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ПРОМЕНА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 
ФУДБАЛЕРА У ЛЕТЊЕМ ПРИПРЕМНОМ ПЕРИОДУ

Сажетак
Кондициона припрема представља сложен и свеобухватан процес примене више програма за развој и одржавање функционалних и 
моторичких способности. Предмет овог истраживања је утицај спроведеног плана и програма тренинга током летњег припремног 
периода на промене моторичких способности фудбалера ФК „РАД“ из Београда. Узорак испитаника чинили су двадесет сениора, 
ФК „РАД“ из Београда. Прво тестирање (Т1) је извршено на почетку припремног периода, а друго тестирање (Т2) је извршено на 
крају припремног периода. Одабраним тестовима процењиване су моторичке способности које утичу на ефикасност испољавања 
у фудбалу, брзина, снага, агилност, гипкост и издржљивост. У припремном периоду реализовано је 55 тренинга на терену и 
14 тренинга у теретани. Добијени резултати указују на веће или мање промене које су се дешавале у току летњег припремног 
периода. Промене које су настале као последица тренинга су различите у звависности од теста. У припремном периоду, између 
Т1 и Т2 највеће позитивне промене 6,70% забележене су у ЈО-ЈО интермитентном тесту опоравка ниво 1, а негативне -11% у 
тесту Серија вертикалних скокова и ове промене су статистички значајне.

Кључне речи: ФУДБАЛ / ТЕСТИРАЊЕ / МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ / ТРЕНИНГ / ПРИПРЕМНИ ПЕРИОД/

УВОД

Фудбал је феномен који обједињује чи-
тав свет и један је од најпопуларнијих спортова 
(Бангсбо, Ј 1994б). Играју га жене, деца и одрас-
ли на различитим нивоима обучености. Популар-
ност и масовност фудбал дугује релативно малим 
материјално-техничким захтевима. 

Припремни период је део годишњег макро-
циклуса, током кога су спортисти изложени тре-
нажном процесу, не наступајући на званичним 
такмичењима, већ се припремају за оно што им 
предстоји током такмичарског периода. Такми-
чарски период је део годишњег циклуса тренин-
га у којем спортисти тренирају, наступају на зва-

ничним такмичењима, при чему је потребно да 
испољавају стабилну спортску форму и постижу 
оптималне такмичарске резултате.

За успешно извођење одређених зада-
така у току игре, спортисти треба да поседују 
одговарајуће способности. Способности код фуд-
балера су подељене у 4 групе: техничке, тактич-
ке, психосоцијaлне и моторичке (Bangsbo, 1994а). 
Да би могао да испољи прве три наведене спо-
собности, фудбалер мора поседовати висок ниво 
кондиционе припреме. Под кондиционом при-
премом у фудбалу подразумевају се психосо-
матска стања фудбалера, односно функционал-
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но стање организма фудбалера, при чему су мо-
торичке способности добро развијене, а нервне 
резерве у довољној мери очуване. Задатак кон-
диционе припреме је трансформација функцио-
налних и моторичких способности. При томе је 
важно одабрати  оне методе и средства којима се 
остварује највиши ниво позитивних адаптацио-
них промена. Истраживања су показала да су се у 
последњих неколико година догодиле битне про-
мене у кондиционој припреми спортиста. Оне су 
приметне како код елитних фудбалера, који се 
такмиче у најквалитетнијим лигама света, тако и 
код фудбалера нижег ранга такмичења. 

Дужина пређеног пута за време утакмице 
код врхунских фудбалера је у просеку од 10 до 12 
км (Ekblom 1986, Reinzi, Durst, Reilly et al., 2000). 
Пређени пут у току игре може се анализирати 
кроз неколико нивоа интензитета (Ekblom, 1994): 
ходање (6 км/ч), џогинг (8 км/ч), трчање малом 
брзином (12 км/ч), трчање средњом брзином (15 
км/ч), трчање великом брзином (18 км/ч), спринт 
(30 км/ч) и друге активности (скокови, промена 
смера кретања, заустављања,  дуел-игра и др.). 
Ови подаци указују да у пређеном путу фудбале-
ра током утакмице може бити доста варијација у 
погледу интензитета кретања. 

