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Сажетак
Циљ ове студије је био да се испитају способност убрзања и агилност кошаркаша. Истраживање је спроведено на узорку од 35 
професионалних бугарских кошаркаша (просечне старости 21.37±2.91 година) који су се такмичили у Првој кошаркашкој лиги 
Бугарске и који су подељени у две групе у односу на позицију у игри: унутрашњи играчи – Н=13 и спољни играчи – Н=22. Они 
су изабрани, од стране експерата, као најбољи домаћи играчи Лиге. Примењена су два теста: трчање на 20 метара (убрзање – 
Т20м) и Т-тест (агилност – ТТ). Током теста трчање на 20м измерена су и времена трчања на 5 (Т5м) и 10 метара (Т10м). Осим 
тога су измерене телесна висина (ТВ) и телесна маса (ТМ). Унутрашњи играчи су значајно виши и тежи од спољних играча, 
али у варијаблама убрзања и агилности нису пронађене статистички значајне разлике између ове две групе кошаркаша, са тим 
да су на свим тестовима спољашњи играчи постигли боље резултате. Пронађене су високе корелације између три варијабле 
убрзања (Т5м, Т10м и Т20м) и једне варијабле агилности (ТТ) – коефицијенти корелације од .666 до .819, на нивоу значајности 
од .01. Корелације између телесне висине и варијабли убрзања су умерене – коефицијенти корелације од .306 до .383, на нивоу 
значајности од .05, док су коефицијенти корелације између телесне масе и ових варијабли нешто већи .350 до .415 на нивоу 
значајности од .01, односно .05. 

Кључне речи: СЕНИОРИ / 20М / Т ТЕСТ / КОРЕЛАЦИЈЕ / РАЗЛИКЕ

УВОД

Кошарка припада групи спортских игра, у 
коју се најчешће убрајају тзв. колективни (тимски) 
спортови који садрже непосредну „борбу” две групе 
људи, два тима. То је популарна спортска игра, а 
њена привлачност за гледаоце се, у основи, заснива 
на израженој динамици игре, променљивости и 
непредвидљивости ситуација у игри. Кошарка 
се издваја као изра зито сложена игра, са веома 
спе цифичним струк турним и функционалним 
особинама (Trninić, 1996). Она садржи интерми-
тентне и веште кретне активности са сложеним 
захтевима комби нације индивидуалних вештина, 
тимске игре и мотивационих аспеката (Trni-

nic, & Dizdar, 2000). Структура кошаркашке иг-
ре се уобичајено посматра са аспекта врсте и 
трајања кретања кроз временско-кретну анализу 
уобичајених кретања и кроз анализу специфичних 
кошаркашких техничко – тактичких активности 
(Каралејић, и Јаковљевић, 2009). Успешност већег 
броја послова које кошаркашки обављају у игри 
се постиже брзим акцијама на релативно малом 
простору (Трнинић и сар., 2010б).

