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Сажетак
Примарни циљ ове студије био је да се испрати динамика развоја моторичких способности полазника организоване Школе 
фудбала „Диф” у годишњем циклусу тренинга. Такође, задатак ове лонгитудиналне студије, био је и да оцени програм рада школе, 
односно њен утицај на развој моторичких способности младих фудбалера. Дванаест фудбалера старије групе (10 ± 0.9) и петнаест 
фудбалера млађе узрасне групе (7.3 ± 0.8), Школе фудбала „Диф“  учествовали су у истраживању. Експеримент је подразумевао 
две сесије тестирања, организоване у размаку од дванаест месеци, између којих је спроведен организован фудбалски тренинг. 
Програм рада подразумевао је три тренинга недељно који се састојао из: 10-15 мин. загревања са лоптом (нпр. жонглирање, 
вођење лопте, понављање научених техничких елемената и сл.), 10-15 мин. вежби координације (нпр. трчање, преко мердевина, 
препона и сл.), 20-25 мин. обучавања техничког елемента (нпр. дриблинг, додавање, ударац по лопти и сл.) и 10-15 мин. игру 
усмерену на постизање гола (игра на два гола, игра на четири гола и сл.). У тестирању су били укључени тестови за процену 
брзине, опште и специфичне агилности, као и индиректни тестови за процену снаге ногу. Добијени резултати указују да је 
програм рада позитивно утицао на развој моторичких способности полазника школе, у већини праћених варијабли. Програм рада 
имао је већи утицај на боље резултате у ретесту код полазника старије групе, док је код полазника млађе групе, програм највише 
утицаја имао на специфичну агилност са и без лопте. На основу добијених резулта праћења развоја моторике и евалуације 
програма рада, предлажу се одређене модификације датог програма, пре свега у раду са млађом узрасном групом.

Кључне речи: ТЕСТИРАЊЕ / ПРОГРАМ РАДА / СЕЛЕКЦИЈА / ТРЕНИНГ

УВОД

Фудбал је игра којом се активно бави преко 
240 милиона људи у више од 200 земаља широм 
света (Hillis, 1998). Континуирани раст, популар-
ност фудбалске игре приметан је у свим друшт-
вено – социјалним аспектима савременог живо-
та. У последње време та популарност се огледа у 
све већем броју организованих школа фудбала за 
најмлађе фудбалске полазнике, почевши чак и од 
дечака и девојчица старости 3-4 године.

Фудбалска игра од својих почетака па до 
данас, доживела је велики број промена у технич-
ком и тактичком погледу, правила игре су такође 
доживела одређену модификацију, и што је за овај 
рад значајно еволуирали су захтеви у функцио-
налним и моторичким карактеристикама фудбале-
ра. Савремена игра захтева покрете и активности 
који се одликују изразито брзим, снажним и ек-
сплозивним способностима. Анализом такмичар-
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ске активности фудбалера дошло се до закључка 
да у фудбалу преовлађује интермитентна структу-
ра кретања са великим бројем акција са и без лоп-
те, које су високо-интензивног карактера између 
којих се налазе периоди ниско-интензивних ак-
тивности (Svensson & Drust, 2005). У складу са 
овим чињеницама, потребно је идентификовати и 
евалуирати оне фудбалске полазнике који ће моћи 
да одговоре захтевима врхунског фудбала, и да 
конкуришу за врхунске спортске резултате. Фуд-
бал спада у групу полиструктуралних, ациклич-
них спортова, код којих је предикција успешно-
сти знатно отежана и зависи од великог броја ге-
нотипних и фенотипних фактора, квалитета и ка-
рактера технолошког процеса (тренинга), здрав-
ственог статуса и великог броја додатних факто-
ра.

