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тана, када се одабир врши на основу испољавања 
одређених општих и специфичних испољавања 
деце у току вежбања или такмичења, на основу 
стручне опсервације, или организована (план-
ска или лабораторијска) селекција која се врши 
на основу провере и тестирања потенцијалних 
могућности кандидата и анализе психофизич-
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Сажетак
Техничка селекција за спортску активност врши се на основу специфичног дела усвојених садржаја надограђених на опште 
способности и карактеристике појединца. Фактори селекције у балету и плесу разликују се од спорта на основу изражајности 
покрета и гипкости (Liederbach, 2000). Према физиолошким захтевима и амплитудама покрета балет има сличне карактеристике 
са спортовима као што су спортска и ритмичка гимнастика. Истраживање је спроведено на узорку 84 ученице Основне балетске 
школе ”Лујо Давичо” из Београда, просечног узраста 12,84 (±1,14) године, висине тела 157 (±9,0) цм и масе тела 43,1 (±7,6) кг. 
Подаци за процену моторичких способности добијени су применом ЕУРОФИТ батерије тестова, чији је редослед спровођења 
одређен општим упутствима, препорученим за стандардизовану примену у земљама чланицама Европског савета (Кукољ и 
сар. 1993). Успех у балету процењиван је оценом на настави балета. Резултати су обрађени дескриптивном (средња вредност и 
стандардна девијација) и компаративном статистиком (Пирсонов коефицијент корелације). Резултати висине тела, масе тела и 
процента масног ткива показају повезаност са успехом у школи на нивоу значајности p<0,01, при чему су вредности коефицијента 
повезаности r=-0,33 – r=-0,36, док је коефицијент повезаности са индексом телесне масе r=-0,27, на нивоу значајности p<0,05. 
Резултати моторичких способности показују значајну повезаност успеха у балету са резултатима из само два теста ЕУРОФИТ 
батерије. Резултати добијени у тесту повратног трчања на 20м са постепеним повећањем брзине (СРУН) показују значајну 
повезаност на нивоу значајности p<0,01 са успехом оствареним у настави балета (r=0,30), док су резултати добијени у тесту за 
процену гипкости (ПУСЕ) повезани са успехом оствареним у настави балета (r=0,25) на нивоу значајности п<0,05. На основу 
добијених резултата може се закључити, да у овом узрасту, девојчице које су мање висине и масе тела, као и оне које остварују 
боље резултате на тестовима за процену гипкости и аеробних способности имају предност у селекцији за бављење балетом 
(Wyon et al. 2004).
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УВОД

Селекција у спорту врши се од почет-
ка бављења спортом, па до сениорског узра-
ста. Почетној селекцији треба посветити посеб-
ну пажњу. У већини спортова са селекцијом се 
започиње веома рано већ са 5-6 година, односно у 
спортским школама, или на почецима бављењем 
спортом. Спортска селекција може да буде спон-
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ких својстава која су релевантна за успех у датој 
спортској дисциплини. Према временском пери-
оду када се врши селекција може да се посматра 
као акција, уколико се способности процењују 
применом тестова у датом тренутку, или као про-
цес, уколико се прогноза дефинитивних способ-
ности спортиста врши на основу остварених ак-
туелних резултата на тестирању. Селекцијом у 
спорту обухваћена је процена морфолошких ка-
рактеристика (лонгитудинална и трансверзал-
на димензионалност скелета, волумен тела, 
мишићно и масно ткиво), функционалне способ-
ности, психо-социјалне карактеристике личности, 
когнитивне и конативне карактеристике, мото-
ричке способности (снага, брзина, издржљивост, 
координација, флексибилност, прецизност) и 
специфичне моторичке способности (доминант-
на својства за селекцију у одређеном спорту). 
Морфолошке карактеристике, моторичке и фун-
кионалне способности ученика основних шко-
ла, показале су значајан утицај на резултате про-
грамских садржаја наставе физичког васпитања 
(Миленковић, 2009).

