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Сажетак 
Аеробна гимнастика (спортски аеробик) је спортска дисциплина која садржи елементе плесног аеробика и спортске 
гимнастике. Настала је осамдесетих година прошлога века у САД и Јапану, да би данас била спортска грана која налази 
своје поклонике широм света. Данас постоје четири федерације (ANAC-Association of National Aerobic Championships; IAF-
International Aerobics Federation; FISAF-Federation of International Sports Aerobics and Fitness; FIG-Fédération Internationale de 
Gymnastique) које негују такмичарски аеробик. Ова спортска грана је, од свог настанка, мењала назив од такмичарског 
аеробика преко спортског аеробика, до данас, од стране Међународне гимнастичке федерације прихваћеног назива аеробна 
гимнастика. Такмичење се одвија појединачно за мушкарце и жене, мешовите парове, тројке и групе од шест такмичара у 
пионирској, јуниорској и сениорској категорији. Аеробна гимнастика (спортски аеробик) је 2000. године била на програму 
олимпијских игара у Сиднеју као промотивни спорт. 
Кључне речи: АЕРОБИК / СПОРТСКИ АЕРОБИК / АЕРОБНА ГИМНАСТИКА / ОРГАНИЗАЦИЈЕ АЕРОБИКА / 
ПРАВИЛА ОЦЕЊИВАЊА 

УВОД 

Термин ''аеробик'' везује се за име 
америчког лекара др Кенета Купера, који је 
шездесетих година прошлога века радио у 
војној ваздухопловној бази у Сан Антонију 
(Тексас, САД). Наиме, Кенет Купер је творац 
система вежбања, базираног на принципима 
физиологије физичког напора, намењен 
унапређењу физичких способности појединаца, 
названог АЕРОБИК.  

Куперов АЕРОБИК, с обзиром да је 
настао у тренутку када је америчко друштво 
преплавио талас физичке неактивности и 
душевне ''отупелости'', стекао је светску славу, 
јер је подстакао људе на размишљање и 

преузимање одговорности за сопствено 
здравље, и тиме их покренуо на систематско 
вежбање. Убрзо затим, Џеки Соресен долази на 
идеју да, поштујући принципе које је поставио 
Кенет Купер, промовише аеробно вежбање уз 
музику, које у својој структури садржи плесне 
кораке (плесни аеробик). Од тада, па до данас, 
милиони поклоника аеробика подстакнути 
жељом за лепим изгледом, очувањем здравља и 
забавом, вежбају ''dance'', ''soft'', ''step'', ''slide'', 
''kick boxing'', ''cardio-funk'', ''aqua'' аеробик уз 
примену музике различитих музичких праваца 
(латино, диско, фанки, хип-хоп, афро, џез, етно, 
итд.). 
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Осамдесетих година прошлога века 
поједини инструктори фитнеса долазе на идеју 
да аеробик поред рекреативне, може имати и 
такмичарску форму, кроз коју би се бројни 
инструктори аеробика могли надметати у 
провери својих физичких способности уз 
истовремене приказе оригиналних комбинација 
разноврсних вежби и такмичарских састава. 
Понети том идејом, организују такмичења, 
успостављају правила и оснивају федерације 
аеробика. 

Данас у свету постоје четири федерације 
(ANAC-Association of National Aerobic 
Championships; IAF-International Aerobics 
Federation; FISAF-Federation of International 
Sports Aerobics and Fitness; FIG-Fédération 
Internationale de Gymnastique) које негују 
такмичарски аеробик.  

Association of National Aerobic 
Championships. Карен и Хауард Шварц 
осамдесетих година прошлог века, тачније 1983. 
године у САД, оснивају SFI-Sport Fitness 
Inernational са циљем развоја новог спорта, који 
они у првом тренутку називају такмичарски 
аеробик. Убрзо након оснивања, успостављају се 
прва правила  такмичења које се организује 
1984. године у САД, као прво национално 
Првенство у аеробику (National Aerobic 
Championship - NAC).  Временом назив 
такмичарски аеробик се мења у спортски 
аеробик (1986. године), а Правила оцењивања се 
допуњује новим захтевима и критеријумима. 
Неколико година касније Sport Fitness 
Inernational прераста у United States Competitive 
Aerobics Federation - USCAF, да би данас 
поменута федерација егзистирала као Association 
of National Aerobic Championships - ANAC. 
Спортски аеробик постаје спортска грана, која 
своје поклонике налази и ван америчког тла, 
тако да марта 1990. године у Сан Дијегу, ANAC 
организује Прво светско првенство у спортском 
аеробику на коме су учествовали такмичари из 
шеснаест земаља. Association of National Aerobic 
Championships је федерација која је 1998. године 
организовала Прво светско првенство у 
аеробику за пионире (7-10 година), кадете (11 – 
13 година) и јуниоре (14-17 године).  

