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Истовременим савладавањем великих спољних 
оптерећења (нпр. тег) и малих оптерећења (нпр. 
маса тела), могуће је произвести бољу нервно-
мишићну адаптацију (Sale, 2002). Претпостав-
ке тренера су потврђене и у истраживачким 
лабораторијама, тако да се комбиновањем веж-
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Сажетак
Тридесет кошаркаша јуниора учествовали су у истраживању чији је циљ да се истражи утицај комплексног и плиометријског 
метода тренинга на максималну висину вертикалног скока, односно, да се утврди који од примењених тренажних метода је 
ефикаснији у пракси. Учесници истраживања су подељени у три једнаке групе, по десет испитаника, две експерименталне 
(група 1 - комплексни метод тренинга, група 2 - плиометријски метод тренинга) и контролну групу. Експерименталне групе 
су, поред редовних техничко-тактичких кошаркашких тренинга, имале и два пута седмично додатне комплексне, односно, 
плиометријске тренинге, док су испитаници контролне групе имали једино техничко-тактичке кошаркашке тренинге. Варијабле 
су подељене у две групе: Телесна маса (ТМ), Телесна висина (ТВ) и Поткожно масно ткиво (МТ) су означене као морфолошке 
варијабле и Максимална висина вертикалног скока (ВС) као моторичка варијабла. Анализирајући резултате са иницијалног и 
финалног мерења утврђено је да се под утицајем експерименталног фактора максимална висина вертикалног скока статистички 
значајно побољшала у обе експерименталне групе (п=0,05), док се у контролној групи нису десиле значајније промјене (п=0,09). 
Морфолошке варијабле се нису статистички значајно промениле након примене експерименталног третмана. Даљом анализом 
података утврђено је да не постоји статистички значајна разлика између експерименталних група на финалном мерењу, односно, 
истраживање је показало да не постоји разлика у ефикасности комплексног и плиометријског метода тренинга на начин који је 
примењен у нашем истраживању, те да се применом ових метода тренинга у десетонедељном периоду може значајније утицати 
на побољшање кретног задатка какав је максималани вертикалани скок.
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УВОД 

Kомбинација великих и малих оптерећења 
унутар једног тренинга се најчешће означава 
као комплексни тренинг (Duthie, Young, & Ait-
ken, 2002). Суштина тренинга заснива се на из-
мени максималних и експлозивних мишићних 
контракција исте (агонистичке) мишићне групе. 
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би великог и малог оптерећења могу постићи ве-
лики тренежни ефекати (Blakey, 1987; Duthie, et 
al., 2002; Ebben, & Blackard, 1998; Ebben, & Watts, 
1998; Santos, & Janeira, 2008; Кукрић, Каралејић, 
Петровић, Јаковљевић, 2009). Извођењем веж-
би великог оптерећења омогућује се повећана 
ексцитираност ЦНС-а, што ће проузроковати 
да наредна акција буде привремено побољшана 
(Ebben, Watts, Jensen, & Blackard, 2000; Jen-
sen, Ebben, Blackard, McLaughlin, & Watts, 1999; 
Young, Jenner, & Griffi ths, 1998; Fatours et al., 
2000). Ексцитација ЦНС-а резултат је акутне фи-
зиолошке адаптације која траје 8 до 10 мин и на-
зива се постактивацијска потенцијација - ПАП 
(Sale, 2002). Механизам дјеловања ПАП-а сагле-
да се у дејству великих оптерећења која узрокују 
висок степен нервне стимулације, што резулти-
ра укључивање већег броја моторних јединица 
и већу фреквенцију пражњења нервних импул-
са. Постоје два основна начина примене ком-
плексног тренинга, комбиновање великих и ма-
лих оптерећења између серија вежби и унутар 
серија. Први начин подразумјева подизање ве-
ликих оптерећења у једној вежби (преко 80% од 
1РМ) кроз неколико серија, а након тога следи 
извођење биомеханички сличне вежбе са малим 
оптерећењем, максималном брзином извођења. 
Други начин је груписање две или више веж-
би које се изводе у једној великој серији (тзв. 
суперсерији), при чему се измјењује рад са вели-
ким и малим оптерећењем, са максималном брзи-
ном извођења. Овај начин је познат као „руски 
комплекс“.