Техничка селекција за спортску активност 
врши се на основу специфичног дела усвојених 
садржаја надограђених на опште способности и 
карактеристике појединца. Фактори селекције у 
балету и плесу разликују се од спорта на осно-
ву изражајности покрета и гипкости (Liederbach, 
2000). Физиолошки захтеви плесова слични су 
захтевима у неким спортовима, на основу чега 
класичан балет може да се дефинише као пре-
тежно интермитентни тип активности (Schantz, & 
Astrand, 1984), слично фудбалу и тенису у којима 
се смењују делови великог оптерећења и елемен-
ти прецизности и вештине. На основу тога плеса-
чи би требало да имају користи од аеробних спо-
собности (Allen, & Wyon, 2008) и високог анаероб-
ног прага како би стање замора и нагомилавање 
лактата мање утицали на равнотежу, прибра-
ност и координацију (Baldari, & Guideti, 2001). У 
ранијим истраживањима утврђено је да су игра-
чице и балерине према достигнутом нивоу аероб-
них способности, сличне спортисткињама у спор-
товима за које издржљивост није доминантна и да 
њихове активности имају мали утицај на њихов 
кардиоваскуларни систем (Cohen, et al., 1982; 
Schantz, & Astrand 1984; Wyon, et al. 2004). Нека 
истраживања показала су да солисткиње имају 5% 
већу потрошњу кисеоника него групне играчице, 

мада разлика није статистички значајна (Schantz, 
& Astrand, 1984). Према физиолошким захтевима 
и амплитудама покрета балет има сличне каракте-
ристике са спортовима као што су спортска и рит-
мичка гимнастика.

Физичке способности деце процењиване су 
ЕУРОФИТ батеријом тестова, која је направљена 
за процену физичких способности код здраве 
деце и одраслих. ЕУРОФИТ за децу је направљен 
да буде практичан и применљив у обичним сре-
динама. Тестирањем деце обухваћена су четири 
простора: телесни састав, кардиореспираторна 
способност, моторичка способност и коштано-
мишићна способност (Ozdirenc, et al., 2005).

У настави физичког васпитања у Републи-
ци Србији ЕУРОФИТ – батерија тестова, пре-
поручена од земаља Европске заједнице, заме-
нила је батерију тестова Завода за физичку кул-
туру и медицину спорта (ЈЗФКМС). ЕУРОФИТ 
– батерију тестова сачињавају две групе подата-
ка, о морфолошким карактеристикама и о мото-
ричким способностима испитаника. Примењује 
се од 1993. године у поступку процене школ-
ске популације, као и у истраживањима сличног 
типа (Мацура, и сар. 2007) и уважава следеће по-
датке: висина тела, маса тела, проценат масног 
ткива, равнотежа, тапинг руком, претклон у седу, 
скок у даљ, динамометрија шаке, подизање трупа, 
издржај у вису згибом, трчање 10 x 5м и трчање 
са прогресивним повећавањем оптерећења. За 
процену издржљивости предвиђено је узастоп-
но понављање трчања на 20м са прогресивним 
убрзавањем темпа трчања (Кукољ, и сар., 1993).

Истраживања спроведена на узорку балери-
на испољавају одређене недостатке. Њима је углав-
ном обухваћен узорак професионалних балерина, 
при чему је вршена процена њихових морфолош-
ких карактеристика и моторичких способности у 
циљу анализе испољавања, као и превенције по-
вреда током вежбања или наступа. На основу тога 
може се закључити да је популација ученица које 
се баве балетом недовољно истражена. С обзиром 
да се не ради о спорту, повезаност морфолошких 
карактеристика и моторичких способности са 
успешношћу у настави балета и на завршном ис-
питу који полажу на крају школске године, посма-
трани су као могући параметри за селекцију у ба-
лету, чиме би се приступило основном проблему 
овог истраживања. 
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МЕТОДЕ

У раду је коришћен трансверзални емпи-
ријски приступ са тестирањима по протоколима 
за мерење морфолошких карактеристика, и про-
токолима ЕУРОФИТ-батерије тестова за процену 
моторичких способности испитаника. Мерења су 
вршена у оквиру редовне наставе у балетској шко-
ли на предмету Примењена гимнастика. Подаци 
за процену моторичких способности добијени 
су применом ЕУРОФИТ батерије тестова, чи-
ји је редослед спровођења одређен општим 
упутствима, препорученим за стандардизовану 
примену у земљама чланицама Европског савета 
(Кукољ, и сар., 1993). Успех у балету процењиван 
је оценом на настави балета. Резултати су 
обрађени дескриптивном (средња вредност 
и стандардна девијација) и компаративном 
статистиком (Пирсонов коефицијент корелације).