Временско-кретна анализа се односи на 
регистровање и бележење трајања и дужине пре-
ђених растојања извођењем уобичајених кретних 
структура са и без лопте. Тако су МекИнес и 
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сарадници (McInes, Carlson, Jones, & McKenna, 
1995) регистровали 997±183 различитих акција 
појединца током кошаркашке утакмице, а Бен 
Абделкрим и сар. (Ben Abdelkrim, ElFazaa, & ElA-
ti, 2007) 1050± 51, након промена правила игре 
(смањено трајање напада са 30 на 24 секунде, 
смањено време за пренос лопте у предње поље са 
10 на 8 секунди и дистрибуција игре у 4 четвртине 
уместо у два полувремена). Кошарка обилује 
великим бројем: убрзања, успорења, спринтева, 
брзих промена правца и скокова. Крисафули и 
сар. (Crisafulli, Melis, Tocco, Laconi, Lai, & Concu, 
2002) су пронашли да кошаркаши, током 40 минута 
трајања кошаркашке утакмице, пређу око 4500-
5000 м различитим врстама кретања (промене 
смера и правца кретања, трчања, дриблинзи, 
одбрамбена кретања и скокови) и различитим, 
променљивим брзинама. Наразаки и сар. (Naraza-
ki, Berg, Stergiou, & Chen, 2008) дају податке да 
кошаркаши током утакмице 34% времена проведу 
у трчању и скакању, 56,8 % у ходању и 9 % 
времена стоје у месту. Јасно је да се кошаркашка 
игра састоји од кратких али веома интензивних 
активности, испрекиданих дужим или краћим 
периодима пасивног или активног одмора, за 
време којих се кошаркаш опоравља (Spencer, Bi-
shop, Dawson, & Goodman, 2005; Taylor, 2004; Tr-
ninić, 1996). У односу на то, кошаркашка „жива“ 
активност се углавном дешава у максималном 
и субмаксималном интензитету. О интензитету 
активности кошаркаша током утакмице говоре 
подаци да приближно 75 % „живог” времена 
игре кошаркаши проведу у активностима у 
којима пулс достиже вредности од 85% и више 
од максималног пулса (Erčulj, Dežman, Vučkov-
ič, Milič, 2002; McInes et al., 1995). Тренерима 
у кошарци се, због свега наведеног, саветује да 
избегавају коришћење вежби које трају дуже од 
30 секунди у програмима кондиционе припреме, 
него да се фокусирају на кратке и интензивне 
активности и тестове као што су: вертикални скок, 
Т тест, спринтеви на врло кратким дистанцама (од 
5 до 20 м) и слично (Delextrat, & Cohen, 2008).  

У односу на базичне моторичке структуре, 
кошарка спада у групу полиструктурних спортова 
у којима доминирају сложена просторна кретања. 
Кошаркаш мора да примени научене структуре 
кретања (елементе технике и тактике) у разли-
читим ситуацијама, које се током игре мењају за-
висно од акција саиграча и противничких играча. 

Брза праволинијска (и лучна) кретања и кретања 
са брзим променама правца и смера кретања, 
су скоро увек присутна у акцијама кошаркаша, 
појединачно или у различитим комбинацијама. 
Брзина промене правца кретања је од необичне 
важности у кошарци због великог броја атипич-
них ситуација које се појављују током игре. Осим 
тога кошаркаши веома често морају да проме-
не и начин кретања (нпр. фронтална, латерална, 
кретања „уназад“). Они, уобичајено, треба да из-
веду вишеструке и брзе промене правца кретања 
на релативно малом простору. Отежавајући фак-
тор је што истовремено треба да воде рачуна о 
техничком и тактичком аспекту тих кретања, јер 
ће само на тај начин њихове акције бити ефикас-
не. Због тога и кошаркашки тренинг обилује веж-
бама агилности, у којима се мења правац и начин 
кретања, као и вежбама убрзања, снаге, развоја 
перцепције и способности доношења оптимал-
них одлука (Young, & Farrow, 2006). Ток кошар-
кашке игре подразумева континуитет у фази напа-
да и у фази одбране, односно у фазама транзиције 
(Трнинић и сар., 2010а). Високо развијена спо-
собност убрзања је од велике важности не само 
за спољне играче, него и за оне који играју на 
унутрашњим позицијама (центри). Разлог за то 
је све већи број тренера који, због већ помену-
тог скраћења вермена трајања напада у кошар-
ци, фаворизују брзу транзицију у нападу, али и у 
одбрани. Идеја је да се кош постигне што пре (у 
ситуацијама игре 2 на 2 или 3 на 3), односно, пре 
него што се формира комплетна одбрана (игра 5 
на 5). Са друге стране, у транзицијској одбрани је 
идеја да се што пре свих пет играча врати у поље 
одбране и организује одбрану у позиционој игри. 
То се не може постићи ако унутрашњи играчи 
нису у стању да брзо трче. У односу на димензије 
кошаркашког игралишта (28x15 м), односно, још 
краћег простора за игру (од коша до коша), њихова 
способност брзог трчања у ствари значи способ-
ност убрзања. За спољне играче се по правилу 
подразумева да брзо трче и убрзавају. Уопште, ко-
шарка је игра натпросечно високих људи (Ерчуљ, 
и Брачић, 2010), а ту се истичу унутрашњи игра-
чи те им треба посветити посебну пажњу у тре-
нингу брзине.

