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Сажетак
Циљ истраживања био је да се испита постоји ли утицај Ефекта релативне старости (ЕРС) на селекцију тринаестогодишњих 
кошаркаша. Узорак испитаника чинило је 20 кошаркаша (ТВ=177.35цм±6.73, ТМ=61.42кг±8.98, просечне старости 13 година и 7 
месеци ±.28, просечног искуства у кошаркашком тренингу 4 године и 6 месеци ±1.15). Узорак је подељен у 2 групе: 11 кошаркаша 
рођених у првој половини године и 9 кошаркаша рођених у другој половини године. Помоћу One-way ANOVA-e анализиране су 
разлике између 2 групе кошаркаша у сету антропометријских варијабли (Телесна висина, Распон руку, Дохватна висина, Телесна 
маса и Проценат масног ткива), моторичких варијабли (Брзина нервно-мишићне реакције, Вертикални скок, Спринт на 5 метара, 
Спринт на 10 метара, Спринт на 20 метара, Т-тест, Цик-цак тест, Бацање лопте из седећег положаја, Лежање-сед за 30 секунди 
и Дубоки претклон из стојећег положаја) и једне функционалне варијабле (20-M shuttle run test). Испитаници се не разликују у 
сету параметара, осим у једној варијабли (Лежање-сед за 30 секунди, p=.040). Дошло се до закључка да није утврђено постојање 
ЕРС-а на овом узорку испитаника.
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УВОД

Пубертет је период одрастања човека у 
којем се телесне димензије убрзано развијају. У 
првој и другој години пубертета годишњи при-
раст у телесној висини износи 8-12 цм (Марковић, 
и Брадић,  2009). Овај период назива се адолес-
центни убрзани раст. Почетак адолесцентног уб-
рзаног раста и година највећег прираста у висину 
показатељи су зрелости детета. Деца која раније 
од просека уђу у пубертет називају се акцеле-
ранти. Насупрот њима, постоје и она деца која 
касније од просека уђу у пубертет. Ово је изузет-
но важан податак, јер акцелеранти у том тренут-
ку имају значајно развијенију моторичку и функ-
ционалну способност од својих вршњака, а тиме 

и потенцијалну предност у селекцији. На тај на-
чин, таква деца се понекад фаворизују у кошар-
ци у односу на децу која касније сазревају. Мада 
ће те предности нестати у одраслој доби, то може 
да  резултира губитком одређеног броја талената 
у кошарци.