Узорак испитаника
Истраживање је спроведено на узорку 84 

ученице Основне балетске школе ”Лујо Давичо” 
из Београда, просечног узраста 12,84 (±1,14) го-
дине, висине тела 157 (±9,0) цм и масе тела 43,1 
(±7,6) кг. 

Узорак варијабли
Варијабле истраживања подељене су према 

њиховој методолошкој природи у две групе. Прву 
групу чине пет независних варијабли морфолош-
ког статуса и то: висина тела, маса тела, индекс 
масе тела, проценат мишићног ткива и проценат 
масног ткива. Другу групу чине осам варијабли 
моторичког статуса који припадају ЕУРОФИТ 
батерији тестова.

Техника мерења 
антропометријских варијабли
Процена морфолошког статуса испитаника 

вршена је на основу података добијених мерењем 
висине (ВТ) и масе тела (МТ). Током свих 
антропометријских мерења испитаници су били 
обучени само у балетски трико, који су скидале 
приликом мерења масе тела и телесног састава.

Мерење висине тела вршено је коришћењем 
антропометра по Мартину са тачношчу мерења 0.1 
цм. За мерење масе тела испитаника коришћена 

је медицинска децимална вага (Omron BF 509) 
са могућношћу очитавања Индекса масе тела, 
као и телесног састава испитаника, тј. процента 
мишићног и масног ткива. Резултат је очитаван 
са тачношћу 0,1 кг. Индекс масе тела, као мера 
волуминозности испитаника (Heyward, & Stolar-
czyk, 1996), израчунаван је формулом:

ИМТ = МТ (кг)/ ВТ (м2).

Опис тестова и редослед мерења у 
ЕУРОФИТ – батерији
Стајање на једној нози (РАВН)

Испитаници су стајали пуним стопалом 
једне ноге на дрвеној гредици дужине 50 цм, ви-
сине 4 цм и ширине 3 цм. Испитаницима су са-
општена упутства, да приликом стајања на једној 
нози на клупици, другу ногу држе руком са исте 
стране тела за горњи део стопала, и да остану што 
дуже у том положају. Равнотежни положај је од-
ржаван што дуже времена у току једног минута. 
Време проведено на гредици мерено је штопери-
цом.

Тапинг руком (ТАПР)

Испитаници су седели за столом на коме се 
налазила табла са две металне плоче пречника 20 
цм, размака између центара 80 цм (између ивица 
60 цм). Шака слободне руке била је постављена 
на правоугаоној плочи димензија 10 x 20 цм 
постављеној на средини табле. Испитаници су 
имали задатак да остваре 25 контаката бољом (из-
абраном) руком са округлим плочама за што је 
могуће краће време, при чему је први покрет, пре-
ма договору, била абдукција у зглобу рамена иза-
бране руке. Мерење је вршено два пута, а за даљу 
анализу коришћен је бољи резултат.

Претклон у седу (ПУСЕ)

Испитаници су седели на струњачи, опру-
жених ногу, тако да су им стопала била постављена 
равно на бочну страну сандука. Настојали су да 
претклоном у седећем положају са испруженим 
рукама и шакама постављеним једна преко дру-
ге досегну што је могуће даљу ознаку на лењиру. 
Резултат је очитаван када су достигли крајњу 
позицију. Ознака 20 цм налазила се у висини сто-
пала.
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Скок удаљ из места (ДАЉ)

Испитаници су стајали боси, нормално раз-
макнутих стопала и замахујући рукама настојали 
да скоче што даље. Суножно су скакали удаљ 
са обавезним суножним доскоком на струњаче. 
Мерено је растојање од линије до задњег отис-
ка пете на струњачи. Остварени резултат уписи-
ван је у центиметрима. Испитаници су имали пра-
во на два успешна покушаја, а бољи резултат је 
коришћен за даљу анализу резултата.

Подизање трупа за 30 секунди (ЛС30)

Испитаници су се налазили у лежећем 
су ножном згрченом положају на струњачи, 
ша ка склопљених иза главе и подлактицама 
постављеним уз главу, ногу погрчених (90 сте-
пени). Док су стопала била фиксирана од стра-
не другог испитаника, испитаници су подизали 
труп до седећег положаја, настојећи да што више 
пута лактовима дотакну колена у току 30 секун-
ди. За даљу анализу коришћен је број исправно 
урађених понављања.