Брзина праволинијског кретања и брзина 
промене правца кретања (агилност) су идентифи-
ковани као два специфична квалитета спортиста 
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са међусобним ограниченим трансфером (Young, 
Hawken, & McDonald, 1996). Постоји већи број 
истраживања која ту специфичност налазе у про-
стору тестирања ових способности, истичући по-
требу разликовања између тестова брзине и агил-
ности (Draper, & Lancaster, 1985; Draper, & Pyke, 
1988; Mayhew, Piper, Schwegler, & Ball, 1989). 

Први циљ ове студије је био да се испитају 
способности убрзања и брзине промене смера 
кретања код професионалних кошаркаша (два 
типа играча – спољни и унутрашњи), а други да 
се испитају релације између те две способности. 

МЕТОД

Узорак испитаника

Истраживање је спроведено на узорку од 35 
професионалних бугарских кошаркаша (просечне 
старости 21.37±2.91 година) који су се такмичили 
у Првој кошаркашкој лиги Бугарске. Они су иза-
брани, од стране кошаркашких експерата бугар-
ске кошаркашке федерације као најбољи домаћи 
играчи Лиге. Узорак је подељен у два подузорка 
у односу на позицију у игри: спољни играчи (они 
који играју на позицијама 1, 2 и 3 – N=22), про-
сечне старости 20.90±2.09 година, и унутрашњи 
играчи (они који играју на позицијама 4 и 5 – 
N=13), просечне старости 22.15±3.91 година.

Узорак варијабли и процедура мерења

Примењена су два теста: трчање на 20 ме-
тара спринтом и Т-тест. 

Тест трчање на 20 метара спринтом је 
спроведен на означеној стази у кошаркашкој 
сали, са фотоћелијама (Micro Gate, Italy) позици-
онираним на 5, 10 и 20 метара од стартне линије 
и на висини од 1 метар. Испитаници су старто-
вали из стојећег става са истуреним стопалом на 
удаљености од 70 цм од прве фотоћелије и има-
ли су задатак да што брже претрче дистанцу од 20 
метара. На тај начин су добијене три варијабле, 
изражене у секундама (с): време трчања на 5 ме-
тара (т5м), време трчања на 10 метара (т10м) и 
време трчања на 20 метара (т20м). 

Т-тест (слика 1) представља често 
коришћен тест агилности од стране тренера и 
истраживача у спорту. Посебно је применљив у 

тестирању кошаркаша јер садржи кретања која су 
веома слична кретањима кошаркаша у игри. По-
требна су четири конуса (сталка), штоперица или 
фото ћелије. Конуси су постављени као на слици 
1. Испитаници су се пре извођења теста прописно 
загрејали и припремили. Мерилац или неко други 
демонстрира начин извођења. Сваки испитаник 
је тако био упућен да стартује, на знак мериоца, 
са тачке А и спринта до конуса Б, те да га дотак-
не десном руком. Затим се креће клизањем боч-
но (основно одбрамбено кошаркашко кретање) 
ка конусу Ц и додирује га левом руком. Потом се 
креће клизањем бочно до конуса Д и дотиче га 
десном руком. Поново иде ка конусу Б, додирује 
га левом руком и иде ка конусу А уназад (леђима) 
и када прође ниво конуса А региструје се време 
извођења целог теста. Изводе се два покушаја и 
вреди бољи резултат. Тако је добијена варијабла 
брзе промене праваца и начина кретања ( БППА).

Осим тога измерене су телесна висина 
(ТВ), користећи стадиометар (Seca 220, UK) и 
телесна маса (ТМ), помоћу портабл ваге (Tanita 
BF683W, GER). Из ове две варијабле је израчу-
ната варијабла „боди мас индеx“ – БМИ (телесна 
маса/телесна висина2, у кг/м2).