Међутим, иако су кретања ниског интензи-
тета доминантна током меча, током учествовања 
у акцијама доминирају активности субмаксимал-
ног и максималног интензитета (Reilly, Bangsbo, 
& Franks, 2000). У току утакмице играч направи 
између 1400 и 1600 промена интензитета и прав-
ца кретања, што указује на промену кретања на 
сваких 3,5 – 4 секунде (Verheijen, 1998), што се 
мало разликује од тога да фудбалери спринтају у 
просеку на сваких 90 секунди и имају напоре ви-
соког интензитета на сваких 30 секунди (Reilly, 
Bangsbo, & Franks, 2000). Ови подаци управо го-
воре о интервалном карактеру фудбалске игре, а 
такође и потреби за високим нивоом специфичне 
издржљивости која играчима омогућава кретање 
током дужег временског периода различитим ин-
тензитетом.

Са друге стране, иако играчи проведу тек 
око 1 км у спринту, они у току утакмице напра-
ве и до 100 спринтева, при чему их је највећи број 
дужине до 10 метара, а само мали број су сприн-
теви преко 30 метара у којима долази до изражаја 
максимална брзина (Ekblom 1994).

Кондициона припрема је сложен и свеобу-
хватан процес примене више програма за развој 
и одржавање функционалних и моторичких спо-
собности, као и морфолошких карактеристика 
(Стефановић и Јаковљевић, 2004). Основни зада-
так свих програма је унапређивање тренираности 
и резултата, побољшање општих, усмерених и 
специфичних способности и карактеристика које 
су битне за успешно учествовање у тренажним и 
такмичарским активностима. Тестирање у спор-
ту се спроводи да би се утврдиле моторичке спо-
собности и морфо-функционалне карактеристике 
појединца, односно да би се проверио утицај про-
грама тренинга и добиле објективне информације 
о сваком појединцу (Reilly, Thomas, 1976). На 
основу резултата тестирања могуће је исплани-
рати краћи или дужи тренажни период у складу 
са најновијим научним истраживањима. Мото-
ричке способности, важне за успешно бављење 
фудбалом могу се процењивати применом спец-
ифичних теренских тестова намењених фудбале-
рима, али и других теренских тестова којима је 
потврђена валидност и поузданост. Теренски те-
стови су дизајнирани тако да по карактеру буду 
блиски активностима које играчи испољавају у 
игри. Поред наведених разлога, тестирања имају 
важну улогу у процесима идентификације и 
развоја талената у фудбалу. 

Утврђивањем промена физичких способ-
ности у току одређеног периода (полусезоне, се-
зоне или неког дужег периода), могу се добити 
поуздани показатељи утицаја програма тренин-
га на фудбалере, остварити увид у стање сваког 
појединца укљученог у програм (Bangsbo, Mohr 
& Krustrup, 2006). Значај изучавања овог пробле-
ма огледа се како у унапређењу програма тренин-
га, тако и за друге стручно-научне анализе. На 
основу истраживања која се баве овим пробле-
мом (Heler, Prohaska, Bunc, 1992, Casajus, 2001, 
Klark, Edvards, Mohrton & Baterli, 2008) може се 
закључити да постоје интересовања за ову про-
блематику. У наведеним радовима аутори нису 
користили искључиво теренске тестове, него 
комбинацију теренских и лабораторијских тесто-
ва. 

Утврђивањем промена моторичких способ-
ности, у овом случају у току припремног перио-
да, могу се добити поуздани показатељи утицаја 
програма тренинга на фудбалере, и направити 
увид у морфо-функционалне и моторичке спо-
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собности сваког појединца укљученог у програм 
(Bangsbo 1994). Имајући у виду предности, може 
се закључити да су теренски тестови погоднији за 
процену моторичких способности фудбалера. У 
овом истраживању коришћени су искључиво те-
ренски тестови и процењиване су моторичке спо-
собности значајне за ефикасност у фудбалу. 