Детекција и идентификација талентованих 
играча је много тежа у тимским спортовима (као 
што је фудбал) него у индивидуалним (трчање, 
бициклизам, веслање), где су предиктори спо-
собности лакше научно објашњиви (за детаље 
погледати, Reilly et al., 2000). За процену стања 
моторичких способности и прогнозу евентуал-
не успешности фудбалера, најмлађег узраста, ко-
ристе се различити задаци (тестови) којима се 
процењују брзинске способности, поједини видо-
ви испољавања снаге у општим и специфичним 
условима, капацитет снаге кроз трчања са проме-
ном смера (агилност), специфични тестови веш-
тине и морфолошке карактеристике полазника. 
Тестирање физичких способности је ефикасно 
средство у процени и мониторингу младих фудба-
лера и у функцији је развоја техничких вештина, 
тактичког обучавања, тимског рада и когнитив-
них способности. Свако тестирање и поређење 
резултата са претходним тестирањем, као и са не-
посредним тренажним програмом, представља 
значајну базу података која може бити извор ко-
рисних информација за едукацију и усавршавање 
тренера. 

Међутим, евалуација и процена успеш-
ности младих фудбалера, у функцији дугороч-
не пројекције, је веома отежана због индиви-
дуалних разлика у времену и темпу промена 
антропометријских карактеристика, функцио-
налних  капацитета и моторичких дисбаланса 
током пубертета и периода сазревања (Malina et 
al., 2004). Међутим, процена ефикасности фуд-
балских полазника који се налазе у пред пубер-

тетском добу, дакле где не постоје изражене био-
лошке и морфолошке разлике, може дати валид-
не податке и прецизније информације о почет-
ним адаптацијама на поједине активности. Про-
мене моторичких способности у развојном пе-
риоду деце, која се систематски баве фудбалом, 
није могуће посматрати изоловано од специфич-
ности услова у којима се одвија фудбалска актив-
ност. Међутим, ни ефикасност у игри није могуће 
објаснити независно од развоја општих моторич-
ких способности фудбалера, као објективне осно-
ве за испољавање специфичних моторичких спо-
собности (Кукољ и сар., 2007).

Постоји велики број стандардизованих  те-
стова физиолошких капацитета, као и тестова до-
минантних моторичких способности,  којима се 
процењује способност сваког појединца  и кон-
тролише степен адаптације организма на разли-
чите тренажне методе. Поред тога, у последње 
време све је више и евалуираних тестова фуд-
балске вештине (вођења лопте, прецизности 
додавања...). 

Предмет истраживања студија које су се 
бавиле млађим узрасним категоријама у фудба-
лу су валидност и поузданост појединих тесто-
ва (Mirkov et al., 2008; Wragg et al., 2000), проме-
не у способностима у зависности од хронолш-
ког и биолошког сазревања фудбалера (Helsen, 
2000; Malina et al., 2005), поређења у вештина-
ма између млађих фудбалера и сениора сврста-
них према нивоу такмичења или  тренажног ста-
жа и повремено релације између тестова вештине 
и извођења, односно учинка на утакмици. Такође, 
постоје студије које се баве моторичким способ-
ностима (снага,  брзина, агилност, флексибил-
ност, ...) играча на различитим нивоима успешно-
сти (Vaeyens et al., 2006), студије чији су  пред-
мет моторичке способности и фудбалске вешти-
не младих фудбалера у поређењу са  вршњацима 
који се не баве фудбалом. Резултати иду у при-
лог постојања разлика између играча у старијим 
годиштима у односу на млађе фудбалере, као и у 
прилог постојања разлика између фудбалера раз-
личитог ранга такмичења – фудбалери који се так-
миче у вишем рангу имају већи ниво одређених 
способности (нпр. брзине, издржљивости) у од-
носу на фудбалере који се такмиче у нижем ран-
гу такмичења, али и вршњаци који се баве фудба-
лом имају боље резултате у односу на оне који се 
не баве фудбалом.
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Мали (или недовољан) је број лонгитуди-
налних студија које се баве проблемом динами-
ке развоја моторичких способности у тренажним 
процесима у којима је акценат стављен на обуку 
елементарене технике код најмлађих полазника.