Слика 1  Т - тест

Анализа података

Подаци су обрађени најпре основном де-
скриптивном статистиком, где су израчунати: арит-
метичка средина (М), стандардна девијација (СД), 
минималне (Мин) и максималне вредности (Маx). 
Релације између варијабли су испитане помоћу Пир-
соновог коефицијента корелације. У испитивању 
разлика између две групе кошаркаша је коришћен т 
тест. Нивои значајности су постављени на р<0.05.
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Табела 1 показује дескриптивне параметре 
свих варијабли за цео узорак. Поредећи са резул-
татима из доступне литературе може се рећи да 
су испитаници на дистанци од 5 метара постиг-
ли веома сличне резултате, (незнатно слабије) у 
односу на нпр. врхунске кошаркаше Аустралије, 
док су резултати трчања на 20 метара веома слич-
ни, скоро идентични (Stapff, 2000). Слично је и 
када су у питању телесна висина и телесна маса 
(Stapf, 2000).  

Табела 1   Дескриптивни параметри свих 
варијабли за цео узорак

Варијабле Мин. Маx. Меан СД

т5м (с) .96 1.18 1.0586 .059

т10м (с) 1.68 2.00 1.8034 .081

т20м (с) 2.81 3.48 3.0566 .129

БППА (с) 8.52 10.50 9.1143 .395

ТВ (цм) 181.00 208.00 197.1714 6.345

ТМ (кг) 75.50 122.00 93.9229 11.079

БМИ (кг/м2) 20.41 28.24 24.13 2.18

Дескриптивни параметри подузорака: 
спољ ни играчи и унутрашњи играчи су дати у та-

бели 2, као и вредности т-теста. Унутрашњи игра-
чи су статситички значајно виши и тежи. То је 
очекивано с обзиром на уобичајену поделу улога 
у игри по позицијама. 

У варијаблама убрзања боље резултате у 
просеку су показали спољни играчи. То је оче-
кивано с обзиром да се у моторичкој структури 
њихове игре захтева висок ниво те способности да 
би се могли реализовати основни тактички зада-
ци, а пре свега у транзицијском нападу (одбрани), 
али и у позиционом нападу (одбрани). Због тога се 
ова способност често третира у већем делу укуп-
ног времена тренинга, јер се увежбава и у конди-
ционом и у тактичком тренингу. Међутим резул-
тати спољних играча нису статистички значајно 
бољи од резултата унутрашњих играча. То го-
вори да унутрашњи играчи у модерној кошарци 
имају моторички потенцијал за брзо трчање то-
ком утакмице и да честе констатације из праксе 
да су спољни играчи „бржи“ од унутрашњих не 
могу да се прихвате у потпуности. Могуће је да 
су спољни играчи „бржи“ у ситуацијама игре, али 
са аспекта моторичког потенцијала унутрашњи 
играчи могу да буду једнако брзи. 

Слична је ситуација и код теста брзе про-
мене правца и начина кретања. Спољни играчи су 
постигли боље резултате у просеку али не стати-
стички значајно боље. То значи да и у овом про-
стору унутрашњи играчи имају скоро једнак мо-
торички потенцијал. 

Табела 2   Дескриптивни параметри подузорака: спољни и унутрашњи играчи, и вредности т-теста