International Aerobics Federation. 
Међународна аеробик федерација (lnternational 
Aerobic Federation – lAF) основана је, такође, 

1983. године, и то прво као Fitaerobics 
lnternational Association - FlA. Ова федерација 
имала је, у првом тренутку, своја два седишта и 
то у САД (FlA/USA) и Јапану (FlA/JAPAN). 

Fitaerobics lnternational Association са 
седиштем у САД покривала је Северну и Јужну 
Америку, као и Западну Европу, која је 1984. 
године у Сан Франциску организовала Прво 
светско такмичење на којем су учествовали 
такмичари из САД, Канаде и Јапана. Fitaerobics 
lnternational Association са седиштем у Јапану 
покривала је Азију, Океанију и Источну Европу 
и која је током 1987. године промовисала 
спортски аеробик као спортску грану 
организујући такмичења у Хонконгу, Јапану, 
Малезији, Индонезији, Тајланду и Сингапуру. 
Исте те године у Сингапуру је први пут 
организовано регионално првенство у 
спортском аеробику – ''ASlA CUP''. 

Промена у Федерацији настаје 1989. 
године, када она мења назив у Међународну 
аеробик федерацију (lnternational Aerobic 
Federation – lAF) са једним седиштем и то у 
Јапану. Годину дана касније, 1990. године у 
Токију се у организацији ове федерације 
одржава Прво светско првенство у спортском 
аеробику – ''IAF SUZUKI WORLD CUP''. У 
оквиру Федерације се и данас организују бројна 
такмичења, како на светском, тако и на 
регионалном нивоу (Азија-Океанија, Европа, 
Америка). У склопу Сузуки светског купа, IAF 
организује Светски конгрес аеробика у циљу 
унапређења ове спортске гране.   

Federation of International Sports 
Aerobics and Fitness. Међународна федерација 
спортског аеробика и фитнеса је федерација 
која за разлику од осталих федерација, поред 
спортског аеробика, промовише и организује 
такмичење фитнес тимова. У оквиру свог рада 
посвећује велику пажњу едукацији кадрова у 
области фитнеса. 

Fédération Internationale de 
Gymnastique. Међународна гимнастичка 
федерација је спортски аеробик 1994. године 
уврстила у ''породицу'' гимнастичких спортова 
и од тог тренутка спортски аеробик, као 
спортска грана добија на значају. Прво светско 
првенство које је организовано по правилима 
FIG, одржано је 1995. године у Паризу, на 
којем су учествовали такмичари из 34 земље 
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(на последњем првенству учествовало 50 
земаља чланица). Међународна гимнастичка 
федерација у оквиру својих активности, 
посебну пажњу посвећује едукацији стручних 
кадрова, тако да 2002. године оснива Академију 
за аеробну гимнастику. Полазници ове 
Академије су у прилици да присуствују 
предавањима из области анатомије, 
физиологије, биомеханике, физичке припреме, 
психологије, као и предавањима са практичним 
приказима вежби.  

За развој спортског аеробика, као 
спортске гране, значајна је 1995. година, када 
су се три федерације (ANAC-Association of 
National Aerobic Championships; IAF-
International Aerobics Federation; FIG-Fédération 
Internationale de Gymnastique) сагласиле да, 
заједничком промоцијом, допринесу да 
спортски аеробик постане олимпијска спортска 
грана. На Олимпијским играма у Сиднеју 2000. 
године, спортски аеробик је, као промотивни 
спорт у оквиру такмичења у спортској 
гимнастици, био представљен светској публици 
и за сада су то једине Олимпијске игре, на 
којима су одржана приказна такмичења у 
спортском аеробику. 