Истраживања везана за енергију еластич-
не деформације мишића први пут су се појавила 
шездесетих година у делима Зациорског, а дока-
зана је кроз низ каснијих радова (Аdams, О’Shea, 
Katie, & Climstein, 1992; Bosco, et al., 1982; Hol-
comb, Lander, Rutland, Rodney, & Wilson, 1996; 
Komi, 2000; Pottegier, et al., 1999). Плиометријски 
тренинг је актуелна тема и новијих истраживања 
(Fatouros et al., 2000; Matavulj, Kukolj, Ugarkovic, 
Tihanyi, & Jaric, 2001; Luebbers et al., 2003; Potach, 
Katsavelis, Karst, Latin, & Stergiou, 2009), која су 
потврдила његову ефикасност у пракси. У осно-
ви плиометријског метода тренинга је циклус 
скраћење-истезање (eng. Stretch-Shortening Cycle-
SSC). Уколико стимулишемо мишић одређеним 
оптерећењем, проузроковаћемо његову реакцију 
која ће довести до промена у димензијама мишића. 

Истезањем мишића акумулираће се енергија ела-
стичне деформације, а њен највећи део биће скла-
диштен у мишићним тетивама. Оваква мишићна 
деформација омогућиће већу мишићну тензију, 
што ће на крају проузроковати и веће испољавање 
мишићне силе. Брзо истезање мишића активира 
рефлекс мишићног вретена који шаље јак нерв-
ни импулс у мозак, након чега електрични импул-
си из мозга побуђују мишић на контракцију. Ово 
називамо рефлекс истезања или миотатички реф-
лекс. Сматра се да је потребан брз прелаз између 
ексцентричне и концентричне контракције, како 
би се енергија еластичне деформације искористи-
ла у потпуности (Bosco, et al., 1982; Komi, 2000; 
Kyrolainen, et al., 2005). Време прелаза из ексцен-
тричне фазе у концентричну фазу не сме бити 
дуже од животне доби повезаних попречних мо-
стова. Ако је тај трансфер предуг, попречни мо-
стови се расклапају и еластична енергија која је 
била складиштена у тим јединицама не може се 
више употребити за концентричну контракцију, 
те се укупни учинак ексцентрично-концентричне 
контракције умањује за 20 – 30 %. 

Циљ овог истраживања је био да се истра-
жи утицај комплексног и плиометријског метода 
тренинга на максималну висину вертикалног ско-
ка, те да се утврди који je од oвa два примењенa 
метода тренинга ефикаснији у пракси.

МЕТОДОЛОГИЈА

Узорак испитаника

Узорак испитаника чине тридесет кошар-
каша јуниора (узраст 16-17 година), чланови  КК 
„Звијезда“ Бања Лука, КК „Игокеа“ Александро-
вац и КК „Алфом“ Бања Лука. Испитаници про-
сечно тренирају кошарку седам година и так-
миче се у оквиру Прве лиге Републике Српске.  
Подељени су у три једнаке групе (по 10 испита-
ника): Група 1 је користила комплексни метод 
тренинга, Група 2 плиометријски метод тренин-
га и Група 3 је контролна група која је имала само 
техничко-тактичке кошаркашке тренинге. У тре-
нутку тестирања сви испитаници су били потпу-
но здрави, без повреда доњих екстремитета. Сви 
испитаници су упознати са циљем истраживања, 
као и протоколом тестирања. 
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три (стандардно одступање). Разлике унутар гру-
па  утврђене су Т-тестом за зависне узорке, а Post-
hock анализом утврђено је који од примењених 
метода је био ефикаснији у пракси. Ниво стати-
стичке значајности постављен је на p <0.05.