У последњих тридесетак година деца се ко-
шарком почињу бавити раније него њихови оче-
ви или мајке. Иста је ситуација и са многим дру-
гим савременим спортистима – Вејн Грецки, 
један од најбољих хокејаша свих времена, први 
пут је стао на клизаљке у трећој години живо-
та (Morrison, 2011). Ранијим укључивањем у ко-
шаркашки тренинг, стварају се услови да дете 
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пре овлада кошаркашким вештинама као што су 
шутирање, додавање, контрола лопте, кретање  
без лопте, итд. Међутим, рано укључивање у ко-
шаркашки тренинг фаворизује децу рођену у 
првом делу (у првих 6 месеци) календарске го-
дине (Addona, & Yates, 2010)! Наредна 2 приме-
ра говоре у прилог томе. Пример 1: у спортској 
школици тркају се петогодишњи дечаци. Један 
је рођен у јануару, а други у децембру исте го-
дине. Петогодишњак рођен у јануару је скоро 
20% старији од петогодишњака рођеног у децем-
бру. Старији петогодишњак је мало бржи. Значи 
ли то да ће он увек бити бржи од свог вршњака? 
Пример 2: у школи кошарке заједно тренирају 
осмогодишњаци и деветогодишњаци. У игри 1 
на 1 дечак рођен у јануару доминира у односу на 
противника млађег 23 месеца. Значи ли то да ће 
тренутно квалитетнији дечак бити бољи и за 10 
или 15 година, када буду ‘’озбиљни’’ кошаркаши? 
Неки тренери (не само кошаркашки) даће пред-
ност у селекцији тренутно квалитетнијој деци, 
занемарујући феномен који је управо описан. Фе-
номен о коме је овде реч зове се Ефекат релатив-
не старости (ЕРС). ЕРС је откривен када су Барн-
сли, Томпсон и Бамсли (Barnsley, Thompson, & 
Bamsley, 1985) анализирали податке из канадско-
америчке професионалне хокејашке лиге (NHL) 
– сезоне 1982/1983. Те сезоне, скоро дупло више 
играча рођено је у првој четвртини године (32% 
у периоду јануар-март), него у последњој (16.2% 
у периоду октобар-децембар). ЕРС је био још 
драматичнији у млађим хокејашким лигама Кана-
де, где је троструко више играча рођено у првој 
него у последњој четвртини године. Бројни су и 
други докази о постојању феномена ЕРС-а (пре-
ма: Malina, Bouchard, & Bar-Or, 2004). У једном 
ширем истраживању, Торес-Унда и сар. (Torres-
Unda, et al, 2013) анализирали су Ефекат рела-
тивне старости. Истраживали су повезаност 
антропометријских и физиолошких карактеристи-
ка са зрелошћу младих кошаркаша (старости 13 и 
14 година) и њиховом кошаркашком успешношћу. 
Антропометријски параметри били су: дужинске 
мере, маса играча и кожни набори. Издржљивост, 
спринт на 20 метара, скок и тестови брзине дри-
блинга послужили су за процену физиолошких 

параметара. Анализа антропометријских каракте-
ристика показала је да су бољи кошаркаши били 
виши, тежи и мускулознији. Физиолошки тестови 
потрдили су израженији квалитет бољих кошар-
каша у скоку, издржљивости и тестовима брзине 
и агилности (посебно са лоптом). Набројане веш-
тине корелирале су са просеком постигнутих по-
ена током такмичарске сезоне. Већина селекто-
ваних (бољих) кошаркаша рођена је у првој по-
ловини године. То значи да су тренери углавном 
бирали зрелије играче. Налази истраживања Де-
лорма, Шалабаева и Распода (Delorm, Chalabaev, 
& Raspaud,  2011) потврђују да РАЕ треба узе-
ти у обзир када је реч о напуштању кошарке 
деце рођене у другој половини године. Адона 
и Јејтс (Addona, & Yates, 2010) тврде да се гло-
бално ништа не предузима с циљем спречавања 
ЕРС-а. Ипак, искусни српски кошаркашки тре-
нери већ дуги низ година упозоравају млађе ко-
леге да не упадну у замку форсирања биолошки 
старије деце. На многим семинарима било је го-
вора о томе. Тренери међусобно размењују иску-
ства и може се рећи да се у кошарци доста пажње 
посвећује ЕРС-у као потенцијалној опасности. 
Многи тренери знају и изреку: ‘’Ако хоћеш ква-
литетног кошаркаша, тражи високе родитеље, по 
могућности бивше кошаркаше’’. Уколико је неко 
дете највише у селекцији у којој тренира, тешко 
ће се десити да га тренер маргинализује, па ма-
кар оно било рођено у другој половини године. 
Наравно, постоје и тренери који ће зарад сопстве-
ног интереса и краткорочног успеха (нпр. првак 
државе у пионирској категорији) форсирати децу 
која су тренутно физички доминантна. 