Спортски аеробик 2005. године 
доживљава још једну промену. Наиме, након 
скоро две деценије постојања спортског 
аеробика, ова спортска грана 2005. године, на 
иницијативу Међународне гимнастичке 
федерације, мења свој назив у аеробна 
гимнастика. Промена назива створила је 
бројне недоумице, јер наиме, ANAC, IAF и 
FISAF нису прихватили промену назива, и 
поред тога што су ANAC и IAF прихватиле 
Правила оцењивања такмичења у аеробној 
гимнастици од стране Међународне 
гимнастичке федерације. Сходно томе, данас, 
за ову спортску грану постоје два званична 
назива, аеробна гимнастика (FIG) и спортски 
аеробик (ANAC, IAF, FISAF). 

ШТА ЈЕ АЕРОБНА 
ГИМНАСТИКА  
(СПОРТСКИ АЕРОБИК)? 

Аеробна гимнастика (спортски аеробик) 
је спортска грана која потиче из 

''традиционалних'' групних часова аеробног 
вежбања уз музику (плесног аеробика), коју 
карактерише кореографско извођење 
интензивних, динамичних покрета и кретања и 
унапред одређених вежби различите тежине. 
Извођење сваке вежбе мора бити усклађено са 
одабраном музичком пратњом. Састав који 
такмичари приказују садржи вежбе снаге, 
издржљивости, гипкости и координације, 
повезаних у једну складну целину уз 
коришћење целокупног такмичарског простора. 
Сваки састав у аеробној гимнастици/спортском 
аеробику захтева од такмичара висок ниво 
моторичких и функционалних способности, у 
циљу успешног извођења елемената плесног 
аеробика, обавезних вежби и тежина 
(дефинисана вежба одређене тежине).  

Наведени захтеви такмичарског састава 
одређени су Правилима оцењивања, који су 
постојали при свакој федерацији, а који су се 
међусобно разликовали по неким захтевима 
(музичкој пратњи, вежбама, обавезним 
елементима, начину оцењивања). С обзиром да 
оваква различитост није доприносила развоју и 
промоцији аеробне гимнастике (тада спортског 
аеробика), временом су заједничком 
иницијативом, ANAC и IAF утврдиле Правила 
оцењивања, која су се примењивала на свим 
такмичењима у организацији ове две 
федерације.  

Прави искорак у усаглашавању захтева за 
садржај састава начињен је након састанака 
представника ANAC, IAF и FIG који су одржани 
у Лахтију (Финска) 1997. године и Торонту 
(Канада) 1998. године, као и консултација са 
представницима водећих шест земаља у 
аеробној гимнастици/спортском аеробику у 
периоду од 1998-2002. године. Наиме, ANAC и 
IAF прихватају Правила оцењивања прописана 
од стране Fédération Internationale de 
Gymnastique (FIG), која се од 2003. године 
примењују на свим такмичењима у 
организацији ових федерација. 

Међутим, и поред наведених 
усаглашених ставова, и даље, свака од четири 
постојеће федерације организује своја 
такмичења (Табела 1.), која су у почетку 
искључиво била организована за земље 
чланице сваке појединачне федерације, да би 
тек након 2003. године, након прихватања 
заједничких Правила оцењивања, такмичарима 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА, БЕОГРАД, 61 (2007) 1-2 120



Аеробна гимнастика (спортски аеробик) као спортска грана 

било дозвољено да наступају на такмичењима 
која се организују од стране друге федерације 

(FISAF својим такмичарима не дозвољава 
наступе на такмичењима других федерација). 

Табела 1.  Такмичења у аеробној гимнастици/спортском аеробику. 

ТАКМИЧЕЊА ANAC IAF FIG FISAF 
World Sportaerobics Championship (до 2004. године) *    
International Aerobic Championship (од 2005. године) *    
International Youth Aerobic Championship *    
World Junior Aerobic Showcase *    
Suzuki World Cup  *   
World Sports Aerobics Championships (до 2005.године)   *  
Aerobic Gymnastics World Championships (од 2006.године)   *  
World Games   *  
World Cup Series/Final   *  
Show/Gala   *  
International Open Tournaments * * *  
National Competitions (Senior/Junior) * * * * 