МЕТОД

Проблем, предмет, циљ 
и задаци истраживања
Проблем истраживања се односи на проме-

не моторичких способности у току летњег при-
премног периода настале као последица приме-
не различитих метода и средстава коришћених 
у тренажном процесу (Helgerud, Engen, Wisløff 
& Hof. 2001). Припремни период се састојао од 
општих, усмерених и специфичних средстава за 
развој моторичких способности.

Предмет истраживања је утицај спроведеног 
плана и програма тренинга у току летњег 
припремног периода на промене моторичких 
способности фудбалера ФК „РАД“ из Београда. 

Циљеви истраживања усмерени су на: 
• анализу програма тренинга у току припремног 

периода,
• истраживање карактеристика промена мото-

ричких способности током припремног пери-
ода, и

• истраживање повезаности промена моторич-
ких способности и програма тренинга у току 
припремног периода.

Задаци истраживања су били: 
• изабрати адекватну групу испитаника,
• извршити процену моторичких способности 

испитаника у два одвојена тестирања,
• формирати базу података за статистичку обра-

ду,
• извршити статистичку анализу података, и
• извршити квалитативну анализу добијених ре-

зултата.

Хипотезе истраживања
У складу са резултатима досадашњих ис-

траживања, а на основу циљева овог истраживања, 
формиране су две хипотезе:

Х1 – моторичке способности фудбалера 
мењају се у периоду летњег припремног периода

Х2 – програми тренинга за развој моторич-
ких способности утичу на карактер промена мо-
торичких способности.

Узорак испитаника
Узорак испитаника чинили су двадесет 

сениора (у даљем тексту испитаника), ФК „РАД“ 
из Београда, који се такмиче у Супер лиги, 
просечне старости 20,83 (±2,48) година, просечне 
висине тела  181,70 (±6,88) цм и масе тела  76,76 
(±7,53) кг. Тестирани су у два одвојена тестирања 
током летњег припремног периода. Пре тестирања 
сви испитаници су обавили лекарски преглед и 
није било пријављених здравствених проблема. 
Тестирању је претходило загревање у трајању 
од 15 минута. Испитаници су били подељени у 
две групе од по 10 фудбалера. Прво тестирање 
(Т1) је извршено на почетку припремног периода 
(крај прве седмице припремног периода). Друго 
тестирање (Т2) је извршено на крају припремног 
периода (10 дана пред почетак јесење такмичарске 
полусезоне). Оба тестирања су извршена на 
вештачкој трави у лаганој спортској опреми 
прилагођеној временским условима, у истом делу 
дана од 10 – 12 часова.

Избор тестова 
Тестови су одабрани тако да се њима про-

цењују моторичке способности које утичу на 
ефикасност у фудбалу (Хоф, 2005, Нето, Нуњес 
и Хеспањол, 2007): брзина, снага, агилност, из-
држљивост. Коришћени су следећи тестови: 
Спринт на 10 метара из високог старта (10С), 
Спринт на 20 метара из летећег старта (20ЛС), 
Спринт на 30 метара из високог старта (30С), 
Вертикални скок из получучња (ВС), Вертикални 
скок са получучњем (ВСП), Вертикални скок са 
замахом рукама (ВСЗ), Серија вертикалних скокова 
(7СС), Трчање са променом смера кретања (ЦЦ), 
вођење лопте са променом смера кретања (ЦЦЛ) и 
ЈО-ЈО интермитентни тест опоравка ниво 1. 
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Обрада података
Добијени подаци обрађени су поступцима 

дескриптивне и компаративне статистике. Средње 
вредности и стандардне девијације рачунате су 
за све поменуте варијабле. За одређивање стати-
стичке значајности добијених промена коришћен 
је Microsoft Excel, a од статистичких процедура 
коришћен је Т – тест, са нивоом статистичке 
значајности p<0,05. 