Узорак варијабли

Варијабле су подељене у две групе:
Морфолошке варијабле:

• Телесна маса (ТМ)
• Телесна висина (ТВ)
• Поткожно масно ткиво (МТ)

Моторичка варијабла:
• Максимална висина вертикалног скока 

(ВС) (скок из места са обе ноге са замахом 
рукама).

Уз помоћ биоелектричне импеданце (TA-
NITA BC-418MA) измерена је телесна маса (kg) и 
проценат масног ткива (%), док је телесна висина 
(cm) измерена антропометром по Мартину. 
Максимални вертикални скок (cm) измјерен је на 
платформама силе (GLOBUS ERGO TESYS SYS-
TEM 1000).

Ток и поступци истраживања

Након што су испитаници упознати са 
циљем истраживања приступило се прикупљању 

података иницијалним мерењем. После петнае-
стоминутног загревања сваки испитаник је извео 
пробну серију скокова, а након тога приступили су 
тестирању. Максимална висина вертикалног ско-
ка тестирана је тако што се испитаник из усправ-
ног става  спусти у позицију получучања, а на-
кон тога изведе максималан вертикални скок. При 
томе руке замахом активно учествују у извођењу 
скока. Анализиран је најбољи остварен резултат у 
две серије извођења, са по три понављања и пау-
зом од 10 секунди између понављања, док је пау-
за између серија износила 2 мин. 

Након тога примењени су тренажни про-
грами у периоду од десет недеља у којем су експе-
рименталне групе,  поред редовних кошаркашких 
тренинга, додатно тренирале два пута седмич-
но комплексном, односно плиометријском тре-
нажном методом, док је контролна група имала 
једино техничко-тактичке кошаркашке тренинге.

Због обима програма у Табели 1. пред-
ставићемо само садржај комплексног и плиоме-
тријског тренажног метода у шестој недељи рада. 

Табела 1.   Садржај комплексног и плиометријског тренинга у шестој недељи тренажног програма.

Комплексни метод Плиометријски метод

вежба серија и 
понављања вежба серија и 

понављања

подизање на прсте са оптерећењем 
(80% od 1RM) и
наизменични једноножни скокови
ножни потисак (80% од 1РМ) и
скокови преко препона (50 cm)
искорак напред са оптерећењем 
(80% од 1РМ) и
телемарк скокови са променом ноге
получучањ са оптерећењем 
(80% од 1РМ) и
скокови преко препона (50cm)

3x3-5Р

3x8Р
3x3-5Р
3x8Р

3x5-8Р

3x8Р
3x5-8Р

3x8Р

скокови из получучња
скокови преко препона(50cm)
скокови из дубоког чучња
једноножно одгуривање
наскок на сандук (60 cm)
скок у дубину (30cm)
наизменични једноножни 
скокови у кретању

3x10Р

Пауза између вежби 3 минуте, а између серија 5 минута

Након десетонедељног тренажног програ-
ма извршено је финално тестирање, те је  при-
меном статистичког оперативног система СПСС 
14.0 урађена обрада прикупљених података. За 
све варијабле израчунати су стандардни централ-
ни (аритметичка средина) и дисперзивни параме-
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субмаксималног и максималног интензитета, 
са кратким периодима напрезања, недовољним 
да ангажују аеробне механизме преко којих је 
могуће ангажовати липолитичке изворе енергије 
и смањити телесну масу. 