Циљ ове студије је био да се утврди или 
оцени утицај, јасно дефинисаног плана и програ-
ма, који је усмерен ка обуци елементарне технике 
фудбалеске игре, на динамику развоја моторич-
ких способности, код млађе (У8) и страрије гру-
пе (У10), фудбалских полазника Школе фудбала 
„Диф“.

У овој студији резултати су лонгитудинал-
но прикупљени током годишњег циклуса тренин-
га. Значај ове студије огледа се у оцени постојећег 
плана и програма рада у организованој шко-
ли фудбала у циљу дефинисања практичних 
импликација које би дале одређене смернице за 
његове потенцијалне (евентуалне) корекције, ве-
зане за заступљеност рада на развоју моторичких 
способности и вештина у овом узрасту.

Дакле, предмет овог рада су промене у 
развоју моторичких способности, дечака, који 
још нису ушли у фазу интезивног раста и развоја, 
а баве се фудбалом тј. полазници су организоване 
школе фудбала.

МЕТОД

Узорак испитаника
Дванаест фудбалера старије групе (У10) и 

петнаест фудбалера млађе узрасне групе (У8), ор-
ганизоване Школе фудбала „Диф“  су учествова-
ли у студији (табела 1). Нико од испитаника није 
имао неки медицински (лекарски прегледи су пре 
тестирања обављени у ординацији ФСФВ-а) про-
блем или повреде локомоторног апарата пре и 
за време трајања студије. Пре првог тестирања 
сви испитаници и њихови родитељи су прими-
ли комплетна објашњења у погледу сврхе и про-
цедуре тестирања, као и посебне назнаке везане 
за могуће ризике од повреда. Сви испитаници су 
потписали сагласност да добровољно учествују у 
истраживању. 

Табела 1.   Демографски профил фудбалера 
млађе групе - У8 (n = 15) и старије 
групе - У10 (n = 12), средња вредност 
(СВ) и стандардна девијација (СД).

Карактеристике 
фудбалера

У8 У10

СВ СД СВ СД

Године 7.3 0.8 10 0.9

Висина тела (цм) 130.5 4.3 142.1 4.3

Маса тела (кг) 27.2 2.8 32.6 4.8

Тренажни процес и поступак мерења
Експеримент је подразумевао две сесије 

тестирања организоване у размаку од дванаест 
месеци између којих је спроведен организован 
фудбалски тренинг. Програм тренинга у овом пе-
риоду је подразумевао три тренажна часа фудба-
ла у микроциклусу од 7 дана. Прва два тренаж-
на часа су трајала по 60 мин и обично су подраз-
умевали 10-15 мин. загревања са лоптом (нпр. 
жонглирање, вођење лопте, понављање науче-
них техничких елемената и сл.), 10-15 мин. вежби 
координације (нпр. основно трчање, трчање преко 
мердевина, препона и сл.), 20-25 мин. обучавање 
одређеног техничког елемента прилагођеног 
узрасту (нпр. дриблинг, додавање, ударац и сл.) и 
10-15 мин. игру усмерену на постизање гола (игра 
на два гола, игра на четири гола и сл.). Трећи тре-
нажни час је реализован на самом крају микро-
циклуса и трајао је 90мин. U трећем тренажном 
часу, прва три дела у структури часа фудбала, су 
била иста као и у претходним микроциклусима, 
док је четврти део часа трајао нешто дуже и изно-
сио је 30-40 мин. Час фудбала млађе групе разли-
ковао се од старије групе, пре свега у већем оби-
му примене метода игре и вежби у односу играч-
лопта 1:1 (контрола лопте, финтирајући покрети, 
вођења...)