РЕЗУЛТАТИ СА 
ДИСКУСИЈОМ

Резултати тестова у периодима праћења 
(Т1 и Т2) приказани су у Табели 1. Приказане 
су средње вредности и стандардне девијације за 
одабране тестове. Резултати указују да су највеће 

промене у периоду између Т1 и Т2 добијене у 
тесту за процену издржљивости играча (Јо-Јо 
интермитентни тест опоравка ниво 1) и у тесту 
Вертикални скок. Најмање позитивне промене  
добијене су у тесту Спринт на 30 метара из високог 
старта у истом периоду праћења. Једино значајно 
смањење резултата у овом периоду у односу на Т1, 
добијено је у тесту Серија вертикалних скокова 
(7РЈ). Статистички значајне промене између Т1 и 
Т2 забележене су у Јо-Јо интермитентном тесту 
опоравка ниво 1 и серији вертикалних скокова 
(п<0,05). Неопходно је напоменути да су играчи 
2 дана пре спроведеног другог тестирања имали 
тренинге у којима је акценат био на побољшању 
аеробних и анаеробних способности. С обзиром 
на периодизацију тренажног процеса, тестирање 
је било планирано пре ових тренинга. Али то није 
било могуће због техничких потешкоћа, па су као  
последица замора испитаника, неки резултати 
лошији од очекиваних. 

Табела 1.   Средње вредности и стандардне девијације за примењене тестове у периодима мерења  
(T1 и T2). Знак *означава статистички значајну разлику између два тестирања  (п<0,05). 

Teстови T 1 T 2

10 С 1,740(±0.065) 1,750(±0.057)

20 ЛС 2,420(±0.084) 2,410(±0,082)

30 С 4,170(±0,128) 4,160(±0,123)

ВС 32,20(±4,059) 33,40(±3,743)

ВСП 38,70(±4,388) 38,50(±4,612)

ВСЗ 45,20(±4,364) 45,90(±4,745)

7 СС 36,30(±3,329) 32,70(±3,309) *

ЦЦ 5,07(±0,217) 5,00(±0,182)

ЦЦЛ 6,54(±0,172) 6,46(±0,264)

ЈO-ЈO 2042(±433,71) 2179(±402,24)*

Резултати тестирања указују на одређене 
промене, које су се дешавале у току летњег при-
премног периода. У различитим тестовима до-
бијене су веће или мање промене резултата. 

У тесту Спринт на 10 метара из високог 
старта (10С), уочена је разлика између тестирања 
(T1) 1,740 сек, i (T2) 1,750 сек. тј. обрнути карак-
тер промена. Разлика резултата између T1 i T2 je 
(-0.57 %). 

Добијени резултати у тесту Спринт на 20 
метара из летећег старта указују на побољшање 
за посматране периоде мерења. Из Графикона 2 
види се да је просечно време различито за оба 

тестирања и то: 2,420 сек. (T1), и  2,410 сек. (T2). 
Takође се може запазити промена резултата за 
0.41 % између T1 и T2. 

Резултати ова два теста (10С и 20ЛС) ука-
зују, да нема значајних разлика између добијених 
резултата и резултата добијених у студијама које 
су спроведене на елитним фудбалерима. 

У тесту Спринт на 30 метара из високог 
старта (30С), уочена је незнатна разлика између 
тестирања (T1) 4,170 сек. и (T2) 4,160 сек. Разлика 
резултата између Т1 и Т2 је 0,24 %. Промене у 
добијеним резултатима нису статистички значајне,
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Резултати у тесту Вертикални скок из по-
лучучња (ВС), указују на побољшање резул тата за 
посматране периоде мерења. Средње вредности 
резултата по тестирањима су: 32,20 cm (T1) и 
33,40 cm (T2). Резултати показују пораст између 
T1 и T2 3,73%. Резултати у тесту Вертикални 
скок са получучњем (ВСП), указују на обрнути 
карактер промена резултата у тесту за посматране 
периоде мерења. Средње вредности резултата по 
тестирањима су: 38,70 cm (T1), 38,50 cm (T2), што је 
погоршање од - 0,52%. Резултати у тесту Вертикални 
скок са замахом рукама (ВСЗ) указују на побољшање 
резултата за посматране периоде мерења. Средње 
вредности резултата по тестирањима су: 45,20 cm 
(T1) и 45,90 (T2). Промене између тестирања T1 и T2 
су 1,55 %. Промене добијених резултата у тестовима 
за процену експлозивне снаге мускулатуре ногу 
нису статистички значајне. 

