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Сажетак
У овом раду вршена је упоредна анализа такмичарских састава са обручем, лоптом и вијачом код шест најбоље пласираних 
такмичарки са Светског првенства у Москви 2010. године и шест најбоље пласираних такмичарки са Првенства Србије у Београду 
2010. године. Анализа је вршена са аспекта заступљености тежина телом из различитих структурних група (скокова, равнотежа, 
окрета, покретљивости и таласа) и то у саставима са реквизитима у којима су се такмичарке на оба првенства подударале (обруч, 
вијача и лопта). Циљ истраживања био је да се анализом видео снимака састава са оба првенства утврде сличности и разлике 
у структури скокова, окрета, равнотежа и елемената покретљивости и таласа код првих шест такмичарки са оба такмичења. 
Резултати истраживања су показали да су светске такмичарке на далеко вишем нивоу, у погледу технчке вредности састава, од 
српских такмичарки. Такмичарке светског нивоа, у саставима са вијачом, обручем и лоптом, изводе тежине већих просечних 
вредности из свих структурних група, и ове разлике су већином статистички значајне. Највеће разлике се уочавају код окрета, док 
су разлике у структури елемената покретљивости нешто мање у односу на остале структурне групе. 
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УВОД

За постизање квалитетних и врхунских 
спортских резултата потребно је стално праћење 
општих места и трендова у развоју датог спорта, 
односно анализа индивидуалног стања и напре-
довања споритсте кроз процес тренинга и такми-
чења. Као прилог вишестраном сагледавању про-
блема ритмичке гимнастике настао је и овај рад, 
који се бави анализом састава најбољих српских 
и светских ритмичарки са апекта техничке вред-
ности њихових извођења. 

Судијски правилник Међународне гимнас-
тичке федерације (Federatinon Internationale de 
Gymnastique, 2009) се прописује на сваке четири 
године, односно за сваки олимпијски циклус, а он 

се може мењати и у току самог олимпијског ци-
клуса када се уз њега налазе званичне измене и 
допуне. Развој правилника прати развој спортске 
праксе, али такође и правилник диктира како ће 
се и у ком правцу ритмичка гимнастика развија-
ти. Посебно се води рачуна да се композиције не 
претворе у низ изведених тежина, при чему би се 
угрозила уметничка компонента састава, дух овог 
спорта, али и здравље гимнастичарки.

Састави у раду анализирани су у погледу 
заступљености тежина телом. Тежине телом су 
вежбе које припадају некој од обавезних група 
елемената телом (термин „елемент“ користиће се 
у наставку текста као израз за сваку вежбу, кре-
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тање): скоковима, равнотежама, окретима или 
групи покретљивости и таласа. Основу сваке те-
жине чини кретање гимнастичарке (елемент те-
лом), али без одговарајућег кретања реквизита 
тежина не може бити призната. Тежине телом су 
на основу њихове сложености и тежине изођења 
правилником дефинисане као тежине одређеног 
нивоа и припада им одређена бодовна вредност 
(од 0.10 до 1.00 бод и више).

Оцене за техничку вредност састава врло 
често су од пресудног значаја у остваривању 
пласмана, посебно на великим такмичењима. 
Претходна истраживања, у сегменту техничке 
вредности састава, су показала да су се у протекла 
два олимпијска циклуса највећи број и највиши 
нивои тежина остваривали скоковима и елемен-
тима покретљивости (Алексић, 2005; Алексић, 
и Московљевић, 2007). Скокови су, као најдоми-
нантнија структурна група у саставима присутни 
још од 80-тих година прошлог века (Милићевић, 
1988; Радисављевић, 1986; Радисављевић, Медић, 
и Московљевић, 1996). Више од две деценије, 
равнотеже су се, као структурна група, најмање 
користиле за грађење тежина (Милићевић, 1988, 
Радисављевић, 1986, Алексић, 2005, Алексић ,и 
Московљевић, 2007). Једино су се у једном крат-
ком периоду, у првој половини 90-тих година, 
подстакнуте променама у правилнику, равнотеже 
изједначиле са скоковима уделом у грађењу тежи-
на (Радисављевић, 1993, Радисављевић, Медић, и 
Московљевић, 1996). Потребно је, наравно, увек 
имати у виду да је успешно извођење наведених 
структурних група повезано са добром моторич-
ком припремом (Brooks, 2003; Hume, Hopkins, 
Robinson, Robinson, & Hollings, 1993; Hutchinson, 
Tremain, Christiansen, & Beitzel, 1998), са поједи-
ним морфолошким карактеристикама такмичарки 
(Di Cagno, et al., 2008), као и њиховим узрастом 
(Московљевић, Радисављевић, и Дабовић, 2013). 

