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ПОРЕЂЕЊЕ МОРФОЛОШКИХ ПРОФИЛА 
МЛАДИХ ЕВРОПСКИХ КОШАРКАШИЦА 

СА РАЗЛИЧИТИХ ТАКМИЧАРСКИХ НИВОА

Сажетак
Циљ истраживања је у основи био да се одреде и анализирају морфолошке карактеристике елитних кошаркашица узраста 14 и 15 
година које играју у Групама А, Б и Ц европског првенства, као и да се упореде ове групе играчица. У ту сврху коришћен је узорак 
од 115 кошаркашица узраста 14,64(±0,48), од којих је 35 играло у Групи А, 48 у групи Б и 32 у групи Ц европског првенства. 
Примењене су 23 стандардне морфолошке мере и 7 морфолошких индекса да би се дошло до морфолошког профила играча 
(соматотипске компоненте, проценат коштаног, масног и мишићног ткива и индекс телесне масе). Резултати указују на то да су 
играчице Групе А највише од све три групе играчица (п<0,05). Ово се односи на целокупан узорак испитаника и на сва три типа 
играча (бекови, крила и центри). Веће разлике нису идентификоване између играчица Група А, Б и Ц по питању соматотипских 
компоненти, изузев за мезоморфну компоненту где су играчице групе А оствариле нешто ниже вредности. Приближно једнаке 
вредност су такође остварене у процентима костију, мишићног и масног ткива. Резултати истраживања показују да је телесна 
висина фактор у подручју морфолошких димензија који најочигледније  разликује играчице високог квалитета и оне нижег 
квалитета на све три играчке позиције.

Кључне речи: КОШАРКА / АНТРОПОМЕТРИЈА / ДЕВОЈЧИЦЕ / ИГРАЧКЕ ПОЗИЦИЈЕ

УВОД

Кошарка је тимска спортска игра која захте-
ва изузетно изражену висину тела и одређене друге 
екстерне геометријске телесне димензије (Erčulj, 
1996). Лонгитудиналне димензије понајвише 
утичу на ефикасност неких специфичних ко-
шаркашких покрета са израженом вертикалном 
компонентом (скок, различити шутеви на кош, 
додавања, блокирања шутева, скок на одбијену 
лопту итд.) (Erčulj in Bračič, 2010). Према неким 
истраживачима, на ефикасну имплементацију 
техничко-тактичких кошаркашких елемена-
та, а самим тим и нечије играчке перформансе 

такође утичу трансверзалне димензије, волуми-
нозност и поткожно масно ткиво (Dežman, 1998; 
Erčulj, 1996). Није потребно рећи да истраживачи 
приписују негативан утицај овом последњем, али 
то се у већој мери односи на ниже кошаркашице 
и кошаркаше који играју на спољним позицијама 
(бекови и крила), него на позицијама центра. 
(Dežman 1988; Erčulj, 1996). Наиме, неки аутори 
су открили да нешто већи проценат масног тки-
ва код младих кошаркашица не омета висок учи-
нак центра (LaMonte at al., 1999; Erčulj in Bračič, 
2010). Разлике између индивидуалних  играчких 
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позиција такође се појављују и у другим морфо-
лошким карактеристикама, не само код мушких 
већ и код женских играча (Bale, 1986; Piechaczek, 
1990; Ackland, Schreiner, & Kerr, 1997; La Monte at 
al., 1999; Carter at al., 2005; Erčulj & Bračič, 2009b). 

Од 2007. Словенија (Постојна) је била 
домаћин ФИБА Интернационалног кошаркаш-
ког кампа за девојчице до 15 година старости. У 
току четири године у њему је учествовало пре-
ко 150 елитних кошаркашица овог узраста из 28 
европских земаља. Уз сагласност ФИБА Евро-
па и Кошаркашке федерације Словеније измери-
ли смо морфолошке димензије младих учесница 
кампа у протекле три године. Створена је свео-
бухватна база података да би се поставили интер-
национални стандарди квалитета за категорију 
овог узраста кошаркашица. У протеклом периоду 
објавили смо приличан број студија које испитују 
и анализирају ниво развијености морфолошких 
карактеристика најбољих европских кошарка-
шица у овом узрасту, а такође и утврђују разли-
ке између индивидуалних типова играча (играч-
ких позиција) и између играчких група различи-
тог квалитета (Erčulj & Bračič, 2009b; Erčulj in 
Bračič, 2010).