Издржај у згибу (ЗГИБ)

Испитаници су заузимали положај виса у 
згибу држећи се натхватом за вратило, тако да им 
се брада налазила изнад вратила. На знак мериоца 
времена покушавали су да задрже положај згиба 
што је могуће дуже без ослањања браде на при-
тку. Мерење времена је завршавано је када се бра-
да спустила испод висине вратила. Крајњи резул-
тат представљало је време изражено у десетинка-
ма секунде. 

Повратно трчање 10X5 м (10X5)

Испитаници на знак мериоца трчали су што 
је могуће брже дистанцу 5 м и враћали се назад 
10 пута узастопно. Сваки пут су прелазили обе 
линије на крајевима дистанце са оба стопала. Као 
резултат теста мерено је време потребно за 10 
понављања, са тачношћу једне стотинке секунде. 

Повратно трчање 20м са постепеним 
повећањем брзине (СРУН)

Тест започиње лаганим трчањем а заврша-
ва се брзим трчањем. Испитаници су трчали на 
деоници 20м у складу са брзином трчања која је 

диктирана звучним сигналом, стално мењајући 
смер. Темпо је био диктиран звучним сигналом 
са ЦД уређаја. Темпо трчања на којем испита-
ник одустане показатељ је кардиореспираторне и 
мишићне издржљивости.

Успех у настави балета

Школски успех испитаника остварен на 
балету представља зависну варијаблу којом је 
процењен фактор изражајности и амплитуда по-
крета (Liederbach, 2000) на основу којих се балет 
разликује од спортова. Оцена за успех добијена је 
као просечна вредност оцена које су испитаници 
добили током наставе и оцене на завршном испи-
ту из балета.

Обрада података 
Добијени резултати обрађени су применом 

статистичког програма СПСС 12,0. Статистичке 
процедуре коришћене за обраду података обухва-
тиле су дескриптивну и компаративну статистику. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Циљ овог истраживања био је да се прове-
ри могућност селекције у балету на основу пове-
заности морфолошких карактеристика и тесто-
ва за процену моторичких способности ученика 
Основне балетске школе са њиховом успешношћу 
у испољавању балетске технике. У истраживање 
је било укључено 84 ученица Основне балет-
ске школе ”Лујо Давичо” из Београда, просеч-
ног узраста 12,84 (±1,13) године, висине тела 
157 (±9,0) цм и масе тела 43,1 (±7,6) кг. Просечне 
вредности компоненти телесног састава су 16,24 
(±5,23) % масног ткива, односно 33,29 (±2,85) % 
мишићног ткива. Вредности индекса масе тела, 
као мере волуминозности испитаника за посма-
трани узорак биле су 17,33 (±1,59). У Табели 1 
приказани су резултати дескриптивне статистике 
за све морфолошке карактеристике и моторичке 
способности испитаника.
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тако да су вредности проценат масног ткива (МАС 
= 16,24 ± 5,23%), док су вредности мишићне ком-
поненте нешто уједначенији (МИШ = 33,29 ± 
2,85%). На основу података добијених мерењем 
висине тела и масе тела одређен је и Индекс масе 
тела чије су вредности такође уједначене (ИМТ 
= 17,33 ± 1.5) и блиске вредностима добијеним у 
ранијим истраживањима.

Повезаност са успехом оствареним на балету 
израчуната је за морфолошке карактеристике, с 
обзиром да фактор естетике игра битну улогу у 
изражајности, као и за моторичке способности, 
чија улога је од велике важности за прецизност и 
квалитет извођења покрета.

Резултати висине тела, масе тела и процента 
масног ткива показају повезаност са успехом у 
настави балета (Табела 2) на нивоу значајности 
p<0,01, при чему су вредности коефицијента 
повезаности висине тела и процента масног тива 
са успехом у настави r= -0,33, док је повезаност 
масе тела са успехом у настави балета r= -0,36. 
Вредност коефицијента повезаности индекса 
масе тела са успехом у настави балета је r= -0,27, 
на нивоу значајности p<0,05.