Циљ овог истраживања био је да се ис-
пита постоји ли утицај ЕРС-а на селекцију 
тринаестогодишњих кошаркаша. Имајући у виду 
ранија истраживања ЕРС-а, може се претпоста-
вити да ће старија група кошаркаша оствари-
ти боље резултате у свим мереним и тестира-
ним варијаблама. Добијени резултати послужи-
ли су да се проблематика ЕРС-а приближи коле-
гама тренерима и на врло убедљив и егзактан на-
чин докаже теза да у селекцији младих кошарка-
ша не треба одбацивати децу која касне у биолош-
ком сазревању.
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Процедура
Мерења и тестирања обављена су током 2 

преподнева. Првог дана испитаницима је измерена 
висина, дохватна висина, распон руку, маса и про-
ценат масноће, те урађена половина тестова мо-
торике. Другог дана урађени су преостали тесто-
ви моторике и тест аеробне издржљивости. За об-
раду података кориштен је статистички софтвер 
SPSS 11 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Уз помоћ 
Колмогоров-Смирнов теста утврђена је нормалност 
расподеле. Затим је урађена дескриптивна статисти-
ка. На крају, употребљена је One-way ANOVA којом 
су се утврдиле разлике између група.

РЕЗУЛТАТИ

Колмогоров-Смирнов (К-С) тестом утврђено 
је да су све варијабле нормално распоређене. У табе-
ли 1 представљене су аритметичке средине постиг-
нутих резултата, стандардна девијација и утврђена 
значајност разлика између група.

На основу вредности аритметичких сре-
дина (АС) може се уочити да је старија група ко-
шаркаша (група 1) забележила боље резултате у 
већини мерених и тестираних варијабли (табе-
ла 1). Група 2 има боље резултате у тестовима 
за процену брзине нервно-мишићне реакције и 
спринта на 5 метара. Такође, код њих је евиденти-
ран нешто мањи проценат масног ткива. Анали-
за варијансе показала је да не постоје статистич-
ки значајне разлике између кошаркаша рођених 
у првој половини године и кошаркаша рођених у 
другој половини године ни у једној варијабли, сем 
варијабле Лежање-сед за 30 секунди (p<.05).

Интересантне за поређење су просечне вред-
ности популације ученика-тринаестогодишњака 
из 6 европских земаља (‘’Физичка развијеност 
и физичке способности деце основношколског 
узраста’’, 2009). Представљене су у табели 2 из 
које се уочава да су деца из Србије виша и тежа 
од деце из других 5 европских земаља, док је ре-
петитивна снага њихових трбушних мишића 
међу најлошијом. С друге стране, кошаркаши 
обухваћени овим истраживањем виши су, тежи 
и поседују већу репетитивну снагу трбушних 
мишића од вршњака из 6 европских земаља. То је 
било и очекивано, с обзиром да је овде реч о деци 
која се активно баве кошарком.

МЕТОД

Узорак испитаника
Узорак испитаника чинило је 20 кошаркаша 

рођених исте године (просечне старости 13 година 
и 7 месеци ±.28, просечног искуства у кошаркаш-
ком тренингу 4 године и 6 месеци ±1.15). Сви ис-
питаници су чланови 2 најбоља тима пионирског 
узраста (Кошаркашки клуб ’’Шампион-Алфом’’ и 
Кошаркашки клуб ’’Баскет 2000’’) у регији (’’Под-
ручни кошаркашки одбор Бањалука’’) која броји 
око 500.000 становника. Тренери ова 2 тима пред-
ложили су по 10 најбољих играча. Последњих го-
дину и по дана тренирају у просеку 4 пута сед-
мично по сат времена. Поред тренинга, у сезони 
одиграју двадесетак утакмица. Једанаест дечака 
рођено је у првој половини године (1. група), а де-
веторица у другој половини (2. група). Дечаци су 
добровољно пристали на мерење и тестирање.

Варијабле
Из антропометријског простора мерено је 

5 телесних димензија: Телесна висина, Распон 
руку, Дохватна висина, Телесна маса и Проценат 
масног ткива. Моторичке способности тестиране 
су следећим тестовима: брзина нервно-мишићне 
реакције, вертикални скок, спринт на 5 метара, 
спринт на 10 метара, спринт на 20 метара, Т-тест, 
цик-цак тест, бацање лопте из седећег положаја, 
лежање-сед за 30 секунди и дубоки претклон из 
стојећег положаја. За процену издржљивости 
кориштен је 20-M шатл ран тест. Релативна 
потрошња кисеоника израчуната је индиректном 
методом.