У основи, циљ овог истраживање је да се 
одреде и анализирају морфолошке карактеристи-
ке или морфолошки потенцијал елитних европ-
ских кошаркашица узраста 14 и 15 година. Дру-
ги циљ је да се упореде играчице које учествују 
у такмичењима националних тимова на раз-
личитим нивоима квалитета (Групе А, Б и Ц) и 
да се установе било какве разлике између њих. 
Такође треба утврдити да ли постоје неке разли-
ке између различитих типова играчица у оквиру 
те три групе. Жеља је да подаци добијени у овој 
студији помогну тренерима кошаркашких клубо-
ва и селекција националних тимова да оцене мор-
фолошке профиле својих играчица и упореде их 
са профилима најбољих европских кошаркаши-
ца. Подаци о структури морфолошких профи-
ла кошаркашица тако високог квалитета су вео-
ма значајни и вредни како за кошаркашку теорију 
тако и за праксу. Они омогућавају да се установе 
вредносни модели који у великој мери могу да по-
могну и кошаркашким тренерима и истраживачи-
ма кошарке.

МЕТОД

Узорак студије састојао се од 115 кошар-
кашица узраста 14 и 15 година. Њихов просеч-
ни узраст је био 14,64 ± 0,48 година, а стаж у 
тренирању  5,08 ±1,91 година. Узорак испитаника 
је био подељен на три групе у зависности од так-
мичарског нивоа. У прву групу спадале су кошар-
кашице које играју у националном тиму у групи 
највишег нивоа европског првенства, тј. Група А 
(Н=35), у другу су спадале играчице Групе Б која 
је друга по квалитету (Н=48) и у трећу оне које 
играју у Групи Ц европског првенства или се уоп-
ште не такмиче на европском првенству (Н=32). 
Све групе су даље биле подељене у три подгру-
пе према њиховим играчким позицијама: бекови, 
крила и центри. Испитаници ове студије су биле 
играчице из 28 европских земаља. Сваку земљу 
су представљале бар две играчице а највише њих 
шест. По правилу, то су биле врхунске играчице у 
својим земљама и биле су изабране од стране се-
лектора националних тимова својих земаља. Оне 
су све биле тестиране током три интернационална 
кошаркашка кампа која су одржана у Постојни у 
Словенији. Кампови су били одржани од 6. до 11. 
јула 2008., од 5. до 10. јула 2009. и од 3. до 8. јула 
2010. и организовани су од стране Међународне 
кошаркашке организације ФИБА Европа и Ко-
шаркашке федерације Словеније. Пре тестирања, 
родитељи или старатељи играчица (испитаника 
ове студије) су потписали сагласност. Све играчи-
це су биле здраве и нису имале повреде.

У овој студији примењена је батерија од 
23 стандардне морфолошке мере, тј. показатеља 
лонгитудиналних и трансверзалних димензија, 
обима и масног ткива. Оне су примењене за 
калкулацију седам морфолошких индекса: три со-
матотипске компоненте, проценат коштаног, мас-
ног и мишићног ткива (по Матејки) и индекс те-
лесне масе.   
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Табела 1   Опис узорка варијабли морфолошких 
мера и индекса*

КОД Антропометријске мере/димензије

AKGB Кожни набор надлактице (бицепс) (мм)

AKGH Кожни набор леђа (мм)

AKGM Кожни набор листа (мм)

AKGN Кожни набор надлактице (мм)

AKGP Кожни набор подлактице (мм)

AKGPR Кожни набор груди (мм)

AKGS Кожни набор бутине (мм)

AKGSI Супраилијачни кожни набор (мм)

AKGT Кожни набор стомака (мм)