Да би се извео ваљан коначни закључак, 
било је неопходно спровести још један корак 
дискриминативне анализе којим је тестирана 
значајност разлика између просечних вредности 
добијених иницијалним и финалним мерењима. 
За упоређивање ових просека израчунатих у 
две временске тачке (пре и после експеримента) 
примењен је Т-тест за зависне узорке (Paired 
Samples T test).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

У Табели 2 приказани су дескриптивни па-
раметри тестираних варијабли на иницијалном 
и финалном мерењу. Дескриптивни параметри 

морфолошких варијабли на иницијалном и фи-
налном мерењу нису се значајније разликовали, 
док се максимална висина вертикалног скока про-
менила под утицајем експерименталног фактора. 
Даљим статистиким процедурама установићемо 
да ли су те разлике и статистички значајне.

Табела 2.   Вредности аритметичких средина (АС) и стандарних одступања (СД) телесне висине (ТВ), 
телесне масе (ТМ), поткожног масног ткива (МТ) и висине скока (ВС) код испитаника 
експерименталне и контролне групе на иницијалном мерењу.

ИНИЦИЈАЛНО МЕРЕЊЕ ФИНАЛНО МЕРЕЊЕ

ГРУПЕ 1 2 3 1 2 3

ДЕС.
ПАР АС СД АС СД АС СД АС СД АС СД АС СД

ТB 186.00 4.36 185.60 5.85 186.40 4.19 186.40 4.22 186.00 5.52 186.80 4.21

ТM 75.00 4.57 76.53 3.32 75.80 3.08 75.30 4.78 76.75 2.71 76.15 2.71

МТ 12.81 1.43 12.93 1.17 12.86 .91 12.56 1.23 13.06 1.26 12.81 .74

ВС 37.10 3.34 37.30 3.33 37.20 3.03 42.20 3.36 41.20 3.64 37.40 3.79

Табела 3.   Резултати анализе варијансе телесне висине (ТВ), телесне масе (ТМ), поткожног масног ткива 
(МТ) и висине скока (ВС) три субузорка констатована на иницијалном и финалном мерењу.

ВАРИЈАБЛЕ
ИНИЦИЈАЛНО МЕРЕЊЕ ФИНАЛНО МЕРЕЊЕ

Ф-тест п Ф-тест п

ТВ ,06 ,93 ,07 ,93

ТМ ,42 ,65 ,04 ,67

МТ ,02 ,97 ,50 ,60

ВС ,01 ,99 5,97 ,00

Значајност разлика између просечних 
вредности три субузорка тестирана је анали-
зом варијансе (Табела 3.), из које видимо да на 
иницијалном мерењу између три субузорка  није за-
бележена статистички значајна разлика ни у једној 
тестираној варијабли.  На финалном мерењу за-
блеежена је статистички значајна разлика између 
три субузорка у варијабли висина скока (p=,00), 
а Post hoc анализа (Takey-ev HSD критеријум) је 
показала која је од кориштених метода тренинга 
био ефикаснији. Логични финални резултати 
морфолошких варијабли проистичу из чињенице 
да су испитаници тестираних група имали 
тренинге у којима су доминирале активности 
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Како би утврдили који је од спроведених 
метода тренинга био успешнији, урађена је Post 
hoc анализа (Takey-ev HSD критеријум), (Табела 
4.), која је указала да између експерименталних 
група статистички значајних разлика није било 
(p = ,77), те да су обе методе тренинга побољшале 
максималну висину скока, али се не може тврди-
ти да је неки од метода тренинга успешнији и да 
ће имати већу ефикасност у пракси. Ипак, мора-
мо нагласити да је побољшање максималне виси-
не скока  нешто већа у Групи 1 (комплексни метод 
тренинга) него у Групи 2 (плиометријски метод 
тренинга), али недовољно велика да би се ком-
плексни метод тренинга сматрао ефикаснијим у 
пракси. Посматрајући контролну групу, уочава-
мо да се максимална висина скока није промени-
ла на финалном мерењу, док је евидентна стати-
стички значајна разлика у односу на експеримен-
талне групе. 