Прво тестирање реализовано је почетком 
септембра, док је ретест спроведен након навр-
шених дванаест месеци, односно почетком окто-
бра наредне године. Оба тестирања су организо-
вана у исто време дана (12-13.30 часова). Првом 
тестирању је претходило упознавање испитаника 
са тестовима што је подразумевало објашњавање 
и демонстрацију тестова, након чега су испита-
ници пробали да изведу тестове онолико пута 
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колико им је било потребно да коректно изведу 
сваки тест. Тестирању је претходила процеду-
ра загревања у трајању од 20 минута. Она је под-
разумевала вежбе обликовања у кретању и веж-
бе активног и пасивног растезања. У тестирању 
су били укључени тестови за процену брзине, оп-
ште и специфичне агилности, као и индиректни 
тестови за процену снаге ногу. Два искусна мери-
оца су спровела процес тестирања спортиста. Те-
стови, који су се користили за процену ових спо-
собноси, детаљно су описани у следећем пасусу. 

Процена морфолошког статуса испитаника 
вршена је на основу података прикупљених 
мерењем висине тела и масе тела. Током мерења 
испитаник је био бос и минимално обучен. При 
мерењу висине тела коришћен је антропометар 
по Мартину, чија је тачност мерења 0.1 цм, а при 
мерењу масе тела коришћена је електронска вага 
са тачношћу мерења од 0.1 кг. 

Процена моторичких способности је 
укључивала мерење седам варијабли код сваког 
испитаника (Mirkov et al.,2008), и то спринт на 
10 м из високог старта (10С), спринт на 10м из 
летећег старта (10ЛС), спринт на 20м (20 С), цик 
– цак (ЦЦ), цик - цак са лоптом (ЦЦЛ), скок са 
почучњем са рукама на куковима (ВСРБ) и скок са 
почучњем са замахом рукама (ВСЗР). Тестови су 
били тако распоређени да се избегне утицај једног 
теста на други. Пре самог теста испитаницима је 
детаљно објашњен протокол теста, након чега 
је следио практични приказ. Сваки испитаник 
је имао један пробни покушај, а након тога су 
мерена два покушаја. Само бољи резултат је био 
узет за статистичку анализу. Између покушаја је 
било 2 мин. паузе, а између тестова 5 мин. 

За мерење времена у спринту на 20м из 
високог старта коришћена су три пара фото-
ћелија. Фотоћелије су биле постављене на 10 
и 20 метара. Пресецањем зрака првог пара 
фотоћелија започињано је мерење, пресецањем 
зрака другог пара фотоћелија мерено је време на 
10м, а пресецањем зрака трећег пара фотоћелија 
измерено је време на 10м из летећег старта и 
укупно време на 20м, чиме се завршавао тест. 
Испитаници су били инструисани да трче што је 
могуће брже дуж растојања од 20м.

За мерење времена у цик - цак тесту 
коришћена су два пара фотоћелија. Један пар 
фотоћелија је постављен на стартну линију, а 
други на линију циља. Испитанику су даване 

инструкције да максимално брзо истрчи четири 
деонице од по 5м дужине, које су међусобно по-
везане и постављене под углом од 100˚ једна у од-
носу на другу.

За мерење времена у тесту цик - цак са лоп-
том коришћена су два пара фотоћелија. Један 
пар фотоћелија је постављен на стартну линију, 
а други на линију циља. Испитанику су дава-
не инструкције да максимално брзо води лопту 
дуж четири деонице од по 5м дужине, које су под 
углом од 100˚ постављене једна у односу на другу.

Максимална висина скока са почучњем 
са рукама на куковима мерена је коришћењем 
апарата ErgojumpTM (компјутеризовани систем 
Bosco). Испитаници су били инструисани, да 
држећи шаке на куковима, из усправног става 
брзо почучну као припрема за одскок и, повезано 
са тим, снажно одскоче. 

Максимална висина скока са почучњем са 
замахом рукама мерена је коришћењем апара-
та ErgojumpTM (компјутеризовани систем Bosco), 
који висину вертикалног скока, изражену у центи-
метрима, рачуна на основу времена протеклог од 
тренутка одскока до тренутка доскока. Испитани-
цима су даване инструкције да из усправног става 
брзо почучну као припрема за одскок и, повезано 
са тим, снажно одскоче замахујући рукама.