Табела 1.   Резултати дескриптивне статистике морфолошких карактеристика и моторичких способности 
за све испитанике 

ВТ
(цм)

МТ
(кг)

МАС
(%)

МИШ
(%)

БМИ РАВН
(пон)

ЛС30
(пон)

ТАПР
(s)

ПРЕТ
(цм)

ДАЉ
(цм)

ЗГИБ
(s)

10x5м
(s)

СРУН
(мин) УСПЕХ

A.Sr. 157.01 43.14 16.24 33.29 17.33 2.32 23.65 6.58 34.98 164.58 8.61 21.90 3.59 4.05

(SD) 8.99 7.62 5.23 2.85 1.59 2.65 3.08 0.85 6.17 22.75 6.95 1.65 1.28 0.85

Min 137 29,4 7,7 27,2 14,6 0 17 4,72 20 120 1 18 0,47 1,6

Max 173 57,8 29,7 47,7 22 14 31 8,41 49 232 30,63 28,48 6,59 5

cV (%) 5.73 17.66 32.20 8.56 9.17 114.22 13.02 12.92 17.64 13.82 80.72 7.53 35.65 20.99

Резултати дескриптивне статистике за узо-
рак испитаника веома су блиски резултатима 
добијеним у ранијим истраживањима спроведе-
ним на узорку сличном према узрасним карактери-
стикама (Гајевић, 2009). Иако аритметичке среди-
не са релативно малим стандардним девијацијама 
могу да указују на хомогеност посматраног узор-
ка, вредности коефицијента варијације, које 
су код већине посматраних варијабли веће од 
10%, омогућавају лакше добијање статистич-
ки значајних корелација између посматраних 
варијабли.

Резултати дескриптивне статистике мор-
фолошких карактеристика указују да су виси-
на тела и маса тела испитаника блиски резулта-
тима добијеним у ранијим истраживањима на 
популацији испитаника од петог до осмог разреда 
основне школе, који одговара узрасту од првог до 
четвртог разреда основне балетске школе. Вред-
ности морфолошких карактеристика повећавају се 
са узрастом испитаника пратећи тренд сазревања. 
Структура телесних компоненти на посматраном 
узорку испитаника не показује велике варијације, 

Табела 2.   Резултати компаративне статистике морфолошких карактеристика и оствареног успеха у 
настави балета за све испитанике

ВТ МТ МАС МИШ ИМТ УСП

ВТ 1 .90** .44** .32** .54** -.33**

МТ 1 .71** .22* .85** -.36**

МАС 1 -.36** .86** -.33**

МИШ 1 .05 .10

ИМТ 1 -.27*

УСП 1

**p <0.01, * p <0.05
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Резултати моторичких варијабли добијени 
су применом ЕУРОФИТ батерије тестова, док је 
оцена којом је процењивана успешност у балет-
ском испољавању добијена као просечна вред-
ност оцена које су испитаници добили током на-
ставе и коначне оцене на испиту из балета.

Када је реч о моторичким способностима 
ситуација је нешто другачија (Табела 3), с обзиром 
да је установљена повезаност успеха у настави 

балета са резултатима добијеним у само два 
теста ЕУРОФИТ батерије. Добијени резултати 
у тесту повратног трчања на 20м са постепеним 
повећањем брзине (СРУН) показују повезаност на 
нивоу значајности p<0,01 са успехом оствареним 
у настави балета (r= 0,30), док су добијени 
резултати у тесту за процену гипкости (ПУСЕ) 
повезани са успехом оствареним у настави балета, 
(r= 0,25) на нивоу значајности p<0,05.

Табела 3.  Резултати компаративне статистике моторичких способности и оствареног успеха у настави 
балета за све испитанике 

РАВ ЛС30 ТАПР ПУС ДАЉ ЗГИБ 10X5 СРУН УСП

РАВН 1 -.21 .26* -.21 -.06 -.37** .17 -.33** -.21

ЛС30 1 -.41** .16 .23* .32** -.36** .51** .05

ТАПР 1 -30** -.35** -.30** .35** -.41** -.18

ПУСЕ 1 .27* .32** -.11 .24* .25*

ДАЉ 1 .23* -.47** .41** .06

ЗГИБ 1 -.36** .44** .11

10X5м 1 -.53** -.01

СРУН 1 .30**

УСП 1

**p <0.01, * p <0.05

Када је реч о повезаности са успехом оства-
реним на настави балета, могу се посматрати 
две одвојене компоненте од којих зависи успеш-
ност (Liederbach, 2000). Прву компоненту чини 
изражајност и естетски утисак, на основу којих 
се балет и разликује од спорта.