Табела 4.   Резултати Post hoc анализе 
(Tukey-ev HSD критеријум) на 
финалном мјерењу максималне 
висине вертикалног скока

Групе N
p = 0,05

1 2

Група 3
Група 2
Група 1
Сиг.

10
10
10

37,40

1,00

41,20
42,20
,77

Слика 1.   Значајност разлика аритметичких средина максималне висине скока (cm) испитаника три 
субузорка на иницијалном и финалном мерењу максималне висине вертикалног скока (cm) 

Резултати дискриминативне анализе спро-
ведени на резултатима иницијалних и финалних 
мерења у тесту максимални вертикални скок 
указали су на статистички значајну разлику у 
односу на иницијална мерења. Уважавајући 
резултате анализе варијансе (Табела 3.) и иден-
тификоване разлике процедуром Т-теста (Слика 
1.), може се закључити да су тренажни третмани 
у експерименталним групама довели до значајних 
побољшања максималне висине вертикалног ско-
ка (p = ,001). Сличан утицај плиометријског и 
ком плексног тренинга на  максималну висину 
веертикалног скока је показан у ранијим 
истраживањима (Luebbers et al., 2003; Матавуљ, et 
al.; Santos, & Janeira, 2008). За исти десетонедељни 
период у контролној групи није дошло до 
значајнијих промјена (p = ,09), па се сва настала 
побољшања у експерименталним групама, са 
ве ликим нивоом вероватноће, могу приписати 
утицају примењеног експерименталног фактора.

На побољшања вредности висине скока  
ути цала су величина мишића и централни нерв-
ни систем. У тренажним програмима екс пе-
рименталних група доминирале су вежбе снаге, 
што је довело до одређеног степена мишићне 
хипер трофије. Са друге стране ЦНС је важан 
фактор за развој мишићне силе и то не само по 
количини укључене мишићне масе већ и по 
степену до којег се појединачна влакна у мишићу 
активирају. Активирањем већег броја моторних 
јединица, порастом фреквенције пражњења и 
синхронизацијом мишићних јединица, омогућује 
се стварање максималне мишићне силе. 
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ЗАКЉУЧАК

У периоду од десет недеља испитивани су 
утицаји комплексног и плиометријског метода 
тренинга на максималну висину вертикалног ско-
ка. Упоређивањем резултата са иницијалног и фи-
налног мерења добијени су резултати на основу 
којих су донесени сљедећи закључци:

• комплексни метод тренинга је утицао на 
побољшање максималне висине ско ка. На 
тај начин је потврђен утицај физио лошког 
механизама постактивацијске потен ци јације 
на динамичке задатке какав је максимални 
вертикалани скок. Закључак је да извођењем 
кретњи са валиким опте рећењем можемо 
произвести акутно побољ шање у мани-

фестацији екслозивне снаге типа скочности,  
• плиометријски метод тренинга је утицао 

на побољшање максималне висине скока. 
Тиме је потврђена ефикасност циклуса 
истезање-скраћење на експлозивну снагу 
типа скочности, 

• утврђено је да не постоји статистички зна-
чајна разлика између комплексне и пли-
ометријске методе тренинга, односно, оба 
тренажна модела су подједнако ефикасна у 
развоју експлозивне снаге типа скочности, 
и

• у контролној групи нису утврђене ста-
тистички значајне промене након примене 
експерименталног третмана. 

ЛИТЕРАТУРА

1.  Аdams, К., О’Shea, J.P., Katie, L., & Climstein, 
M. (1992). The effect of six weeks of squat, ply-
ometric and squat-plyometric training on power 
production. Journal of Strength and Condition-
ing Research, 6(1), 36-41.

2.  Blakey, J.B., & Southard, D. (1987). The com-
bined effect of weight training and plyometrics 
on dynamic leg strength and leg power. Journal 
of Applied Sports Science Research, 1(1), 14-16.