У тесту Серија вертикалних скокова, 
запажа се негативан карактер промена добијених 
резултата за посматране периоде мерења. Средње 
вредности резултата по тестирањима су: 36,30 cm 
(T1) и 32,70 cm (T2). Промена између T1 и T2 је 
негативна и износи -11,00 %. Промена добијеног 
резултата је статистички значајна.  

Средње вредности добијених резулта-
та у тесту Трчање са променом правца кретања 
су следеће: 5,070 сек. (T1) и 5,000 сек (T2). 
Про мена резултата између T1 и T2 je 1,4 %. 
Промене добијених резултата између T1 i T2 нису 
статистички значајне (p<0,05). У тесту Вођење 
лопте са променом правца кретања, забележени 
резултати показују сличан карактер промена као 
и у претходном тесту, за посматране периоде 
мерења. Резултати су: 6,540 сек. (T1) и 6,460 сек 
(T2). Промене резултата између T1 и T2 je 1,23 
%. Промене резултата у тестовима трчања са 
променом правца, са и без лопте нису статистички 
значајне. 

У Јо-Јо интермитентном тесту опорав ка 
ниво 1, средње вредности резултата по тести-
рањима су: 2042 m (T1) и 2179 m (T2). Промена 
између тестирања  T1 и T2 je 6,70 %. Промена 
између T1 и T2 je статистички значајна (п<0,05). 
Добијени резултати у тесту су слични онима 
који су добијени у студијама спроведеним на вр-
хунским фудбалерима (Krustrup, Mohr, Amstrup, 
Rysgaard, Johansen, Steensberg, Pedersen, 2003).

Анализа програма тренинга
Програм летњих припрема сениора ФК 

РАД за такмичарску сезону 2008/2009 годину је 
реализован у периоду од 14.07. до 17. 08. 2009. 
у пет тренажних фаза, где је свака фаза трајала 7 
дана, и то:
• основни општеприпремни период 1 - од 14. 

07 до 20.07.2008. у Београду, где је на крају 
микроциклуса одиграна једна контролна 
утакмица са нижеразредним клубом,

• основни општеприпремни период 2 - oд 21. 
07. до 27.07. 2008. у Словенији, где је на крају 
микроциклуса одиграна једна контролна утак-
мица са клубом из Чешке,

• главни (ударни) припремни период 1 – oд 
28.07. до 03.08.2008. у Словенији, где је оди-
грано 3 контролне утакмице са екипама из Из-
раела, репрезентацијом Бахреина и Словеније,

• главни (ударни) припремни период 2 – oд 04. 
08. до 10.08.2008. у Београду, где је одиграна 
кон тролна утакмица са екипом Срем из Срем-
ске Митровице, и

• предтакмичарски период – oд 11.08. до 17.08. 
2008. у Београду, у којем је на крају периода 
одиграна утакмица првог кола новог првен-
ства.

У датом периоду (oд 14.07. дo 17.08.2008.) 
реализовано je укупно 55 тренинга на терену 
са општим временским обимом од 91:46:50 
(сат:мин:сек) тренажног рада, са обимом трчања 
277,70 km. Просечан обим трчања је износио 
4,970 m по појединачном тренингу, a појединачни 
тренинг је у просеку трајао 1:39:02 (сат:мин:сек).