Све мере и тестови препоручени су од стра-
не Рајмана и Манскеа (Reiman, & Manske, 2009), а 
кориштена је апаратура: за мерење телесне висине 
(SECA 210), распона руку и дохватне висине (зид-
не центиметарске траке), телесне масе и процента 
масног ткива (TANITA BC 418A), брзине нервно-
мишићне реакције, вертикалног скока, спринта 
на 5 метара, спринта на 10 метара, спринта на 20 
метара, Т-теста и цик-цак теста (Physical Ability 
Test PAT 02, Uno Lux), бацања лопте из седећег 
положаја (центиметарска пантљика), лежање-сед 
за 30 секунди (електронска стоперица) и дубоки 
претклон из стојећег положаја (шведска клупа са 
причвршћеним лењиром).
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Табела 1.   Дескриптивна статистика и разлике између група

Варијабле Група АС        СД     Мин.   Макс.   F                       Sig.

Телесна висина (cm) 1
2

177.55
177.10

6.31
7.59

169.20
166.40

189.50
187.00 .021 .888

Распон руку (cm) 1
2

182.18
179.78

7.11
7.07

172.00
170.00

194.00
189.00 .569 .460

Дохватна висина (cm) 1
2

231.36
230.67

8.21
9.22

219.00
217.00

244.00
242.00 .032 .860

Брзина нервно-мишићне реакције (s) 1
2

.51

.50
9.23E-02
5.36E-02

.29

.43
.64
.59 .103 .751

Вертикални скок (cm) 1
2

38.17
36.59

5.33
4.87

32.00
29.00

49.00
45.00 .472 .501

Спринт на 5 метара (s) 1
2

1.81
1.79

8.66E-02
6.65E-02

1.69
1.67

2.00
1.90 .482 .496

Спринт на 10 метара (s) 1
2

2.65
2.67

.11
8.12E-02

2.50
2.53

2.94
2.79 .132 .721

Спринт на 20 метара (s) 1
2

4.09
4.16

.18

.13
3.83
3.91

4.54
4.33 1.128 .302

Т-тест (s) 1
2

11.64
11.81

.64

.85
10.43
10.37

13.04
13.32 .269 .611

Цик-цак тест (s) 1
2

7.43
7.63

.36

.53
6.93
6.94

8.00
8.72 .966 .339

Бацање лопте из седећег положаја (m) 1
2

8.09
7.73

1.30
.68

6.20
6.90

11.10
8.90 .569 .460

Лежање-сед за 30 секунди (број понављања) 1
2

29.27
25.56

4.27
2.92

23.00
21.00

35.00
30.00 4.917 .040*

Дубоки претклон из стојећег положаја (cm) 1
2

12.45
14.56

7.81
6.77

1.00
1.00

23.00
22.00 .403 .534

20-M shuttle run test(ml·min ˉ¹·kgˉ¹) 1
2

43.20
42.30

6.21
4.01

35.12
35.48

52.93
47.71 .140 .712

Телесна маса (kg) 1
2

64.18
58.04

10.10
6.40

51.10
45.50

84.20
64.90 2.491 .132

Проценат масног ткива (%) 1
2

16.73
14.81

2.30
2.68

13.50
11.40

20.40
18.90 2.957 .103

Табела 2.   Поједине физичке способности и карактеристике деце основношколског узраста из разлчичитих 
земаља

Србија Белгија Шпанија Словачка Литванија Естонија

Телесна висина (cm) 166.07 159.50 159.20 163.10 163.20 160.30

Телесна маса (kg) 56.80 48.60 51.60 50.50 49.40 48.10
Лежање-сед за 30 
секунди 23.77 24.10 22.80 25.80 25.70 24.50