3.  Bosco, C., Ito, A., Komi, P.V., Luhtanen, P., 
Rahkila, P., Rusco, H., & Viitasalo, J.T.  (1982). 
Neuromuscular function and mechanical ef-
fi ciency of human leg extensor muscles during 
jumping exercises.  Acta Physiologica Scandi-
navica, 114(4), 543-550.

4.  Duthie, G., Young, W., & Aitken, D. (2002). The 
Acute Effekt of Heavy Loads on Jump Squat 
Performance: An Evuluation of the Complex 
training and contrast Methods of Power Devel-
opment. Jurnal of Strenght and Conditionong 
Research, 16(4), 530-538.

5.  Ebben, W.P., Watts, P.B., Jensen, R.L., Black-
ard, D.O. (2000). EMG and kinetic analysis of 
complex training exercise variables. Journal of 
Strength and Conditioning Research, 14(4), 451-
456.



31

Кукурић А., и сар., Утицај различитих метода тренинга... ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2012; 66 (1): 25-31

11.  Komi, P. (2000). Stretch-shortening cycle: a 
powerful model to study normal and fatigued 
muscle. Journal of Biomechanics, 33(10), 1197–
1206.

12.  Кукрић, А., Каралејић, М., Петровић, Б., & 
Јаковљевић, С. (2009). Утицај комплесног 
тренинга на експлозивну снагу опружача ногу 
код кошаркаша јуниора. Физичка култура, 
63(2), 165-172. 

13.  Kyrolainen, H., Avela, J., McBride, J. M., Ko-
skinen, S., Andersen, J. L., Sipila, S., Takala, T. 
E., & Komi, P. V. (2005). Effects of power train-
ing on muscle structure and neuromuscular per-
formance. Scandinavian Journal of Medicine & 
Science In Sports, 15(1), 58–64.

14.  Luebbers, P.E., Potteiger, J.A., Hulver, M.W., 
Thyfault, J.P., Carper, M.J., & Lockwood, R.H. 
(2003). Effects of plyometric training and recov-
ery on vertical jump performance and anaerobic 
power. Journal of Strength and Conditioning Re-
search, 17, 704–709.

15.  Matavulj, D., Kukolj, M., Ugarkovic, D., Tih-
anyi, J., & Jaric, S. (2001). Effects of plyometric 
training on jumping performance in junior bas-
ketball players. Journal of Sports Medicine and 

Physical Fitness, 41(2), 159-164.

16.  Potach, D.H., Katsavelis, D., Karst, G.M., Latin, 
R.W., & Stergiou, N. (2009). The effects of a 
plyometric training program on the latency time 
of the quadriceps femoris and gastrocnemius 
short-latency responses.  Journal of Sports Med-
icine and Physical Fitness, 49(1), 35-43.

17.  Potteiger, J.A., Lockwood, R.H., Haub, M.D., 
Dolezal, B.A., Almuzaini, K.S., Schroeder, J.M., 
& Zebas, C.J. (1999). Muscle power and fi ber 
characteristics following 8 weeks of plyometric 
training. Journal of Strength and Conditioning 
Research, 13(3), 275–279.

18.  Sale, D. (2002). Postactivation potentiation: role 
in human performance. Exeercise and Sport Sci-
ences Reviews 30(3), 138-143.

19.  Santos, E., Janeira, M. (2008). Effects of com-
plex training on explosive strength in adolescent 
male basketball players. Journal of Strength and 
Conditioning Research. 22(3), 903-909.

20.  Young, W.B., Jenner, A., & Griffi ths, K. (1998). 
Acute enhancement of power performance from 
heavy load squats. Journal of Strength and Con-
ditioning Research, 12(2), 82-8.

Извод из магистарског рада „Ефекти различитих модела тренинга усмјерених на развој експлозивне снаге опружача  
ногу код кошаркаша јуниорa“, Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука, Босна и Херцеговина. 

Примљен: 15.05.2011.
Прихваћен: 22.09.2011.