 
Прва светска такмичења одржана су у 

организацији ANAC-а и IAF-а, тако да не чуди 
највећи број такмичења (19) организованих под 
окриљем ових федерација за сениоре, али и 
јуниоре, за које је одржано једанаест 
међународних аеробик првенстава (Табела 2.). 
У почетку су се такмичења одржавала по 
Правилима оцењивања ANAC-а и IAF-а, да би 
се од 2003. године и четрнаестог Сузуки 
светског купа, као и Светског првенства у 
спортском аеробику одржаног 2005. године у 
Лос Анђелесу (шеснаесто по реду за сениоре и 
осмо за јуниоре), такмичења одржавала по 

заједничким Правилима оцењивања за 
спортски аеробик, односно аеробну 
гимнастику. Под покровитељством 
Међународне гимнастичке федерације (FIG) 
организују се како светска првенства (10), тако 
и светски куп (квалификације и финале), 
континентална такмичења (Европа и Панамска 
Америка), међународни турнири, отворена 
национална првенства, а у оквиру светских 
гимнастичких игара одржана су за сада три 
такмичења у аеробној гимнастици (1995. 
године у Лахтију, 2001. године у Акити и 2005. 
године у Дуизбургу). 

Табела 2.  Број одржаних значајнијих такмичења у аеробној гимнастици/спортском аеробику. 

ТАКМИЧЕЊА Број  
World Sportaerobics Championship / International Aerobic Championship (ANAC) 19 
Suzuki World Cup (IAF) 19 
International Youth Aerobic Championship (ANAC) 11 
World Sports Aerobics Championships / Aerobic Gymnastics World Championships (FIG) 10 
Еuropean Sports Aerobisc Championships/Aerobic Gymnastics European  Championships (FIG) 5 
World Junior Aerobic Showcase (ANAC) 4 
World Cup Series/Final (FIG) 3 
World Games (FIG) 3 
Aerobic Gymnastics Panamerican Championships (Senior/Junior) (FIG) 2 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА, БЕОГРАД, 61 (2007) 1-2 121



Сања Мандарић 

Заједнички ставови о правилима 
оцењивања допринели су да се сва званична 
такмичења (без обзира која федерација их 
организује) прихвате и објаве у календарима 
такмичења сваке федерације, што представља 
још један велики допринос у промоцији ове 
спортске гране. 

Основне карактеристике правила 
оцењивања у аеробној гимнастици  
(спортском аеробику) 

Правила оцењивања аеробне 
гимнастике 2005-2008, садрже поглавља која 
се односе на Опште одредбе, Општа правила 

такмичења, Захтеве композиције, Суђење и 
оцењивање (судијски жири, начин и 
критеријуми оцењивања), Начин формирања 
оцене, Забрањене покрете, Табеле тежина по 
групама (опис и начин записивања).  

Простор за такмичење. Такмичарска 
композиција изводи се на подијуму висине 80-
140 цм, величине 14 х 14 метара. Подијум са 
једне стране мора бити затворен, односно мора 
имати позадину одређене боје. На подијуму, 
такмичарски простор величине 7 х 7 м мора 
бити јасно обележен црним линијима ширине 5 
цм за такмичење појединаца, мешовитих 
парова и тројки и 10 х 10 м за такмичење група 
(Слика 1). 

Слика 1. Димензије такмичарског простора на подијуму. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Категорије. У аеробној 

гимнастици/спортском аеробику такмичење се 
одвија појединачно за мушкарце и жене, у 
мешовитим паровима, тројкама (мушкарци, 
жене, мешовито) и групама од шест такмичара 
(мушкарци, жене, мешовито). Такмичења се 
одвијају у следећим узрасним категоријама: 

пионирској (12-14 година), јуниорској (15-17 
година) и сениорској (18 година и старији) 
категорији. Такмичења се одржавају и за узраст 
од 10-12 година, али само појединачно и у 
тројкама и то искључиво на националном 
нивоу. 