Статистичка обрада података
Стандардна дескриптивна статистичка ана-

лиза (средња вредност и стандардна девијација) је 
рачуната за сваку варијаблу. Значајне статистич-
ке разлике између теста и ретеста су анализира-
не употребом зависног т-теста. Ниво статистич-
ке значајности је био на нивоу  п<0.05. Сви ста-
тистички тестови су били обрађени коришћењем 
SPSS 16.0 програма (SPSS INC, Chicago, IL).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Добијени резултати, праћењем динамике 
развоја моторичких способности, указују да је 
програм рада у оквиру Школе фудбала „Диф“ по-
зитивно утицао на развој способности у већини 
посматраних варијабли. У односу на узрасне гру-
пе, уочен је значајнији напредак у способности-
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ма код испитаника старије групе у односу на 
млађу (табеле 2 и 3). Такође, важно је истаћи да 
на постигнуте резултате, у тесту и ретесту, нису 
утицале разлике у морфолошким карактеристи-
кама између појединаца, на шта указују вред-
ности стандардних девијација у резултатима, 
узимајући у обзир чињеницу да је узраст од 6 до 
10 година (који чини и узорак испитаника у овом 

истраживању) карактеристичан по равномерном 
морфолошком развоју. У овом периоду деца се не 
разликују, битније, у погледу антропометријских 
и хормоналних карактеристика, па су моторич-
ке способности објективан показатељ њиховог 
потенцијала (Stratton, et al., 2004).

Табела 2.  Резултати остварени на почетку и на крају годишњег циклуса тренинга (старија група - У10), 
средња вредност (СВ) и стандарда девијација (СД).

Тестови
1. мерење 2. мерење

СВ СД СВ СД p ЕВ**
10С (с) 2,42 0,18 2,27 0,16 0,00* 0.83

10ЛС (с) 1,84 0,21 1,79 0,16 0,13* 0.23
20 С (с) 4,28 0,38 4,08 0,31 0,01* 0.52
ЦЦ (с) 6,52 0,53 6,81 0,50 0,31* -0.54
ЦЦЛ (с) 11,30 2,11 10,29 1,38 0,01* 0.47
ВСРБ (цм) 21,6 4,5 23,9 3,9 0,00* 0.51
ВСЗР (цм) 24,4 4,7 28,1 6,1 0,00* 0.78

*p - вредност: ниво статистичке значајности на нивоу p<0.05
**ЕВ: Ефекат величине: безначајан < 0.2; мали 0.2-0.6; умерен 0.6-1.2 

У оквиру годишњег циклуса (макроци-
клуса) тренинга, Школа фудбала „Диф“ реали-
зовала је укупно 132 часа фудбала (тренажне 
јединице), кроз јасно дефинисан програм (већ 
описан), у просечном трајању од 70 минута. По-
ред редовних активности, полазници Школе фуд-
бала „Диф“ одигали су и 22 утакмице и имали 
10 часова слободних активности. На основу ре-
зултата истраживања може се проценити квали-
тет програма школе, односно могу се запазити 
врлине и евентуални недостаци у програмским 
садржајима. 

Из табеле 2 виде се резултати у тестови-
ма моторичких способности који су реализовани 
на почетку и крају годишњег циклуса тренинга, 
код полазника старије групе (У10). Статистички 
значајне разлике су добијене у тестовима за про-
цену (мерење) убрзања (10С) и максималне брзи-
не на краткој дистанци (20С), затим у специфич-
ном тесту агилности (ЦЦЛ) и у оба теста за инди-
ректну процену снаге ногу (ВСРБ и ВСЗР). Ста-
тистички значајне разлике једино нису добијене 
у тесту за процену брзине из летећег старта 
(10ЛС), као и у тесту опште агилности (ЦЦ), на 
коме се запажа негативан ефекат величине, одно-