Такође у датом периоду је реализовано 14 
тренинга у теретани. Временско трајање рада у 
теретани је било 11:09:00 (сат:мин:сек), односно 
појединачни тренинг је у просеку трајао 51мин.

Укупно је у току циклуса припрема за 
период од 14.07. дo 17.08.2008. реализовано 69 
тренинга са сумарним временским обимом рада 
102:55:50 (сат:мин:сек). Тренинзи су реализовани 
у току 32 дана (не рачунајући дане за паузе, 
одморе, путовања), а просечно дневно трајање 
тренинга (рачунајући и утакмице) било је 3:20:50 
(сат:мин:сек). У Taбели 2 дати су структурни 
показатељи количине тренажног рада у односу на 
реализоване тренажне фазе.
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Табела 2. Структурни показатељи количине тренажног рада у односу на реализоване тренажне фазе
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20.07. 11 1    12 5.450 65,40 3 0:50 2:30:001:45:00 21:00:00
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OПП 2

21.07.-
27.07. 11 1    12 1:50:47 22:09:00 6.680 80,16 3 0:55 2:45:00
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PP 1

28.07.-
03.08. 9 3    12 1:35:14 19:03:00 4.260 51,12 3 0:59 2:57:00

Ударни
ПП 2

04.08.-
10.08. 10 2    12 1:36:00 19:02:00 4.360 52,32 3 0:59 2:57:00
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17.08. 6 1      7 1:28:50 10:32:50 4.100 0:30 1:00:0028,70 2

СУМА

32
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47 8    55 1:39:02 91:46:50 4.970 277,7 14 0:51 11:09:00

    Укупно 69 тренинга   Укупно 102:55:50 сати
тренажног рада

3:20:50 просечно
дневно тренажног рада

У Табели 3 су дати основни показатељи 
обима општег, усмереног и специфичног тренаж-
ног рада, у односу на реализоване тренажне фазе.  

Табела 3. Заступљеност општег (трчање без лопте), усмереног (специфична фудбалска кретања и вежбе 
технике) и специфичног (делови игре или игра) тренажног рада, у односу на реализоване 
тренажне фазе. 
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РАДА

(m)

ВРСТА ТРЕНАЖНОГ 
РАДА

(%)

Заступљеност
усмереног и
специф. рада у 

тренингу

 П
ер
ио
д

П
ер
ио
д

O
пш

ти

Ус
ме
ре
ни

С
пе
ци
фи

.

O
пш

ти

Ус
ме
ре
ни

С
пе
ци
фи

.

m %

Oсновни OПП 1 14.07.- 20.07. 1800 1650 2000 33.02 30.27 36.69 3650 66.96

Oсновни OПП 2 21.07.- 27.07. 2200 2148 2332 32.93 32.15 34.91 4480 67.06

Ударни ПП 1 28.07.- 03.08. 343 2323 1594 8.05 54.53 37.41 3917 91.94

Ударни ПП 2 04.08.- 10.08. 326 1785 2249 7.47 40.94 51.58 4034 92.52

Предтакмичарски 11.08.- 17.08. 300 1800 2000 7.31 43.90 48.78 3800 92.68

ПРОСЕК 994 1941 2035 17.75 40.35 41.87 3976 82.22



41

Јањић А, и др. Промена моторичких способности фудбалера ... ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2010; 64 (1): 35-45

Заступљеност општег тренажног рада је у 
већој мери присутна само у прве две недеље,и то 
са 1800 и 2200 метара по тренингу тј. са 33,03 и 
32,93 % укупног тренажног рада. У истом пери-
оду усмерен и специфичан рад (заједно) су били 
заступљени са 66,96 и 67,06 %. У осталим перио-
дима општи рад је био заступљен у веома малом 

обиму тј. са 8,05; 7,47 и 7,31 % укупног тренаж-
ног рада. 

Усмерен и специфичан рад (заједно) су до-
минирали током припрема, поготово у последње 
3 недеље рада, и то са 3917, 4034 i 3800 метара по 
тренингу, што чини 91,94; 92,52 i 92,68 % укупног 
тренажног рада.     