10 м 

7 м 

14 м 

12 м 

Такмичарски простор 
за појединачно, парове 

и тројке 

Такмичарски простор за 
такмичење групе 

5 цм
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Такмичарска опрема. Такмичарским 
правилником прецизно је описан изглед опреме 
за наступ, који садржи опис патика и опреме за 
жене и мушкарце, ношење накита (дозвољено 
ношење минђуша уз ушну ресицу) и изглед 
фризуре код косе средње дужине и дугачке 
косе. Од такмичара се захтева да патике имају 
ђон који ублажава све доскоке, савитљив 
средњи део и чврсту пету. На такмичењима 
девојке морају бити одевене у једноделне 
трикое, који могу имати дугачке или кратке 
рукаве, исто тако трико може бити без рукава 
са ширим бретелама. Мушкарци могу бити 
одевени у једноделне трикое, који могу имати 
кратак рукав или могу бити без рукава са 
ширим бретелама, или могу бити одевени у 
шорц и мајцу који морају пријањати уз тело. 

Трајање. Састав који такмичари у 
јуниорској и сениорској категорији приказују 
траје минут и четрдесет и пет секунди (1:45), 
док у пионирској категорији он траје минут и 
тридесет секунди (1:30), а дозвољено време 
толеранције износи плус или минус пет 
секунди (± 5) за све категорије. Мерење 
времена почиње првим, а завршава се 
последњим звуком музике. Музичка пратња 
може садржати само једну нумеру (песму), 
односно компилација у којој се појављује више 
песама или композиција није дозвољена, а у 
самој нумери дозвољени су оригинални 
музички ефекти. Међутим, музички ефекти 
који се могу идентификовати да су преузети из 
друге композиције и који трају дуже од четири 
секунде сматрају се као друга песма или 
композиција и стога су забрањени. 

Састав. Од такмичара се захтева да 
састав садржи елементе плесног аеробика 
(комбинација корака високог и ниског 
интензитета) и тежине, које се изводе 
користећи целокупан такмичарски простор. 
Поменути елементи морају бити усклађени са 
одабраном музиком, а тежине морају бити 
''уграђене'' без прекида у састав. Под елементе 
плесног аеробика подразумевају се кораци као 
што су ’’march’’, ’’jog’’, ’’skip’’, knee lift’’, 
’’kick’’, ’’Jack’’ и ’’lunge’’, док су тежине 
подељене у четири групе, и то:  

а)  Динамичка снага (’’Push up Family’’, 
''Wenson Push up’’, ’’A- Frame Family’’, 
’’Cuts’’, ’’Leg Circle Family’’, ’’Flair 

Family’’, ’’Helicopter Family’’, 
’’Capoeira Family’’),  

б)  Статичка снага (’’Supports Family’’),  
в)  Скокови и поскоци (’’Air Turn 

Family’’, ’’Free Fall Family’’, ’’Gainer 
Family’’,’’ Tuck Family’’, ’’Stradle 
Family’’, ’’Cossack Family’’, ’’Pike 
Family’’, ’’Split Family’’, ’’Frontal Split 
Family’’, ’’Switch Split Family’’, 
’’Scissors Kick and Leap Family’’),  

г)  Равнотежа и Гипкост (’’Turn Family’’, 
’’Balance Family’’, ’’High Leg Kicks 
Family’’, ’’Illusion Family’’). 

Све вежбе, према тежини извођења, 
подељене су у шест категорија (А, B, C, D, E и F 
тежина). Састав у себи може максимално да 
садржи код сениора дванаест, јуниора десет и 
пионира осам тежина (извођење сваке тежине 
више од наведеног броја кажњава се од стране 
судија за тежине), односно минимум по једну 
тежину из сваке од четири наведене групе.  

На такмичењима ANAC Class II and 
Master Divisions поред наведеног, захтева се да 
састав садржи тзв. обавезне вежбе. Обавезне 
вежбе подразумевају извођење ’’Jumping Jack’’ 
фразе (увек почиње са четири ’’Jumping Jack’’-
a и траје 32 бита) и четири узастопна висока 
предножења (High Leg Kick). Сходно овом 
захтеву, на поменутим такмичењима, састав не 
мора да садржи дванаест већ максимално десет 
тежина. 

Забрањени покрети. У аеробној 
гимнастици/спортском аеробику забрањени су 
сви покрети који нарушавају постуралан статус 
вежбача, односно оптерећују кичмени стуб 
(хиперекстензија кичменог стуба). Сходно 
томе, забрањене су све вежбе са ротацијом око 
сагиталне и трансверзалне осе (салто, рондат, 
акробатски скокови), заклони трупом, став о 
шакама преко 30 степени, пируете на коленима, 
окрети на леђима (елементи брејкденса), 
подизања на врхове прстију, као и ножни 
ударци из борилачких спортова. 