Предмет овог истраживања су биле струк-
туре тежина у саставима са реквизитом најбољих 
шест српских и светских ритмичарки. Циљ истра-
живања је био да се утврде сличности и разлике 
у структури тежина код најбољих српских и свет-
ских ритмичарки.

МЕТОД

Ток и поступци истраживања 
Рад представља трансферзално истражи-

вање у коме је коришћен емпиријски, као основни 
и дескриптивни, као помоћни метод.

За прикупљање података коришћена је 
техника посматрања видео снимака са Светског 
првенства РГ у Москви и Првенства Србије РГ у 
Београду, оба из 2010. године.

Прикупљање података извршено је по уна-
пред утврђеном протоколу, а у њему су учество-
вале три судкиње највишег савезног нивоа. Сва-
ки састав на снимку анализиран је најмање два 
пута, при чему је коришћена и могућност успоре-
ног снимка, како би веродостојност података била 
што већа. Оваквим начином анализе избегавају се 
евентуални проблеми који могу настати у оце-
ни композиције састава (Радисављевић, 1986; 
Popović, & Samuilidu, 1997; Поповић, 2000).

Узорак испитаника
Истраживањем је обухваћено укупно 12 

ритмичарки, и то:
• 6 најбоље пласираних на Светском 
првенству у Москви; 

• 6 најбоље пласираних на Првенству 
Србије у Београду. 

Истраживањем је укупно обухваћено 36 са-
става, и то по 12 састава са обручем,вијачом и 
лоптом

Узорак варијабли
Све варијабле посматрања, по критеријуму 

мерне природе, припадају групи квалитативних 
(атрибутивних) варијабли. Испитиване варијабле 
су:

• скокови ( ),
• равнотеже ( ),
• окрети ( ),
• покретљивости и таласи ( ).

Посматрањем и анализирањем видео 
материјала извршена је процена варијабли помоћу 
званичног судијског правилника.
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као „светске“ (односи се на најбољих шест рит-
мичарки са Светског првенства 2010.године) и 
„српске“ (односи се на шест најбољих ритми-
чарки са Првенства Србије 2010.године), због 
једноставнијег излагања.

 
Упоредна анализа структуре 
скокова у такмичарским саставима 
финалисткиња Светског првенства 
и Првенства Србије
На основу резултата (Графикон 1), јасно се 

могу уочити разлике у извођењу скокова посма-
траних такмичарки. У саставима са обручем, свет-
ске такмичарке су извеле укупно 19 скокова, од 
тога 6 различитих, распона тежина од Е (0.5) до Н 
(0.8), док су српске такмичарке извеле 20 скокова, 
од тога 12 различитих, распона тежина од В (0.2) 
до Н (0.8). Најчешће извођен скок код светских 
такмичарки је „јелењи тањир“ са заклоном ( ) 
изведен шест пута и далеко-високи „тањир“ са за-
клоном изведен три пута, тежине Н (0.8). Српске 
такмичарке најчешће су изводиле „козак“ скок са 
окретом од 180° ( ) и „стредл“ скок ( ) тежи-
на F (0.6) и Е (0.5), које светске такмичарке нису 
употребиле ни једном. Скок „тањир са закло-
ном“ ( ) тежине Н (0.8) изведен је код светских 
такмичарки три пута, док га српске такмичарке

Статистичка обрада података 
Сви подаци прикупљени током истраживања 

обрађени су поступцима дескриптивне и компа-
ративне статистике.