сно лошији резултати у ретесту. Овакав резултат 
указује да програм рада Школе фудбала „Диф“ 
није утицао на развој ових способности, односно 
методе рада које су примењиване нису у довољној 
мери обухватале активности које би развијале оп-
шту агилност и брзину из летећег старта. Пошто 
се зна да је агилност једна од доминантнијих спо-
собности (по значајности) у фудбалској игри, као 
и то да је у најранијим узрасним годинама по-
требно радити на развоју те способности, може 
се закључити да је неопходно на том плану мо-
дификовати програме рада. Међутим, из табеле 
2 се може видети да је специфична агилност (са 
лоптом) у значајној мери поправљена, тако да се 
и из ових резултата може видети правац у раду 
школе - што више активности са лоптом. У одно-
су на ефекат величине (енг. effect size), на осно-
ву кога се може видети у којој мери је дошло до 
промене резултата, може се такође, видети да је 
највећи степен побољшања резултата остварен 
на тестовима за процену убрзања (10С) и виси-
не скока са замахом рукама (ВСЗР). Овакав резул-
тат је и очекиван, узимајући у обзир чињеницу 
да су примарни циљеви у развоју моторике, ове 
узрасне групе, у оквиру Школе фудбала „Диф“, 
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рад на координацији и фреквенцији покрета, тех-
ника кретања без лопте, као и вежбе у којима се 
тражи брзина реакције у простим и сложеним 
ситуацијама. Значајан резултат у ретесту оства-
рен је и на тесту ВСБР у коме су испитаници из-
водили скокове без замаха рукама. На основу овог 
резултата може се рећи да је успех у тестовима 
скочности резултат побољшања саме технике ско-
кова, а и  развоја снаге мишића ногу.

Узраст испод 8 година старости, одликује 
рад конципиран да задовољи основне потребе 
ове популације за кретањем и игром. До краја 

ове фазе, (око 8 године) деца постају способна 
да примењују претходна искуства на садашње 
ситуације. На пример, на једноставном нивоу, они 
могу да запамте оно што им је показано или што 
су пробали са лоптом на прошлом часу фудбала. 
У исто време, ова способност није стално при-
сутна. Они још увек не могу да замисле последи-
це (нпр., ако урадим ово, шта ће се догодити?). У 
складу са тим, рад на развоју моторичких способ-
ности потребно је испунити забавним садржајима 
који ће на идиректан начин утицати на дате спо-
собности. 

Табела 3.  Резултати остварени на почетку и на крају годишњег циклуса тренинга (млађа група - У8), 
средња вредност (СВ) и стандарда девијација (СД).

Тестови
1. мерење 2. мерење

p ЕВ**
СВ СД СВ СД

10С (с) 2.42 0.13 2.43 0.11 0.61* -0.13
10ЛС (с) 1.96 0.13 1.88 0.10 0.00* 0.57
20 С (с) 4.40 0.25 4.33 0.22 0.08* 0.27
ЦЦ (с) 7.32 0.52 6.97 0.38 0.01* 0.69
ЦЦЛ (с) 12.78 2.1 11.18 1.65 0.00* 0.77
ВСРБ (цм) 17.6 2.2 18.9 1.5 0.18* 0.58
ВСЗР (цм) 20.4 2.3 21.9 2.8 0.12* 0.66

*p - вредност: ниво статистичке значајности на нивоу p<0.05
**ЕВ: Ефекат величине: безначајан < 0.2; мали 0.2-0.6; умерен 0.6-1.2.

Из табеле 3 могу се видети резултати у те-
стовима моторичких способности који су реали-
зовани на почетку и на крају годишњег циклуса 
тренинга, код полазника млађе групе (У8). Ста-
тистички значајне разлике добијене су у тестови-
ма за процену (мерење) брзине из летећег стар-
та (10ЛС),  тесту опште агилности (ЦЦ) и спец-
ифичном тесту агилности (ЦЦЛ). Статистички 
значајне разлике нису добијене у тесту за проце-
ну убрзања (10С), на коме се запажа негативан 
ефекат величине, односно лошији резултати у ре-
тесту, тесту максималне брзине на краткој дис-
танци (20С), и у оба теста за индиректну проце-
ну снаге ногу (ВСРБ и ВСЗР). Овакви резултати 
указују да програмски садржаји рада млађе гру-
пе, Школе фудбала „Диф“, задовољавају основ-
не принципе, којима се акценат ставља на развој 
фундаменталних вештина са лоптом и стварању 
широке базе различитих покрета са и без лоп-
те. Дакле, позитиван утицај на резултате у ре-
тесту у тестовима агилности са и без лопте, по-