Судијски панел. Судијски панел се 
састоји од четрнаест судија и то: судије за 
уметничку вредност композиције (4), судије за 
извођење (4), судије за тежине (2), линијске 
судије (2), мерилац времена (1) и председник 
судијског панела.  
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Судија за уметничку вредност процењује 
тзв. уметнички квалитет састава, који се 
заснива на изгледу кореографије (смењивање 
плесних корака и тежина, интензитет), 
музикалности, креативности, изражајности 
приликом извођења покрета и кретања и 
коришћењу простора. Судија за извођење 
процењује технику извођења сваког покрета и 
синхронизованост такмичара у такмичењима 
мешовитих парова, тројки и групе. 
Заступљеност и број тежина, као и њихову 
вредност прати и процењује судија за тежине. 
Дужност линијског судије је да прати да ли је 
неко од такмичара прешао линију такмичарског 
простора, а мериоца времена да мери време 
трајања композиције.  

Формирање оцене. Такмичар који освоји 
највећи број поена побеђује на такмичењу, а 
начин формирања оцене представља сложен 
процес који је детаљно описан у Правилима 
оцењивања аеробне гимнастике (Code of Points 
Аerobic Gymnastics 2005-2008). 

ЗАКЉУЧАК 

Аеробна гимнастика (спортски аеробик) 
је релативно ''млада'' спортска грана, која је од 
тренутка настанка идеје о такмичењу 
инструктора аеробика осамдесетих година 
прошлога века до данас, прерасла у спортску 
грану која из године у годину има све већи број 
поклоника. Од периода у којем су се такмичили 
само инструктори аеробика, преко периода у 
коме су се такмичили и бивши гимнастичари 
(спортска и ритмичка гимнастика), данас се већ 
у млађем узрасту, врши селекција такмичара за 
ову спортску грану. Структура састава у којем 
се смењују елементи плесног аеробика и 
спортске гимнастике, даје овом спорту 
динамичност и атрактивност, како у 
такмичењима појединаца, тако и у 
такмичењима мешовитих парова, тројки (Слика 
2.) и група. Извођењем поменутих елемената 
такмичари исказују издржљивост, динамичку и 
статичку снагу (Слика 3.), гипкост и равнотежу, 
а посебну умешност постижу извођењем 
атрактивних, технички до савршенства 
увежбаних тежина.  

Слика 2.  Такмичење тројки. 

 

Слика 3. Статичка снага (''L – support’’). 

 

Присуство такмичара из све већег броја 
земаља учесница на великим такмичењима 
(Светска и Европска првенства, Светски куп), 
указују на популарност аеробне гимнастике 
(спортског аеробика) и жељу појединаца да се 
баве овим атрактивним спортом. Тренутна 
популарност намеће потребу дефинитивног 
усаглашавања правила оцењивања на свим 
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нивоима такмичења унутар федерација. 
Првенствено се мисли на правила оцењивања 
на такмичењима ANAC Class II and Master 
Divisions и FISAF такмичења, која са својим 
специфичним захтевима (извођење ’’Jumping 
Jack’’ фразе и четири узастопна High Leg Kick-
а) много више подсећају на ''традиционалне'' 
часове аеробика, него што је то случај са 
тренутно важећим Правилима оцењивања за 
аеробну гимнастику, која ће након ове године 
претрпети одређене промене. У којем правцу ће 
уследити промене правила оцењивања остаје да 
се види, али и постави питање да ли ће она бити 
прихваћена за све нивое такмичења унутар 
федерација аеробика.  

Поред усаглашавања правила оцењивања, 
намеће се потреба едукације стручних кадрова, 
не само у оквиру FISAF-а и FIG-а, већ и у 
оквиру друге две федерације аеробика, 
организовањем конгреса, стручних семинара, 
радионица, као и других видова едукација. 

У циљу развоја ове спортске гране, 
светски челници аеробика још једном морају да 
одговоре на изазов, и усагласе ставове по 
питању назива, јер остаје отворено питање да 
ли је промена назива, која је иницирана од 
стране Међународне гимнастичке федерације 
корак напред или назад на путу развоја ове 
спортске гране.  
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