Из простора дескриптивне статистике 
одређене су:

• дистрибуција фреквенција;
• аритметичка средина;
• варијанса;
• стандардна девијација.
Из простора компаративне статистике ко-

ришћен је Т-тест за тестирање разлике арит-
метичких средина малих независних узорака 
(Перић, 2001).

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Резултати истраживања приказани су 
одговарајућим графиконима по групама елемена-
та телом за саставе са свим горе поменутим рек-
визитима. Значајност разлика аритметичких сре-
дина изведених тежина по структурним групама 
тестирана је Т – тестом.

У интерпретацији резултата, узоркова-
не ритмичарке су у наставку текста именоване 

Графикон 1. Дистрибуција скокова у саставима светских и српских ритмичарки
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такмичарке нису извеле ни једном. Светске так-
мичарке су углавном користиле скокове већих те-
жина са учесталим заклоном и ротацијама, што је 
код српских такмичарки веома мало заступљено. 
Српске такмичарке су извеле 10 скокова мањих 
тежина које светске такмичарке нису уопште ко-
ристиле у својим саставима. Средња вредност те-
жина свих изведених скокова у саставима са обру-
чем код српских такмичарки износи 0.51 бод, док 
је код сведских 0.71 бод. Анализирајући извођење 
скокова у саставима са обручем, уочљива је пред-
ност светских ритмичарки у  односу на српске.

У саставима са вијачом, светске такмичар-
ке извеле су укупно 31 скок, од чега 7 различитих 
у распону тежина Е (0.5) до Н (0.8) док су српске 
такмичарке извеле укупно 24 скока, од тога 14 раз-
личитих распона од В (0.2) до Н (0.8). Светске так-
мичарке су извеле чак 17 скокова нивоа тежине Н 
(0.8) док су српске извеле свега 3 скока исте вред-
ности. „Јелењи тањир“ са заклоном ( ) изве-
ден је код светских такмичарки 11 пута (35.48%), 
док га српске нису извеле ниједном. Српске так-
мичарке су најчешће употребљавале скокове Е те-
жина (0.5) - 8 пута, и „тањир“ скок ( ) - 4 пута. 
Код светских такмичарки се не појављују скокови 
нивоа тежине испод 0.5, док су српске такмичар-
ке у овом рангу извеле 13 скокова. Средња вред-
ност тежина свих изведених скокова у саставима 
са вијачом код српских такмичарки износи 0.52 
бода, док је код светских 0.69 бодова. 

У саставима са лоптом може се уочити да 
су српске такмичарке укупно извеле више скоко-
ва од светских, али гледајући нивое тежина ско-
кова приметна је значајна разлика у њиховим 
средњим вредностима. Светске такмичарке су из-
веле 8 различитих врста скокова, и то 12 скокова 
тежине Н (0.8), при чему су доминирали „тањир“ 
скок са заклоном ( ) и „јелењи тањир“ са за-
клоном ( ), оба изведена по 6 пута (26.09% од 
укупног броја изведених скокова). Српске ритми-
чарке ове скокове нису извеле ниједном. Српске 
такмичарке су извеле 13 различитих скокова, при 
чему су доминирали скокови Е нивоа (0.5) укуп-
но 7; по 4 пута извеле су „козак“ скок са окретом 
од 180° ( ) и „тањир“ скок ( ). „Козак“ скок, 
В нивоа тежине, који се код српских ритмичар-
ки најчешће појављује, код светских такмичарки 
није изведен ниједном. Код светских такмичарки 
поново предњаче скокови са ротацијом. Средња 
вредност тежина свих изведених скокова у саста-

вима са лоптом код српских такмичарки износи 
0.50 бодова, док је код светских 0.67 бодова. 