Према Каралејићу и Јаковљевићу (2009) 
најбољи кошаркаши-тринаестогодишњаци Србије 
постигли су следеће резултате у моторичким те-
стовима: вертикални скок – 40.60cm, спринт на 
20 метара – 3.60s, Т-тест – 11.03s и цик-цак тест 

– 7.10s. Резултати тринаестогодишњака Србије 
бољи су од резултата кошаркаша обухваћених 
овим истраживањем. Међутим, у једној каснијој 
студији, такође спроведеној на узорку најбољих 
тринаестогодишњих кошаркаша Србије, резулта-
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ти су нешто другачији: просечна висина тог узор-
ка испитаника била је 171.06 cm, телесна маса 
56.91 kg, а просечно време постигнуто на те-
сту спринт на 20m – 3.79s (Јаковљевић, Пајић, 
Гардашевић, и Вишњић, 2011).

ДИСКУСИЈА

У овом истраживању испитивано је да 
ли постоји утицај Ефекта релативне старо-
сти (ЕРС) на селекцију тринаестогодишњих ко-
шаркаша. Резултати показују да не постоје ста-
тистички значајне разлике између кошаркаша 
рођених у првој половини године и кошарка-
ша рођених у другој половини године у већини 
варијабли (изузетак је варијабла Лежање-сед за 
30 секунди; p<.05). Самим тим, може се конста-
товати да не постоји утицај ЕРС-а на селекцију 
кошаркаша обухваћених овим истраживањем. 
Можда је уједначеност квалитета играча уну-
тар ова 2 (најбоља у регији) тима била значајна 
предност у односу на остале тимове. Позната је 
чињеница да у модерној кошарци попуњеност це-
лог тима квалитетним играчима игра веома важну 
улогу. Поседовање 3 до 4 добра играча на свакој 
позицији, жеља је сваког тренера.

Феноменом ЕРС-а најчешће се баве ста-
тистичари. Из великих база података утврђују  
дистрибуцију рођендана спортиста и то доводе 
у везу са њиховом успешношћу, тј. ангажманом 
у одређеној квалитетној лиги. У истраживањима 
Котеа, Мекдоналда, Бејкера и Абернетија (Côté, 
Macdonald, Baker, &  Abernethy, 2006) и Делор-
ма и Распода (Delormе, & Raspaud, 2009) није 
пронађен значајан утицај ЕРС-а на селекцију 
NBA-кошаркаша, односно француских профе-
сионалних кошаркаша. У сезони 2012/2013 ко-
шаркашке Евролиге (http://www.euroleague.net/
competition/players) видљиво је постојање ЕРС-а: 
анализирајући играче ниже од 200 cm, може се 
рећи да је много више играча рођено у првој по-
ловини године-113, него у другој половини годи-
не-69. Што се тиче играча виших од 200 цм, ту је 
разлика мања: 94 играча рођени су у првој полови-
ни године, а 79 у другој половини. Дакле, ЕРС је 
присутнији код нижих кошаркаша. По сазнањима 
аутора, веома ретки су чланци који су истражи-
вали везе између физичких квалитета спортиста 

и ЕРС-а. Што се тиче висине испитаника,  ре-
зултати ове студије нису у складу са резултати-
ма Делорма и Распода (Delorm, & Raspaud, 2009). 
У њиховом истраживању на популацији младих 
француских кошаркаша, дечаци-пубертетлије 
рођени у 1. половини године значајно су виши од 
вршњака рођених у другој половини године. Ви-
сина је најважнији фактор селекције у овом узра-
сту (Каралејић, и Јаковљевић, 2001). Изгледа да су 
тренери деце обухваћене нашим истраживањем 
информисанији о ЕРС-у од француских колега. 
Поредећи наше резултате са резултатима Торес-
Унда и сарадници (Torres-Unda, et al, 2013), може 
се рећи да постоје извесне разлике. Док у овој 
студији у већини мера и способности нема ста-
тистички значајних разлика, анализа шпанских 
аутора показала је да су селектовани елитни ко-
шаркаши, старости 13 и 14 година, квалитетнији 
у свим мереним и тестираним димензијама од 
својих не-елитних вршњака. Елитни млади ко-
шаркаши били су виши, тежи, мускулознији, 
бржи на 20 метара, скочнији, издржљивији и 
агилнији. Већина елитних кошаркаша рођена је у 
првој половини године. Дакле, међу њиховим ис-
питаницима сасвим је видљиво присуство ЕРС-а. 
Разлике у односу на наше истраживање вероватно 
потичу отуда што су наши испистаници део два 
најбоља тима, а њихови испитаници део су два 
квалитетна ранга: елитног и не-елитног.