AOML Обим листа - левог (цм)

AONL Обим надлактице - леве (цм)

AONMAXL Обим надлактице – леве - макс. (цм) 

AOPL Обим подлактице – леве (цм)

AOSL Обим бутине - леве (цм)

AOSLSR Обим бутине – леве - средњи (цм)

APKOLL Пречник левог колена (цм)

APKOML Пречник левог лакта (цм)

APSSL Пречник левог чланка (цм)

APZL Пречник зглоба (цм)

ASM Ширина карлице (цм)

ASR Ширина рамена (цм)

BH Телесна висина (цм)

BW Телесна маса (кг)

ECTO Ектоморфна компонента соматотипа

ENDO Ендоморфна компонента соматотипа

MESO Мезоморфна компонента соматотипа

BTP Проценат коштаног ткива (Матејка) (%)

FTP Проценат масног ткива (Матејка) (%)

MTP Проценат мишићног ткива (Матејка) (%)

BMI Индекс телесне масе (кг/м2)
*Кожни набори, обими и пречници руку и ногу су 
мерени на левој страни/левом екстремитету.

Подаци су обрађени коришћењем СПСС 
18.0 статистичког софтвера за Microsoft Windows. 
Следеће дескриптивне статистике су израчуна-
те: аритметичка средина, стандардна девијација, 
стандардна грешка и минимални и максимал-
ни резултати. Разлике између играчица А, Б и Ц 
групе су утврђене помоћу једносмерне АНОВА 
анализе. Статистичка значајност тих разлика је 
утврђена на петопроцентном нивоу ризика.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСУЈА 

Као прво, изабрани морфолошки индекси 
су израчунати за комплетан узорак испитаника и 
утврђене су њихове морфолошке карактеристи-
ке (Табела 2), а затим је следила идентификација 
разлика између играчица Група А, Б и Ц, као це-
лина и по играчким позицијама.

Табела 2   Дескриптивна статистика за цео 
узорак испитаника

Мин. Макс. Арит. 
Сред.

Стд. 
Греш.

Стд. 
Дев.

BH 158,0 191,7 174,348 ,7518 8,0620

BW 46,0 96,6 64,279 ,8201 8,7946

BMI 16,8 26,5 21,082 ,1850 1,9836

ECTO ,9 6,3 3,371 ,1023 1,0967

ENDO 2,1 6,0 3,584 ,0736 ,7889

MESO ,8 5,9 3,091 ,0889 ,9529

BTP 13,0 20,5 16,005 ,1394 1,4947

FTP 13,0 38,1 22,514 ,3933 4,2172

MTP 36,8 47,2 41,527 ,2112 2,2646

Као што је очекивано, утврђено је да су и 
у погледу телесне висине и телесне тежине иза-
бране кошаркашице постигле вредности значајно 
више него што је просек опште популације. Оне 
су приближно 10 цм више и 6 кг теже у просе-
ку него њихове вршњакиње из опште популације 
Словеније (Starc, Strel & Kovac, 2010). У погле-
ду других морфолошких димензија одступања од 
опште популације нису толико велике. Међутим, 
може се установити да су кошаркашице изабра-
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ног узорка натпросечно ектоморфне и испод про-
сека ендоморфне и мезоморфне када се упореде 
са општом популацијом (Tomazo-Ravnik, 1994). 
Иако се овај узорак састојао од уско изабране ели-
те младих спортиста, њихово масно ткиво и вред-
ности мерења кожног набора биле су релативно 
високе. Наиме, оне су биле једнаке као и код оп-

ште популације или су чак прелазиле вредности 
утврђене код опште популације девојчица овог 
узраста у Словенији (Tomazo-Ravnik, 1994; Starc, 
Strel & Kovač, 2010).

Даље, упоредили смо резултате играчица 
Група А, Б и Ц и установили разлике између њих 
(Табела 3). 