Табела 4.  Показатељи структуре тренинга у функцији елемената специфичног рада тј. технике и тактике 
фудбалске игре у односу на реализоване тренажне фазе.
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У припремном периоду реализовано је 
55 тренинга на терену. Према структурним 
показатељима на елементе специфичног рада 
(техника и тактика фудбалске игре) је утрошено  
63:48:00 (сат:мин:с) тј. 1:22:00 (сат:мин:с) време-
на по тренингу просечно, а то je 81.94 % укупног 
тренажног рада.

Структурни показатељи тренажног рада 
указују да је на:
• технику са лоптом искоришћено 13:26:00 

(сат:мин:с), тј. 16 минута просечно по тренин-
гу, што чини 16.18 %  укупног тренажног рада,

• тeхнику специфичних кретања искоришћено 
14:23:00 (сат:мин:с), тј. 17 минута просечно по 
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Графикон 1:  Структура тренажног оптерећења у односу на примењене микроциклусе представљене 
кроз проценте учешћа општег (трчање без лопте), усмереног (специфична фудбалска кретања 
и вежбе технике) и специфичног (делови игре или игра) реализованог тренажног рада.

тренингу, што чини 18,40 % укупног тренаж-
ног рада,

• тeхнику шутирања искоришћено 8:58:00 
(сат:мин:сек), тј.12 минута просечно по тре-
нингу, што чини 12,64 % укупног тренажног 
рада,

• тaктику искоришћено 12:50:00 (сат:мин:с), тј. 
18 минута просечно по тренингу, што чини 
18,14 % укупног тренажног рада, и

• игру искоришћено 13:16:00 (сат:мин:с), тј. 16 
минута просечно по тренингу, што чини 16,55 
% укупног тренажног рада.

Процентуално гледајући по периодима, на 
елементе специфичног рада (техника и тактика 
фудбалске игре) утрошено је:
• основни општеприпремни период OПП 1                 

65.71 %,
• основни општеприпремни период OПП 2                 

63.63 %,
• главни (ударни) припремни период ПП 1                

92.34 %,
• главни (ударни) припремни период ПП 2                

93.73 %, и
• предтакмичарски период  94.29 % . 

Анализа промене добијених 
резултата
Промене које су настале као последица тре-

нинга су различите од теста до теста. У припре-
мном периоду, између Т1 и Т2 највеће позитивне 

промене 6,70% забележене су у ЈО-ЈО интерми-
тентном тесту опоравка ниво 1, а негативне -11% 
у тесту Серија вертикалних скокова (7РЈ) и ове 
промене су статистички значајне 
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Серија вертикалних скокова -11 %. На основу 
ових података може се закључити да тренинзи 
снаге нису утицали у оној мери на резултате 
на тестовима снаге, као што је то био случај са 
тренинзима издржљивости. Треба напоменути да 
резултати добијени у неколико студија показују 
да тренинзи усмерени на развој издржљивости, 
утичу инхибиторно на способности које захтевају 
испољавање снаге.

У тестовима спринта забележене су следеће 
промене: Спринт на 10 метара из високог старта 
-0,57 %, Спринт на 20 метара из летећег старта 
0,41 % и Спринт на 30 метара 0,24 %. Ове 
промене у резултатима, с обзиром на дужину 
претрчане стазе могу се приписати претежно 
тренинзима брзине, брзине са лоптом и снаге. 
Истраживања су потврдила да је код врхунских 
фудбалера веома битан однос између спринта 
до 30 метара, максималне снаге опружача ногу и 
висине вертикалног скока. 