Упоредна анализа структуре 
равнотежа у такмичарским 
саставима финалисткиња Светског 
првенства и Првенства Србије
Анализирањем равнотежа (Графикон 2) у 

такмичарским саставима са обручем може се уо-
чити да су светске такмичарке извеле укупно 17 
равнотежа, при чему је изведено 7 различитих у 
распону тежина од F (0.6) до чак N нивоа (1.4). 
Српске такмичарке су извеле укупно 16 равнотежа, 
од тога 13 различитих, нивоа од С (0.3) до К (1.1). 
Најчешће је изведена „задња вертикална вага“ (

) G нивоа тежине код обе групе такмичарки, и 
то 6 пута код светских (35.29% од укупног броја 
изведених равнотежа) и 3 пута код српских так-
мичарки (18.75% од укупног броја изведених рав-
нотежа). Анализирањем нивоа тежина изведених 
равнотежа, констатује се да су светске ритмичар-
ке извеле 8 равнотежа G (0.7) нивоа, по три Н (0.8) 
и Ј нивоа (1.0) док су српске такмичарке најчешће 
изводиле равнотеже Е нивоа (0.5), укупно пет. 
Светске такмичарке су извеле 7 равнотежа изнад 
G нивоа (0.7), док су српске извеле свега једну 
вишу од G нивоа, а такође се примећује да су 
српске такмичарке извеле 9 равнотежа испод F 
нивоа (0.6) док светске ипод те вредности нису 
имале ни једну равнотежу. Анализа је показала 
да светске такмичарке доминирају у извођењу 
комбинованих равнотежа, како по структури тако 
и по вредности тежина. Средња вредност тежина 
свих изведених равнотежа у саставима са обручем 
код српских такмичарки износи 0,56 бодова, док 
је код светских 0,79 бодова. 

У саставима са вијачом, светске такмичар-
ке извеле су 7 различитих од укупно 9 равнотежа 
(нивоа тежине од G 0.7 до О 1.5), док су српске 
од 12 укупно извеле 7 различитих равнотежа (ни-
воа тежине од D 0.4 до L 1.2). Као и код обруча, 
и у саставима са вијачом и једне и друге такми-
чарке најчешће користе „задњу вертикалну вагу“ 
( ) тежине G нивоа. Ова равнотежа је у саста-
вима српских такмичарки заступљена са 41,6%, 
а код светских такмичарки са 44,4 %, од укупног 
броја изведених равнотежа. Светске такмичарке 
су доминантније у извођењу комбинација равно-
тежа чија тежина извођења досеже и до нивоа 0 
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- 1.5 поена. Српске такмичарке су „фуете“ равно-
теже ( ) извеле два пута, а једна од њих је L ни-
воа. Средња вредност тежина свих изведених рав-
нотежа у саставима са вијачом код српских так-

мичарки износи 0.71 бодова, док је код светских 
0.88 бодова. Посматрано и са овог аспекта, уочава 
се предност светских такмичарки у извођењу рав-
нотежа у саставима са вијачом. 

Графикон 2. Дистрибуција равнотежа у саставима светских и српских ритмичарки

У саставима са лоптом светске такмичар-
ке су од укупно 12, извеле 7 различитих равно-
тежа нивоа F (0.6) до N (1.4), док су српске так-
мичарке од укупно 13, извеле 6 различитих ни-
воа тежине од С (0.3) до К (1.1). Равнотеже G ни-
воа (0.7) најчешће су коришћене и код светских 
и код српских такмичарки (укупно по шест). Као 
и код претходно анализираних реквизита, и код 
лопте се најчешће појављује „задња вертикална 
вага“ ( ), G нивоа тежине. Ова равнотежа је код 
светских ритмичарки заступљена са 33.33%, а код 
српских ритмичарки са 46.15% од укупног броја 
изведених равнотежа. Комбинације равнотежа 
код светских такмичарки су вишег нивоа тежине 
него што је то код српских такмичарки. Средња 
вредност тежина свих изведених равнотежа у са-
ставима са лоптом код српских такмичарки изно-
си 0.73 бодова, док је код светских 0.93 бодова.