Табела 3   Дескриптивне статистике и разлике између играчица Група А, Б и Ц
Н Арит. Сред. Стд. Дев. Стд. Греш. Ф* Знач.* 

BW
А група 35 177,254 7,7694 1,3133
Б група 48 174,150 7,4870 1,0806
Ц група 32 171,466 8,3459 1,4754
Збир 115 174,348 8,0620 ,7518 4,608 ,012

BH
А група 35 66,891 8,4268 1,4244
Б група 48 64,283 8,8280 1,2742
Ц група 32 61,416 8,4981 1,5023
Збир 115 64,279 8,7946 ,8201 3,375 ,038

BMI
А група 35 21,263 2,1723 ,3672
Б група 48 21,123 1,9962 ,2881
Ц група 32 20,822 1,7727 ,3134
Збир 115 21,082 1,9836 ,1850 ,427 ,654

ECTO
А група 35 3,466 1,2127 ,2050
Б група 48 3,344 1,1051 ,1595
Ц група 32 3,309 ,9713 ,1717
Збир 115 3,371 1,0967 ,1023 ,193 ,825

ENDO
А група 35 3,623 ,8589 ,1452
Б група 48 3,619 ,8186 ,1182
Ц група 32 3,491 ,6717 ,1187
Збир 115 3,584 ,7889 ,0736 ,309 ,735

MESO
А група 35 2,849 1,0774 ,1821
Б група 48 3,146 ,8295 ,1197
Ц група 32 3,275 ,9575 ,1693
Збир 115 3,091 ,9529 ,0889 1,835 ,164

BTP
А група 35 15,771 1,3475 ,2278
Б група 48 16,008 1,7366 ,2507
Ц група 32 16,256 1,2350 ,2183
Збир 115 16,005 1,4947 ,1394 ,878 ,419

FTP
А група 35 22,963 4,8149 ,8139
Б група 48 22,581 4,1700 ,6019
Ц група 32 21,922 3,6076 ,6377
Збир 115 22,514 4,2172 ,3933 ,515 ,599

MTP А група 35 41,497 2,4898 ,4209
Б група 48 41,740 2,2535 ,3253
Ц група 32 41,241 2,0506 ,3625
Збир 115 41,527 2,2646 ,2112 ,466 ,629

 * АНОВА
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 Поређење резултата ове три групе игра-
чица показује да су играчице Групе А највише и 
најтеже, следе играчице Групе Б и Групе Ц које 
су најмање од свих, а самим тим и најлакше 
(п<0,05). Веће разлике нису установљене између 
њих у смислу соматотипа, изузев мезоморфних 
компоненти, где су играчице Групе А оствари-
ле нешто ниже вредности. Веома сличне вред-

ности су такође биле идентификоване у оста-
лим варијаблама. Може се утврдити да се младе 
играчице из Група А, Б и Ц не разликују у погле-
ду процента коштаног, мишићног и масног тки-
ва. Разлике између ове три групе играчица су 
јасно представљене на графикону у наставку, који 
показује стандардизоване З-резултате (Слика 1).

Слика 1 Поређење између играчица Група А, Б и Ц у погледу стандардизованих З-резултата.

Детаљнија анализа разлика између игра-
чица Група А, Б и Ц, по играчким позицијама, је 
приказана испод (Табеле 4-6).

Табела 4   Дескриптивна статистика за бекове и разлике између бекова Група А, Б и Ц
BH BW BMI ECTO ENDO MESO BTP FTP MTP