Негативна повезаност оцена остварених 
у настави балета са висином тела, масом тела, 
индексом масе тела и процентом масног ткива 
указује на то да морфолошки чиниоци могу да 
буду значајни у селекцији ученица за балетску 
школу. 

Статистички значајна повезаност моторич-
ких способности са резултатима успешности у на-
стави балета на узорку ученица основне балетске 
школе уочена је код два теста, док је код једног те-
ста (равнотежа) блиска статистичкој значајности 
(r= -0.21). Ови резултати сугеришу да моторичке 
способности делимично утичу на успешност у ба-
лету. Компонента која је битна за успешност у ба-
лету способност вршења покрета великих ампли-

туда, која је повезана са гипкошћу, што је у овом 
истраживању мерено тестом претклон у седећем 
положају. Иако је уочено да балерине имају ниво 
аеробних способности сличан спортисткињама 
из „неиздржљивих“ спортова (Cohen, et al., 1982; 
Schantz, & Astrand, 1984; Wyon, et al., 2004), тре-
бало би да у свом испољавању имају користи 
од аеробних способности. Позитивна повеза-
ност резултата теста за процену гипкости и по-
вратног трчања 20м са постепеним повећањем 
брзине са оценама у настави иду у прилог овим 
способностима као факторима у селекцији уче-
ница за бављење балетом. Код теста за проце-
ну равнотеже (Стајање на једној нози) негативна 
корелација указује да испитанице са већим бројем 
нарушавања равнотеже имају лошију равнотежу 
у овом тесту, и добијају мању оцену на балету. 
Вредности коефицјента варијације за примењени 
тест равнотеже веће су од 100%, што може да ука-
же на недовољну поузданост, а самим тим и слабу 
валидност за овај тест.
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ЗАКЉУЧАК

На основу добијених резултата може се 
закључити, да у овом узрасту, негативна по-
везаност успеха оствареног у настави балета са 
висином тела, масом тела, индексом масе тела 
и процентом масног ткива указује на утицај 
морфолошких карактеристика који може да 
се посматра као значајан, приликом селекције 
ученица за балетску школу. 

Повезаност моторичких способности са 
резултатима успеха у настави балета уочена је 
само код резултата два теста, на основу чега се 
може установити ограничени утицај моторичких 
способности на успешност у балету. Позитивна 
повезаност резултата у тесту за процену гипкости 
и тесту повратног трчања 20 м са постепеним 
повећањем брзине са оценама у настави указују да 
ове моторичке способности могу да представљају 
значајан фактор у селекцији ученица за бављење 
балетом. 

Добијени разултати могу да буду при-
мењени и приликом уписа девојчица у основну 
балетску школу, при чему би оне које су мање ви-
сине и масе тела, као и оне које остварују боље 
резултате на тестовима за процену гипкости и ае-
робних способности имале предност у селекцији 
за бављење балетом (Wyon, et al., 2004). Међутим, 
с обзиром на посматрани узраст, може се прет-
поставити да су испитанице са већом висином 
и масом тела оне, које су раније ушле у пубер-

тет. Опште је познато да у пубертету долази до 
нарушавања фине координације што може имати 
негативан утицај на извођење балетских елемена-
та, па самим тим и на добијену оцену.

Редовна тестирања ученица балетске школе 
омогућила би бољи увид у промене моторичких 
способности као и утицај наставе на остварене 
промене. Праћењем морфолошких карактеристика 
и резултата моторичких способности ученица 
у току све три године наставе, колико траје 
настава примењене гимнастике, као и у четвртом 
разреду, могла би да се провери оправданост 
смањења фонда часова примењене гимнастике 
у четвртом разреду. Тестирање ученика средње 
балетске школе указало би на стање моторичких 
способности, као и на потребу за додатним 
вежбањем које би им омогућило остварење бољих 
резултата и квалитетније извођење на наступима.  

Примена батерије тестова за процену 
гипкости, као моторичке способности, која се 
показала као једна од најбитнијих способности 
за бављење балетом омогућила би бољи и 
детаљнији увид у гипкост код ученица. Такође 
би могло, применом различитих програма за 
побољшање гипкости, успоставити модел који би 
био примењиван у редовној настави примењене 
гимнастике.

Даља истраживања била би усмерена на 
анализи моторичких способности и њихових про-
мена применом лонгитудиналне студије, на узор-
ку ученица и основне и средње балетске школе.
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