Вариајбле
Спољни играчи (н=22) Унутрашњи играчи (н=13) т-тест

М±СД Маx. Мин. М±СД Маx. Мин. т

ТВ (цм) 193.63±5.10 202.00 181.00 203.15±2.60 208.00 199.00 -6.23**

ТМ (кг) 90.12±8.58 105.00 75.50 100.34±12.16 122.00 85.50 -2.91**

БМИ (кг/м2) 24.05±1.99 27.34 20.41 24.28±2.54 28.24 20.63 -.314

С5м (с) 1.05±.054 1.17 .96 1.07±.066 1.18 .98 -1.18

С10м (с) 1.79±.076 1.95 1.68 1.82±.090 2.00 1.69 -1.10

С20м (с) 3.03±.10 3.20 2.81 3.10±.16 3.48 2.90 -1.67

БППА (с) 9.05±.34 9.77 8.52 9.22±.46 10.50 8.82 -1.23

**Sig. (p<0.01)
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У табели 3 су приказане корелације између 
свих варијабли за цео узорак кошаркаша. Могу се 
приметити високе корелације између варијабли 
убрзања и варијабле брзе промене правца и начи-
на кретања. Високе корелације између варијабли 
убрзања су очекиване с обзиром да је добар старт 
услов да се постигне почетно убрзање на 10м, а 
обе су услов доброг резултата на 20м. Са мото-

ричког аспекта, за квалитетну промену правца 
кретања потребан је задовољавајући ниво стар-
тне, убрзавајуће, успоравајуће и реактивне сна-
ге (Bompa, 1999). С обзиром да су стартна (5м) 
и убрзавајућа (10m), а делом и реактивна снага 
(20м) карактеристичне за испитиване варијабле 
убрзања, разумљива је њихова међусобна висока 
корелација. 

Табела 3   Повезаност варијабли за цео узорак

ТВ ТМ т5м т10м т20м БППА БМИ

ТВ 1

ТМ .619(**) 1

т5м .313 .350(*) 1

т10м .383(*) .467(**) .718(**) 1

т20м .306 .514(**) .695(**) .819(**) 1

БППА .189 .408(*) .705(**) .666(**) .779(**) 1

БМИ .093 .838(**) .222 .328 .437(**) .375(*) 1

**Sig. (p<0.01)
*  Sig. (p<0.05)

Међутим, са биомеханичког аспекта тре-
нинг праволинијске брзине и тренинг брзине про-
мене смера кретања су специфични и проузрокују 
лимитиран трансфер један на другог (Buttifant, 
Graham, & Cross, 1999; Draper, & Lancaster, 1985; 
Mayhew, et al., 1989; Young, et al., 1996). Петпо-
ставка је да тренинг праволинијске брзине има 
још мањи трансфер на агилност, брзину проме-
не смера кретања који захтева доношење одлу-
ка, или укључује комплексну радњу специфичну 
за дати спорт, као што је нпр. дриблинг у кошар-
ци или продор дриблингом (Sheppard, & Young, 
2006). У односу на претходне налазе о непове-
заости варијабли праволинијске брзине и брзине 
промене смера кретања, са различитим узорци-
ма спортиста, различитим тестовима са њиховом 
различитом структуром (дистанце, број промена 
смера кретања),  налази у овој студији су указали 
на висок ниво повезаности. Разлози би се могли 
потражити у чињеницама: ради се о високо утре-
нираном узорку са смањеним сензибилитетом на 
утицај тренажог стимулуса; у моторичкој струк-
тури кошаркашке игре су веома заступљена оба 

начина кретања (праволинијско и са променом 
правца) и на крају

није мерен постотак масног ткива код ис-
питаника, као важан предиктор способности 
убрзања и брзине промене смера кретања, што се 
из добијеног БМИ не може утврдити.

Ови резултати сугеришу да кошаркаши 
морају тренирати специфично са оним крет-
ним обрасцима који се јављају у њиховом спор-
ту. Дакле, истраживања потврђују чињеницу да 
је праволинијска брзина јасно различита способ-
ност од брзине промене смера кретања. Међутим, 
уколико дати спорт, у овом случају кошарка, 
значајно укључује праволинијски спринт, као и 
промене смера кретања, онда је за очекивање да 
се појављује израженија корелација међу њима, 
што је и налаз и претпоставка у овом раду.

Умереност корелација између морфолош-
ких варијабли телесне висине (ТВ) и телесне масе 
(ТМ) са варијаблама убрзања је разумљива с обзи-
ром да је у тој фази трчања брзина трчања мања, 
односно приближава се вредности од 7м.с-1, те 
лонгитудинална димензионалност, а  тиме узро-
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треба посветити развоју снаге доњих екстремите-
та, односно методима тренинга који ће повољно 
утицати на усваршавање експлозивних кретанја 
(Кукрић и сар. , 2009).