бекови
А група

Арит. Сред 169,49 61,46 21,37 2,94 3,58 3,50 15,79 22,49 41,23

Стд. Дев 6,99 7,15 2,28 1,27 ,89 1,12 1,11 3,88 2,31

бекови
Б група

Арит. Сред 168,49 59,18 20,82 3,12 3,42 3,50 16,10 21,86 41,87

Стд. Дев 3,93 5,77 1,75 ,93 ,67 ,84 1,54 2,69 2,16

бекови
Ц група

Арит. Сред 166,26 57,10 20,61 3,08 3,34 3,46 16,02 21,55 40,64

Стд. Дев 5,85 6,48 1,70 ,90 ,56 ,92 1,22 3,21 1,95

бекови
Збир

Арит. Сред 167,88 58,89 20,86 3,07 3,43 3,48 16,00 21,88 41,27

Стд. Дев 5,47 6,43 1,84 ,98 ,68 ,91 1,32 3,12 2,14

F* 1,456 1,679 ,584 ,122 ,403 ,011 ,194 ,302 1,665

Знач.* ,243 ,197 ,561 ,886 ,670 ,989 ,824 ,741 ,200

* АНОВА
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у Групи Б европског првенства, су у просеку мно-
го ниже него њихове вршњакиње у све три групе. 
Ово важи за бекове, крила и центре (Erčulj, 1996; 
Erčulj & Bračič, 2007; Erčulj & Bračič, 2009b).

Нешто веће разлике су установљене код бе-
кова у смислу телесне висине и телесне тежине, а 
такође и процента мишићне масе, где су играчи-
це Групе Ц биле мало инфериорније у односу на 
друге играчице. 

Табела 5   Дескриптивна статистика за крила и разлике између крилних играчица Група А, Б и Ц 

BH BW BMI ECTO ENDO MESO BTP FTP MTP

крила
А група 

Арит. Сред. 178,18 66,00 20,80 3,75 3,60 2,66 15,66 21,84 42,81

Стд. Дев. 4,47 6,11 1,94 1,14 ,78 ,98 1,12 4,55 2,35

крила
Б група

Арит. Сред. 174,06 66,84 22,00 2,86 4,16 3,23 15,33 25,33 41,37

Стд. Дев. 5,61 5,24 1,27 ,75 ,72 ,68 1,35 3,77 1,96

крила
Ц група

Арит. Сред. 176,41 65,35 21,02 3,54 3,81 3,25 16,91 21,97 42,11

Стд. Дев. 4,38 6,28 2,03 1,13 ,84 ,97 1,33 4,44 2,44
крила
Збир Арит. Сред. 176,18 66,20 21,32 3,36 3,87 3,01 15,79 23,24 42,10

Стд. Дев. 5,13 5,66 1,76 1,05 ,79 ,89 1,36 4,44 2,24

F* 2,257 ,161 1,674 2,661 1,676 1,708 3,700 2,603 1,360

Знач.* ,122 ,852 ,204 ,086 ,204 ,198 0,037 ,091 ,272

* АНОВА

Табела 6   Дескриптивна статистика за центре и разлике између центара Група А, Б и Ц

BH BW BMI ECTO ENDO MESO BTP FTP MTP

центри
А група 

Арит. Сред. 183.91 73,36 21,69 3,64 3,68 2,40 15,88 24,75 40,20

Стд. Дев. 4,00 8,10 2,40 1,16 ,97 ,89 1,83 5,77 2,21

центри
Б група

Арит. Сред. 182,70 69,55 20,75 4,10 3,40 2,52 16,50 21,10 41,87

Стд. Дев. 4,38 11,24 2,66 1,26 ,91 ,57 2,19 5,27 2,72

центри
Ц група

Арит. Сред. 182,15 70,48 21,23 3,75 3,56 2,70 16,21 23,01 42,10

Стд. Дев. 3,41 7,60 1,90 ,92 ,75 ,96 1,05 4,21 1,38
центри
Збир Арит. Сред. 183,02 71,08 21,17 3,87 3,53 2,51 16,22 22,76 41,32

Стд. Дев. 4,01 9,45 2,40 1,15 ,88 ,75 1,86 5,37 2,42

F* ,442 ,497 ,455 ,516 ,301 ,271 ,323 1,477 1,970

Знач.* ,647 ,614 ,639 ,602 ,743 ,764 ,727 ,246 ,158

* АНОВА

Анализа разлика између играчица Група А, 
Б и Ц у погледу играчких позиција потврђује су-
периорност играчица Групе А. Што се тиче те-
лесне висине индивидуалних типова играчица, 
може се закључити да су резултати које су пости-
гле играчице Групе А на нивоу најбољих нацио-
налних тимова ове узрасне категорије (Matković  
& Blašković , 1993). Да наведемо пример, најбоље 
словеначке кошаркашице овог узраста, које играју 
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players in specifi c positions on the fi eld play. 
The Journal of Sports Medicine and Physical 
Fitness, 26(2), 109-122.