следица је програма рада, који се базира на при-
мени метода игре, којим се кроз раличите обли-
ке такмичења, захтева од полазника да лопту кон-
тролишу у разноврсним и сложеним ситуацијама 
игре. Овакав приступ у раду задовољава потребу 
дечака за игром, а савладавање одређених поли-
гона развија агилност и технику вођења и контро-
ле лопте. Највећи ефекат је остварен у тесту агил-
ности са лоптом (ЕВ=0.77), односно забележен је 
највећи напредак у односу на прво мерење. Може 
се констатовати да је принцип у раду при одно-
су 1:1 (лопта:играч) допринео повећању резулата. 

Резултати у осталим тестовима, на којима 
није дошло до значајнијих побољшања у ретесту, 
као и на бази емпирије, показују да узраст млађи 
од 8 година није способан, ни ментално ни фи-
зички, да реализује програмске садржаје у којима 
се инсистира на детаљима (аналитичком мето-
ду рада), на учењу изолованих елемената техни-
ке (скокови) и вежбама које не укључују лопту. 
Такође, због слабије координације и слабије тех-
нике кретања без лопте, испитаници нису били у 
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могућности да се максимално испоље на тестови-
ма, пре свега скокова са и без замаха рукама.

У циљу повећања ефикасности рада Шко-
ле фудбала „Диф“, а на основу добијених резул-
тата, потребно је у раду са млађом узрасном гру-
пом више пажње обратити на технику кретања 
играча без лопте, прецизније на трчање, правилан 
рад руку приликом кретања, на скокове и поскоке 
... Уколико узмемо у обзир чињеницу да су брзи-
на, фреквенција покрета и време реакције често 
функција технике (Бомпа, 2006), потребно је мак-
симално усавршити технику кретања како не би 
лимитирала брзинске способности фудбалера.

Полазнике Школе фудбала „Диф“, испи-
танике у овом истраживању, одликује линеаран 
пораст телесне висине и телесне масе, али ипак 
у нешто мањој мери него у претходним година-
ма живота. Период после десете године одликује 
буран морфолошки развој, који се огледа кроз 
несразмерну динамику раста и развоја између 
појединаца (Stratton, et al., 2004).  Међутим, и 
поред уједначености у погледу морфолошког 
развоја, потребно је у овом узрасту узети у об-
зир и степен зрелости сваког појединца. О потре-
би процене степена зрелости, говори и податак да 
за децу хронолошке старости 8.2±0.1 година, ста-
рост скелета се креће од 6.3 до 9.4 године (Malina, 
2003; Malina, et al, 2004). Поред процене степе-
на зрелости, старости скелета, Јарић и сарадни-
ци (2005) указују на неопходност нормализације 
резултата у односу на димензије тела испитани-
ка, којом би се добили објективнији показатељи 
способности. 

Са аспекта пројектовања врхунског спорт-
ског резултата у фудбалу, постоји пет фаза 
дугогодишњег развоја (Balyi, et al, 2005), од 
којих испитаници млађе групе припадају првој, 
базичној фази (6-9 година), док испитаници 
старије групе припадају другој фази - учити тре-
нирати (9-12 година.). Према принципима базич-
не фазе која је погодан период за развој основних 
кретних способности, и која је структуирана и ор-
ганизована кроз игру и забаву, може се рећи, на 
основу резултата ове студије, да је програм рада 
Школе фудбала „Диф“ умногоме одговорио зах-
тевима  рада са овом узрасном групом фудбалера.