ЗАКЉУЧАК

Основни циљ овог рада је био да се истра-
жи карактер промена моторичких способности у 
припремном периоду. Извршено је на узорку од 
20 фудбалера сениора ФК „РАД“ из Београда. 
Примењена је батерија тестова за процену снаге, 

Графикон 2: Релативне разлике у примењеним тестовима између мерења T1 i T2.
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На значај ЈО-ЈО интермитентног теста опо-
равка, указују истраживања обављена на елит-
ним фудбалерима (Bangsbo 1994b; Helgerud, 
Engen, Wisløff, & Hof. 2001; Wisløff, Helgerud & 
Hof, 1998). У овим истраживањима доказана је 
повезаност између успешности екипа у такмичењу 
и VO2max. Упоређујући промену у овом тесту која 
је износила 6,70 %, може се закључити да је ово 
својство највише развијано у тренинзима у којима 
је акценат био на игри 5 против 5 и 4 против 4 кao и 
трчањем без лопте. Такође, контролне утакмице и 
тренинзи усмерени на развој техничко – тактичких 
способности, по свом интензитету и карактеру, 
могу имати утицај на овакву промену.  

У тестовима Трчање са променом правца 
кретања и Вођење лопте са променом правца 
кретања, добијена је промена од 1,4 % односно 
1,23 %. Ове промене резултата могу се приписати 
позитивном утицају тенинга снаге који су били 
заступљени са укупно 11:09:00 (сат:мин:сек) и 
тренинга за развој технике, а који су чинили 40,35 
% реализованог тренажног плана.. 

Добијене разлике у тестовима у којима 
је процењивана снага мишића ногу, указују на 
знатно мање промене у односу на издржљивост. 
Посебно по тестовима забележене су следеће 
промене: Вертикални скок из получучња 3,73 
%, Вертикални скок са получучњем -0,52%, 
Вертикални скок са замахом рукама 1,55 % 
и оно што свакако највише забрињава и где 
је уочена највећа разлика између Т1 и Т2, 
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брзине, агилности и издржљивости. Тестирања су 
вршена на почетку и на крају припремног перио-
да. Подаци су обрађени поступцима дискриптив-
не и дискриминативне статистике. 

Резултати истраживања указују на побољ-
шање већине моторичких способности у посма-
траним периодима мерења. 

Добијени резултати указују да се током 
летњег припремног периода моторичке способ-
ности фудбалера мењају. Карактер промена је раз-
личит. Програми тренинга утичу на карактер про-
мена моторичких способности, али ове промене 
нису увек пропорционалне.

У припремном периоду највеће позитивне 
промене су добијене у Тесту издржљивости, а не-
гативне у тесту Серија вертикалних скокова.

Од свих промена које су настале као после-
дица тренинга, једино су промене у тестовима ЈО-
ЈО интермитентни тест и Серија вертикалних ско-
кова биле статистички значајне. 

Анализирани програм тренинга за припрем-
ни период указује на различиту заступљеност 
тренинга. У припремном периоду су највише 
коришћени тренинзи усмерени на елементе спец-
ифичног рада (техника, тактика и игра).

Узимајући у обзир заступљеност тренин-
га у припремном периоду, као и карактер проме-

на резултата за овај период, може се закључити 
да су тренинзи највише утицали на развој 
издржљивости, а нешто мање на брзину и снагу. 

Добијене промене резултата одабраних те-
стова потврђују постављене хипотезе. Карактер 
промена је различит, као и утицај тренинга за по-
сматрани период мерења.

Од свих тренинга усмерених на развој мо-
торичких способности, на фудбалере је највише 
утицао тренинг издржљивости 4 против 4 и 5 про-
тив 5 у више серија, интензитета 90 % до 95 % од 
максималног пулса.

Тестирања су извршена у циљу утврђивања 
промена моторичких способности у току припре-
мног периода. Резултати на тестовима требало 
је да послуже као показатељ утицаја тренажног 
процеса на фудбалере и помогну бољем увиду у 
тренутно стање сваког појединца. Објашњење за 
„незначајне“ промене између два тестирања може 
се потражити у чињеницама да је претходна сезо-
на трајала дуже због бараж – такмичења, тако да 
су играчи дошли у великој мери спремни на поче-
так припрема, а да су други тест фудбалери ради-
ли под замором због тренажног процеса у прет-
ходна два дана.
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