3.  Bale, P. (1991). Anthropometric, body compo-
sition and performance variables of young elite 
female basketball players. The Journal of Sports 
Medicine and Physical Fitness, 31(2), 173-177.

Крила доминирају у погледу телесне тежи-
не, иако су најниже у просеку. Ово се очигледно 
може приписати њиховој маси масног ткива, по-
што оне у просеку имају највише вредности мас-
ног ткива, док такође постижу највише вредно-
сти у ендоморфним, а најниже вредности у екто-
морфним компонентама соматотипа. Статистич-
ки важне разлике се могу уочити једино у погледу 
процента коштане масе, где се истичу играчице 
Групе Ц јер постижу вредности за цео један про-
ценат више него крила Групе А и Б. Центри Гру-
пе А доминирају у погледу телесне висине и те-
жине, а такође имају највиши проценат масти и 
најмањи проценат мишићне масе. Као последица 
тога, њихова ендоморфност је мало израженија, а 
њихова мезоморфност мање изражена од играчи-
ца других група. Ови резултати можда могу из-
гледати изненађујући, али неки други истражива-
чи су такође открили релативно висок проценат 
масног ткива код младих кошаркашица (Greene 
at al., 1998; LaMonte at al., 1999; Erčulj & Bračič, 
2009b; Erčulj in Bračič, 2010), такође установивши 
да ово није сметња играчким перформансама, по-
себно код центара (LaMonte at al., 1999; Erčulj & 
Bračič, 2009b; Erčulj in Bračič, 2010). Такође, си-
стематски тренинг проузрокује специфичне про-
мене и разлике између различитих група спорти-
ста тек након завршетка периода раста и развоја 
(Bravničar, 1998). Код центара, те разлике нису 
статистички значајне ни у једној варијабли. 

ЗАКЉУЧАК

Открића ове студије, као и открића неких 
других студија, које су користиле узорак квалитет-
них младих кошаркашица (Bale, 1991; Matković & 

Blašković, 1993; Erčulj, 1996; LaMonte et al., 1999; 
Erčulj & Bračič, 2009a) или девојчица истог узра-
ста из опште популације Словеније (Starc, Strel, & 
Kovac, 2010; Tomazo-Ravnik, 1994) су довеле до 
следећих закључака.

У погледу телесне висине и тежине, ода-
бране кошаркашице су, као што је и очекива-
но, значајно изнад просека опште популације, 
док у погледу других морфолошких димензија, 
девијације од опште популације нису велике. 
Иако се овај узорак састоји од уско изабраних 
елитних младих атлета, њихове вредности масног 
ткива и кожног набора се могу поредити са вред-
ностима опште популације или чак прелазе вред-
ности утврђене за девојчице тог узраста из опште 
популације. Такође, може бити установљено да 
се резултати играчица Групе А поклапају са ни-
воом набољих националних тимова ове старосне 
категорије (Matković & Blašković, 1993). 

Поређење резултата ове три групе играчи-
ца подељене по квалитету показују да су игра-
чице Групе А највише и најтеже од свих. Ово се 
односи на читав узорак испитаника и на сва три 
играчка типа (бекови, крила и центри). Евидент-
но, телесна висина је фактор у оквиру морфолоф-
ких димензија који у највећој мери прави разлике 
између играчица вишег и нижег квалитета код све 
три играчке позиције. 

Као закључак, подаци о структури и приро-
ди морфолошких карактеристика елитних европ-
ских кошаркашица овог узраста су евидентно ве-
ома важни како за кошаркашку теорију тако и за 
праксу. Они омогућавају стварање вредносних 
модела који у великој мери могу помоћи кошар-
кашким тренерима у одабиру различитих типова 
младих кошаркашица и у њиховом усмеравању ка 
одређеним играчким позицијама.
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