ЗАКЉУЧАК

Брзина праволинијског кретања (убрзање) 
и брзина промене правца и начина кретања (агил-
ност) су неоспорно веома важне моторичке спо-
собности кошаркаша. У кошаркашкој пракси вла-
да мишљење да су спољни играчи квалитетнији 
у поменутим способностима у односу на 
унутрашње играче. Спољни играчи су показали 
боље резултате у варијаблама убрзања и агилно-
сти од унутрашњих играча, али не статистички 
значајно. То значи да и унутрашњи играчи имају 
моторички потенцијал потребан за брзо трчање, 
односно кретање, које могу показати и на утак-
мицама. Адекватан тренинг и тактички систе-
ми које тренер бира треба да буду усмерени на 
стимулисање ове способности код унутрашњих 
играча. Кошаркаши треба да тренирају специфич-
но са оним кретним обрасцима који се јављају у 
њиховом спорту. 

Већи број истраживања потврђује чиње-
ницу да је праволинијска брзина јасно различи-
та способност од брзине промене смера и кре-
тања. Међутим, у овој студији се, код кошар-
каша, појавила израженија корелација међу 
овим способностима, што је вероватно после-
дица чињенице да кошарка значајно укључује 
праволинијски спринт (убрзање), као и промене 
смера кретања. То указује на неопходну потребу 
примене вежби убрзања и агилности у тренин-
гу кошаркаша. Уједначеност кошаркашаког ква-
литета испитаника (репрезентативци и кандида-
ти за репрезентацију) такође може да буде узрок 
овакве повезаности варијабли убрзања (т5м, т10м 
и т20м) и варијабле агилности (БППА).

кована и дужина корака више утиче на брзину 
трчања него фреквенција корака, што се касније 
постизањем веће брзине 8-9м.с-1 брзине посте-
пено губи (Пајић, 2006). Међутим отежавајући 
фактор брзине у тој фази трчања је маса тела, с 
обзиром да спортиста треба да савлада своје инер-
ционе карактеристике, тј. да произведе брз при-
раст радног напора у првим корацима. Дакле, те-
лесна висина и маса тела у овој фази трчања раз-
личито утичу на варијабле убрзања. Очекивана 
је добијена корелација између варијабле проме-
не смера кретања и телесне масе с обзиром да се 
приликом промене правца мора савладати моме-
нат инерције тела. Условно речено, „дебљи” спор-
тиста има већу инерцију услед веће количине мас-
ног ткива, што захтева већу продукцију силе по 
килограму безмасне масе, да би извео одређену 
промену у брзини или смеру кретања (Sheppard, 
& Young, 2006), односно има мању безмасну те-
жину (енгл. lean body mass; LBM) која може има-
ти утицај на брзинске захтеве промене смера 
кретања. 

Међутим, није пронађена значајна разлика 
у варијабли БМИ, где су просечне вредности ве-
ома блиске. Разлог је у чињеници да иако постоје 
разлике у апсолутним вредностима, однос телесе 
висине и телесне масе је скоро идентичан код обе 
групе испитаника. БМИ је више од показатеља 
саме тежине, преко компоненте телесне масе ин-
директно указује и на количину масног ткива, по-
себно у случајевима екстермних телесних маса 
(Malina et al. 2004). У односу на вредности теле-
сне висине и телесне масе испитаника може се 
закључити да је њихов однос оптималан и указује 
на добру телесну композицију, што је и очекивано 
с обзиром на висок ниво квалитета испитаника.

Претходни наводи указују да треба истра-
жити и остале морфолошке карактеристике које 
могу имати утицај на брзину промене смера 
кретања. То су поред телесне висине и релативна 
дужина екстремитета, висина центра масе и про-
ценат масног ткива. Осим тога, додатну пажњу 
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