Упоредна анализа структуре 
окрета у такмичарским саставима 
финалисткиња Светског првенства 
и Првенства Србије
Резултати анализе дистрибуције окрета у 

саставима (Графикон 3) показују да су светске 

ритмичарке извеле укупно 17 окрета у саставима 
са обручем, при чему се ниједан не понавља, и у 
распону су од F (0.6) до чак V нивоа тежина (2.2). 
Српске такмичарке су извеле укупно 19 окрета и 
то 15 различитих, уочљиво мањег нивоа тежина, 
и то у распону од С (0.3) до I (0.9). Српске рит-
мичарке извеле су највише окрета нивоа тежине 
D (0.4), 6 окрета. Преко нивоа I (0.9) српске так-
мичарке нису имале ниједан окрет, док су светске 
имале чак 11, а међу њима и комбинацију окре-
та ( ) вредности 2.2 поена (V ниво). Од свеу-
купно изведених 30 различитих окрета ритмичар-
ке се подударају у свега два. Светске такмичарке 
су доминантније у односу на српске како код изо-
лованих тежина тако и код комбинација окрета. 
Окрете које су комбиновале светске  такмичарке, 
далеко су веће вредности у односу на комбинације 
окрета коришћених у саставима српских ритми-
чарки. Поредећи средње вредности тежина изве-
дених окрета, јасно се уочава предност светских 
ритмичарки у односу на српске. Средња вредност 
тежина свих изведених окрета у саставима са 
обручем код српских такмичарки износи 0,57 
бодова, док је код светских 1,13 бодова.
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Графикон 3. Дистрибуција окрета у саставима светских и српских ритмичарки

У саставима са вијачом, светске такмичар-
ке су извеле укупно 24 окрета, од тога 20 различи-
тих, са нивоима тежина у распону од D (0.4) до S 
(1.9). Највише су изводиле тежине Н нивоа (0.8), и 
то 6 пута. Српске такмичарке су извеле 16 разли-
читих, од укупно 26 окрета, са нивоима тежина у 
распону од 0.2 до 1.0 поена. Најчешће су изводиле 
окрете D нивоа (0.4), и то 7 пута. Од укупно 35 из-
ведених окрета на оба првенства, ритмичарке су 
се подударале само у једном окрету (окрет са ви-
соким згрченим заножењем, са држањем, за 720° - 

). И окрете и комбинације окрета, светске рит-
мичарке су изводиле на далеко вишем нивоу, од-
носно окрете са већим бројем ротација, а самим 
тим и виших вредности од српских такмичарки. 
Такмичарке светског ранга извеле су 10 окрета 
нивоа тежине преко Ј (1.00), док српске такмичар-
ке нису извеле ни један окрет овако високе вред-
ности. „Fuete“ окрет ( ) који се појављује код 
светских ритмичарки, изведен је у вредности чак 
Q нивоа тежине, 1.7 поена (8 узастопних окре-
та са ногом у хоризонталном предножењу), док 
га српске такмичарке нису користиле уопште, ни 
са мањим бројем ротaција. Окрети са заножењем 
се чешће појављују код светских такмичарки, 
док се код српских користе ређе, и изводе се са 
мањим бројем ротација. Средња вредност тежи-
на свих изведених окрета у саставима са вијачом 
код српских такмичарки износи 0.48 бодова, док 
је код светских 0.98 бодова. С обзиром да се ради 
о елементима телом, који су обавезни за саставе 
са вијачом, овај податак указује на велики недо-
статак у техничкој припремљености српских рит-
мичарки. 

У саставима са лоптом, светске такмичар-
ке извеле су 12 различитих окрета, са нивоима те-
жина у распону од D (0.4) до чак V (2.2), док су 
српске такмичарке извеле 11 различитих окрета у 
распону тежина од С (0.3) до I (0.9). Као и у са-
ставима са обручем и вијачом, тако се и у саста-
вима са лоптом појављују октрети изузетно ви-
соког нивоа тежине. Светске такмичарке су из-
веле „fuete“ окрет ( ), вредности 1.6 поена тј. 
Р нивоа тежине (7 окрета од 360° са слободном 
ногом у хоризонталном предножењу). Промене 
форме окрета без ослонца на пету присутне су и 
код једних и код других, с тим што су светске так-
мичарке користиле већи број ротација па су са-
мим тим и вредности тежина много веће. Средња 
вредност тежина свих изведених окрета у саста-
вима са лоптом код српских такмичарки износи 
0.58 бодова, док је код светских 1.17 бодова. 

