 
у њиховим морфолошким карактеристикама, 
последица је организације тренинга у већини 
плесних клубова и друштава широм света, па и 
у Србији. На часовима, тренинзима и пробама 
се највећа пажња посвећује естетској и 
техничкој страни извођења. Развоју физичких 
способности се посвећује мало пажње, или се 
намерно избегава, због устаљеног мишљења да 
било каква физичка активност која није 
директно повезана са плесом, нарушава 
техничку и естетску страну извођења основне, 
плесне активности. Највећа опасност оваквог 
односа према физичкој спремности плесача, 
лежи у чињеници да је низак ниво физичке 
припремљености један од главних узрока 
повређивања. 

ЗАКЉУЧАК 

Висок проценат масне компоненте уз 
низак ниво потрошње кисеоника, показатељи 
су недовољне физичке припремљености 
испитаника. Средња вредност индекса телесне 
масе у субузорку девојака, указује на појаву 
редукције и одржавања телесне масе смањеним 
калоријским уносом, односно 
неизбалансираним дијетама. С обзиром да су 
испитаници чланови првог ансамбла елитног 
културно уметничког друштва, може се 
претпоставити да се и чланови других 
ансамбала одликују сличним морфолошким и 
физиолошким карактеристикама, као и нивоом 
физичке припремљености. Међутим, да би се са 
већом поузданошћу сагледали и проценили 
ниво и значај физичке припремљености 
фолклораша и плесача уопште, неопходно је 
спровести истраживање на ширем узорку 
плесача, чланова других фолклорних и плесних 
група. Такође је потребно проширити батерију 
тестова у циљу испитивања моторичких 
способности плесача, као и испитати однос 
физичке припремљености и успешности 
плесача. 
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