Интересантне за поређење су анализе 
ЕРС-а у спортовима где телесна висина није тако 
важна као у кошарци. Резултати истраживача који 
су испитивали однос ЕРС-а и антропометријских, 
моторичких и физиолошких показатеља на 
популацији младих фудбалера иду у прилог пос-
тојања разлика између пубертетлија рођених у 
првом и другом делу године. У истраживању 
Гила, Руиза, Иразусте, Гила и  Иразусте (Gil, Ruiz, 
Irazusta, Gil, & Irazusta, 2007) већина селектованих 
четрнаестогодишњака рођена је у првој полови-
ни године. Такође, старији четрнаестогодишњаци 
били су виши, бржи и агилнији. Остварили су 
већу апсолутну и релативну потрошњу кисео-
ника. Аутори тврде и то да су старији вршњаци 
чешће заступљени и у сениорској конкуренцији. 
Слични су резултати и осталих истраживања 
на популацији младих фудбалера (Musch, & 
Hay, 1999; Helsen, Van Winckel, & Williams, 
2005; Carling, Le Gall, Reilly, & Williams, 2009) 
и хокејаша (Sherar, Baxter-Jones, Faulkner, & 
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односи се на евентуално постојање генетске 
предоређености за бављење кошарком код члано-
ва млађе групе. С тим у вези, мали узорак испита-
ника би могао да буде ограничење овог рада. Сва-
како, било би добро оволику количину мера и те-
стова применити на већој популацији младих ко-
шаркаша. Тиме би поузданост закључивања била 
већа. Такође, било би интересантно поредити ЕРС 
младих српских кошаркаша са ЕРС-ом младих ко-
шаркаша других земаља, применивши мерења и 
тестирања која су овде коришћена. Трећа препо-
рука била би да се испита и узме у обзир биолош-
ка старост (зрелост) младих кошаркаша.

Резултати овог истраживања могли би да 
имају практичну примену у тренингу млађих 
категорија кошаркаша. Тренерима се препоручује 
да узму у обзир опасности и замке ЕРС-а. Посе-
бан труд треба да уложе у мотивацију младих ко-
шаркаша рођених у другој половини године, не 
само у смислу останка у кошарци, већ и у смислу 
редовног и преданог рада на тренингу.

Russell, 2007; Bruner, Macdonald, Pickett, & Côté, 
2011). Кобли, Абрахам и Бејкер (Cobley, Abraham, 
& Baker, 2008) дошли су до сазнања да за школске 
тимове (фудбал, рагби и нетбол) у већем процен-
ту играју деца рођена у првом делу године.

ЗАКЉУЧАК

Тренери тимова обухваћених овим истра-
живањем својим досадашњим радом нису прави-
ли дискриминацију у селекцији. Фаворизовање 
деце рођене у првој половини године није забеле-
жено у овом истраживању. Није ни било разлога 
за то, јер млађи кошаркаши по мереним и тестира-
ним варијаблама не заостају значајно за старијим 
кошаркашима. Сасвим је могуће да у млађој гру-
пи постоји неколицина акцелераната, што ове 
две групе скоро изједначава по мереним карак-
теристикама и способностима. Друга могућност 
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