Упоредна анализа структуре 
покретљивости и таласа у 
такмичарским саставима 
финалисткиња Светског првенства 
и Првенства Србије
У саставима са обручем (Графикон 4), од 

укупно 17 покретљивости, светске су извеле 11 
различитих, нивоа од А (0.10) до L (1.2), док су 
српске такмичарке приказале 11 различитих од 
16 покретљивости укупно, нивоа тежине у рас-
пону од А (0.10) до Н (0.8). Светске ритмичарке 
су извеле највише покретљивости G нивоа (0.7), 
укупно 9. За разлику од њих, српске ритмичар-

* знак     означава комбинацију два различита окрета, индекс тежине означава вредност целе комбинације
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ке су најчешће изводиле покретљивости нивоа Е 
(0.5), укупно 6. Покретљивости нивоа Н (0.8) се 
код светских ритмичарки појављују 9 пута, док 
су код српских присутне само две. Светске так-
мичарке су најчешће изводиле „задњу вагу“ стар-
том са тла и окретом за 360° око вертикалне осе (

) G нивоа (0.7), и то 4 пута (23.53% од укуп-
ног броја изведених елемената покретљивости). 
Српске ритмичарке су најчешће изводиле „задњу 
вагу“ са окретом од 360° око вертикалне осе у 

„penche“ позицији ( ) нивоа F (0.6), и то 3 пута 
(18.75% од укупног броја изведених елемената 
покретљивости). Од укупно 19 покретљивости 
изведених на оба такмичења, ритмичарке су се 
подударале у извођењу три. Средња вредност 
тежина свих изведених покретљивости и таласа 
у саставима са обручем код српских такмичарки 
износи 0,45 бодова, док је код светских 0.67 
бодова.

Графикон 4. Дистрибуција покретљивости и таласа у саставима светских и српских ритмичарки

Како покретљивости и таласи не спадају у 
основне елементе телом који се изводе у саста-
вима са вијачом, тако је и учесталост њиховог 
извођења у анализираним саставима мања. Свет-
ске такмичарке су извеле укупно 8, од тога 6 раз-
личитих покретљивости у распону нивоа те-
жина од А (0.10) до Ј (1.0) док су српске так-
мичарке извеле укупно 6, од тога 3 различите 
покретљивости, нивоа тежина D (0.4) и Е (0.5). 
Од укупно 6 покретљивости српске ритмичар-
ке су три пута (50.00% од укупног броја изведе-
них елемената покретљивости) извеле „вагу“ са 
окретом од 360° око вертикалне осе у „penche“ 
позицији ( ) нивоа F (0.6). Средња вредност те-
жина свих изведених покретљивости и таласа у 
саставима са вијачом код српских такмичарки из-
носи 0.37 бодова, док је код светских 0.47 бодова.

Тежине у покретљивостима и таласима у са-
ставима са лоптом веће су у односу на остале рек-
визите, јер су елементи ове групе специфични за 

лопту као реквизит. Светске такмичарке су у саста-
вима са лотпом извеле укупно 24 покретљивости, 
од тога 12 различитих од А (0.10) до L (1.2) нивоа 
тежина. Српске такмичарке су извеле 20, од тога 
такође 12 различитих покретљивости, али мањег 
распона од светских и то од А (0.10) до G нивоа 
(0.7). Светске такмичарке су највише користиле 
покретљивости тежине нивоа G (0.7), чак 11, док 
су код српских ритмичарки најзаступљеније биле 
покретљивости нивоа F (0,6), укупно 9 изведених. 
Светске такмичарке, такође, су 5 пута користиле 
„задњу вагу“ стартом са тла и окретом за 360° (

) нивоа G, док је српске такмичарке нису из-
веле ниједном. Светске такмичарке су преко ни-
воа Н (0.8) извеле 7 покретљивости, српске так-
мичарке ниједну. Средња вредност тежина свих 
изведених покретљивости и таласа у саставима са 
лоптом код српских такмичарки износи 0.50 бо-
дова, док је код светских 0.71 бодова.
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Резултати компаративне статистике
Светске такмичарке остварују веће просеч-

не вредности тежина у свим групама елемената 

телом у саставима са свим реквизитима у одно-
су на српске такмичарке. Ове разлике су у већини 
случајева и статистички значајне (Табела 1.).