ЗАКЉУЧАК

Резултати ове студије, која је пратила 
развој моторичких способности полазника Шко-
ле фудбала «Диф», у годишњем циклусу тренин-
га, указују на позитивне адаптације младих фуд-
балера на тренажне садржаје, програма школе. 
Узимајући у обзир чињеницу да је целокупан рад 
базиран на методама и тренажним средствима 
са лоптом, може се закључити да је програм, по-
ред учења технике фудбала, позитивно утицао и 
на моторику младих фудбалера. Такође, на осно-
ву резултата студије, може се видети да постоје 
разлике у резултатима претеста и ретеста у одно-
су на узрасне категорије полазника. Испитаници 
старије групе остварили су боље резултате у 
ретесту у односу на испитанике млађе групе.

Разлике у резултатима у ретесту између 
група последица су различитих форми рада у ове 
две категорије. Полазници старије групе, због 
своје менталне и физичке зрелости, способни су 
да реализују садржаје у којима доминира рад на 
развоју координације, технике кретања, брзине 
кретања ... Фудбалери млађе групе нису способни 
да одрже пажњу у дужем временском периоду, па 
је рад усмерен ка забавним садржајима којима се, 
на индиректан начин, развијају пре свега вештине 
баратања лоптом или специфична, фудбалска 
координација, а затим и доминантне моторичке 
способности за овај узраст. Последица оваквог 
приступа јесу значајно бољи резултати, млађе 
групе у ретесту,  у тестовима  агилности са и 
без лопте, јер су пре свега најприближнији, по 
својој форми, активностима које се спроводе на 
тренингу. Фудбалери старије групе, остварили су 
боље резултате у тестовима снаге ногу и брзине 
трчања јер је и њихов програм рада био делом 
усмерен ка развоју тих способности. Оно што 
је изузетно важно за евалуацију програма рада 
Школе фудбала “Диф”, јесте резултат у тесту 
агилности са лоптом, јер је примаран задатак, 
програма рада, обучавање елемената фудбалске 
технике. Обе групе испитаника, оствариле 
су значајно боље резултате у ретесту, тесту 
агилности са лоптом, тако да се може закључити 
да је програм школе остварио примарне циљеве ...

Приликом прикупљања података, тес-
тирања полазника школе, мериоци и тренери 
који су укључени у рад школе, сусретали су се са 
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одређеним проблемима при реализацији тестова. 
Један од основних проблема било је мотивација 
млађе узрасне групе у тестовима који нису 
укључивали лопту. Овај податак указује на пра-
вац којег се треба држати у раду са децом млађом 
од 8 година. Дакле, садржај рада треба прилаго-
дити њиховим потребама и пре свега менталним 
способностима.

Вредност и значај праћења развоја моторич-
ких способности код млађих узрасних категорија, 
огледа се у предикцији талента фудбалера и 
пројекцији младих играча ка савременим захте-
вима фудбалске игре. Праћење утицаја одређених 
развојних програма и адаптације испитаника, 
пружа повратну информацију стручњацима у 
раду, у погледу модификације тренинга. На осно-
ву добијених резултата, на егзактан начин може се 
оценити постојећи програм и отклањањем евен-

туалних недостатака, повећати квалитет рада. По-
требно је, на основу резултата тестирања, креи-
рати програме рада који ће утицати на свестрани 
развој полазника школе.

У правцу будућих истраживања и евалуације 
рада школе фудбала, потребно је испитати утицај 
конкретних, јасно дефинисаних, програма који су 
усмерени на развој одређене способности. На тај 
начин омогућиће се, аргументовано, предлагање 
одређених форми рада у појединим делови-
ма тренинга. Такође, неопходно је наставити са 
праћењем развоја моторичких способности, те-
стираних полазника, како би се у континуите-
ту увиделе одређене законитости раста и развоја. 
Ако узмемо у обзир чињеницу да старија узрасна 
група улази у период бурног развоја, добијени ре-
зултати ће потврдити или пољуљати досадашње 
теоријске претпоставке.
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