Табела 1. Значајност разлика средњих вредности тежина (т-тест)

скокови равнотеже окрети покретљивости

Обруч светске / српске
M=0.71 / M=0.51

3.0395

M=0.79 / M=0.56

3.8079

M=1.13 / M=0.57

3.3156

M=0.67 / M=0.45

1.8122

Вијача светске / српске
M=0.69 / M=0.53

3.9752

M=0.88 / M=0.71

0.1891

M=0.98 / M=0.48

4.5331

M=0.47 / M=0.37

0.4833

Лопта светске / српске
M=0.67 / M=0.50

2.584

M=0.94 / M=0.73

1.2107

M=1.17 / M=0.58

2.8993

M=0.71 / M=0.50

3.7057

                 P0.05=2.228       P0.01=3.169

Код скокова постоји значајна разлика у 
просечној вредности тежина у саставима са свим 
реквизитима који су обухваћени радом. У саста-
вима са обручем и лоптом ова разлика је на нивоу 
значајности 0.05, док је у саставима са вијачом на 
нивоу значајности од 0.01. Као што је раније на-
поменуто, скокови су карактеристична група еле-
мената телом у саставима са вијачом.

Код равнотежа статистички значајна раз-
лика (p=0.01) постоји само у саставима са обру-
чем, док се уочене разлике у вредностима тежи-
на у саставима са вијачом и лоптом нису показа-
ле као значајне. И овде је неопходно напомену-
ти да равнотеже нису карактеристична група еле-
мената телом за вијачу и лопту, док се код обруча 
захтева заступљеност тежина из свих група еле-
мената телом.

Код окрета постоји статистички значајна 
разлика у просечној вредности тежина код свих 
реквизита. У саставима са обручем и вијачом ова 
разлика је на нивоу значајности од 0.01, док је у 
саставима са лоптом на нивоу значајности од 0.05.

Код покретљивости и таласа статистич-
ки значајна разлика јавља се само у саставима са 
лоптом (p=0.01), за коју је ова група елемената те-
лом и карактеристична.

Највеће разлике у нивоима тежина, у саста-
вима светских у односу на српске ритмичарке, 
уочавају се у карактеристичним групама елемена-
та телом за одређен реквизит. Овим светске рит-
мичарке показују да су изузетно физички спрем-

не и да владају свим групама елемената телом, и 
управо су у том погледу у значајној предности у 
односу на српске такмичарке.

ЗАКЉУЧAK

У раду је вршена упоредна анализа так-
мичарских састава код шест најбоље пласира-
них ритмичарки на Светском првенству у Москви 
2010.године и шест најбоље пласираних ритми-
чарки на Првенству Србије у Београду 2010. годи-
не. Такмичарке са оба првенства подударале су се 
у саставима са три реквизита – обручем, вијачом 
и лоптом, па су они и били обухваћени анализом.

Укупно 36 такмичарских састава про-
цениле су три судкиње највишег савезног ни-
воа, прегледајући видео снимке, најмање два 
пута, користећи при том и успорени видео за-
пис. Анализа свих састава вршена је са аспекта 
заступљености тежина телом различитих струк-
турних група: скокова, равнотежа, окрета и еле-
мената покретљивости и таласа. Циљ анализе је 
био да се утврди да ли постоје сличности и разли-
ке у извођењу поменутих структура у саставима 
најбољих светских и српских ритмичарки.

Добијени подаци обрађени су поступцима 
дескриптивних и компаративних статистичких 
метода, на основу чега се могу извести следећи 
закључци:
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окрета, као и на већем броју сати балетске 
припреме у структури тренинга.

• У извођењу елемената покретљивости и 
таласа такође се уочава предност светских 
ритмичарки, нарочито у погледу избора 
технички захтевнијих покретљивости 
у односу на оне у саставима српских 
такмичарки. Статистички значајна 
одступања примећују се у саставима са 
лоптом за коју је ова група елемената и 
карактеристична. Разлика у структури 
покретљивости у саставима светских и 
српских такмичарки мања је у односу на 
претходно анализиране групе елемената 
телом. 

Анализирајући структуре тежина изведе-
них телом у саставима са обручем, вијачом и лоп-
том најбољих светских и српских ритмичарки у 
2010. години може се закључити да су светске 
такмичарке на далеко вишем нивоу од српских 
такмичарки. Побољшање овакве ситуације би се 
могло постићи како изменама у самом тренажном 
процесу, тако и у техничким условима тренирања. 
Решавање проблема у тренажном процесу треба-
ло би да се креће у правцу побољшања физичке 
припреме ритмичарки, рада на техници извођења 
тежина, а посебно би требало унапредити про-
грам балетских преипрема. Такође, требало би 
радити на сталном усавршавању српских трене-
ра и размотрити све могућности за побољшање 
техничких услова тренирања, првенствено обе-
збедити адекватне сале, са довољним бројем 
сати њиховог коришћења. Ова и слична питања 
могу се наћи као предмет интересовања бројних 
стручњака из сфере ритмичке гимнастике у нашој 
земљи.

Судијски правилник поставља веома ви-
соке захтеве пред ритмичарке и њихове тре-
нере. Анализом састава могло се увидети да 
задовољавајући захтеве правилника, такмичарке 
изводе тачно одређен број обавезних тежина које 
се због што бољег пласмана изводе и до вртогла-
вих нивоа вредности. Остаје отворено питање да 
ли ће разноврсност у саставима, уметничка ком-
понента, дух ритмичке гимнастике али и здравље 
гимнастичарки остати у сенци прописаних и 
строго утврђених правила. 

• У саставима са обручем, вијачом и лоптом, 
најбоље светске такмичарке извеле су 
веће просечне тежине скокова од српских 
такмичарки. Разлике у њиховом извођењу 
показале су се и као статистички значајне 
за сва три реквизита. Овај податак добија 
на значају самим тим што су скокови 
карактеристична група елемената телом 
за све наведене реквизите, прописане 
судијским правилником. Узимајући у 
обзир основне карактеристике скокова, 
разлог квалитетнијег извођења светских 
такмичарки може се потражити у 
тренажном процесу, односно њиховој 
бољој физичкој припреми, као и у раду на 
самој техници извођења скокова. Скокове 
које су користиле у саставима са једним, 
понављају се у саставима и са осталим 
реквизитима и код светских и код српских 
ритмичарки, што се може образложити 
захтевима судијског правилника који 
по субјективном мишљењу „изискује“ 
извођење елемената високих нивоа тежина 
(више бодова – бољи пласман), чиме је 
немогуће задовољити и разноврсност 
истих.

• У извођењу равнотежа, светске такми-
чарке су имале просечно веће тежине у 
свим саставима од српских, с тим што 
се статистички значајна разлика уочава 
само у саставима са обручем. Српске 
такмичарке и у овом сегменту имају 
простора за напредак у погледу технике 
извођења. Најчешће извођена равнотежа 
и код светских и код српских ритмичарки 
је „задња вертикална вага“.

• Разлике у извођењу окрета у саставима 
најбољих светских и српских ритмичарки 
показале су се као највеће у односу на 
све остале анализирне структуре тежина 
изведених телом. Светске ритмичарке 
су изводиле окрете далеко већег нивоа 
тежине од српских такмичарки. Разлике 
просечних вредности тежина окрета 
показале су се и као статистички значајне 
у саставима са свим реквизитима 
обухваћеним анализом. С тим у вези, може 
се констатовати да је у тренингу српских 
ритмичарки потребно интензивније 
радити на побољшању технике извођења 
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