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БОЧНОГ ВОЛЕЈ УДАРЦА У ФУДБАЛУ

Сажетак
Предмет ове студије је кинематичко анализирње технике бочног волеј ударца у фудбалу код врхунских фудбалера, као и 
испитивање на који начин се одређене кинематичке варијабле овог фудбалског елемента модулирају у односу на промену 
брзине и висине долазеће лопте. Истраживање је спроведено на узорку од 30 професионалних фудбалера. Испитаници су имали 
задатак да изведу бочни волеј ударац, гађајући гол лоптом која им је долазила у три различите висине и три различите брзине. 
Анализирано је укупно седам зависних варијабли: Максималне линијске брзине стопала (V_STOP_max), колена (V_KOL_max) 
и кука (V_KUK_max) Максимале угаоне брзине у зглобу колена (W_KOL_max) и кука (W_KUK_max), затим Дистанца између 
стопала и кука у тренутку контакта са лоптом (D_kuk.stopalo_tk), и Угла које зкалапају осе раме-кук и кук-стопало у тренутку 
контакта са лоптом (α_RKS_tk). Такође, за потребе дескриптивне кинематичке анализе током различитих фаза извођења бочног 
волеј ударца коришћене су варијабле промене угла и угаоне брзине у зглобовима кука и колена, као и промена линијске брзине 
стопала, колена и кука. Експеримент је изведен уз помоћу Qualisys система за 3Д кинематичку анализу. Варијабле су статистички 
обрађене двофакторском АНОВА анализом са поновљеним мерењима, у оквиру које су испитивани ефекти брзине и висине 
долазеће лопте. Добијени резултати показују да се варијабла V_STOP_max повећавала са повећањем брзине лопте, као и да се 
смањивала са повећањем висине лопте. Сличан смер промена је примећен код V_KUK_max, али је уочена само тенденција ка 
статистичкој значајности. Такође, уочено је да повећање брзине долазеће лопте има ефекат на повећање D_kuk.stopalo_tk, као и 
на повећање α_RKS_tk, док је повећање брзине долазеће лопте утицало на смањење W_KUK_max. Промене механичких услова 
извођења бочног волеј ударца утицале су на модулацију остварене брзине крајње проксималних и дисталних крајева кинетичког 
ланца, тј. зглоба кука и стопала, док је функција зглоба колена пре свега била усмерена на фино подешавање дистанце између 
позиције испитаника и лопте. 
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УВОД

Сагледавањем комплексне структуре фудба-
ласке игре из угла савремене спортске науке уо-
чава се да је перформансе фудбалера неопход-
но проучавати кроз неколико основних при-
ступа као што су биомеханичке анализе, анали-
зе функционалних способности, анализе методо-
лошких поступака и методских средстава усме-
рених на контролу ефеката тренинга. За развој 
фудбалске игре, а посебно из аспекта учења тех-
нике и ефикасности извођења удараца, вероват-
но највећи значај имају биомеханичке анализе 
технике извођења многобројних кретних зада-
така који су заступљени у фудбалу. Постоји ве-
лики број истраживачких радова који се односе 
на основне физичке, функционалне и моторич-
ке способности фудбалера које су детерминан-
те успешности у игри (Lees, & Nolan, 1998), али је 
недовољно информација о структури координа-
тивног испољавања многобројних техничких еле-
мената који се испитују уз помоћ егзактних био-
механичких метода.

Биомеханичка анализа технике примењује 
се у великом броју спортских грана са циљем 
дефинисања биомеханичких карактеристи-
ка специфичних вештина, као и откривања и 
разумевања ефикасности извођења кретања и 
идентификовања значајних фактора успешности 
извођења. Када је реч о фудбалу, поменуте анали-
зе се користе да дефинишу ефикасност извођења 
одређених ударца у фудбалу са циљем да пруже 
ближи увид у механичку ефикасност покрета, 
као и да издвоје  факторе од којих зависи успеш-
но извођење тих елемената (Kellis, & Katis, 2007). 
Ова сазнања и њихово разумевање ће имати бит-
ну улогу у повећању квалитета учења и техничког 
испољавања у такмичарским условима. У вези са 
тим, тема овог истраживања је бочни волеј уда-
рац који у оквиру структуре фудбалске игре при-
пада подручју индивидуалне технике са лоптом. 
Користи се као завршни елемент реализације у 
игри нападача, у одбрани приликом „изношења“ 
лопте, а могућа је његова примена у транзицији 
приликом преноса лопте. Ударци волеј техником 
представљају неочекивану брзу, снажну и прециз-
ну врсту удараца, и као такви стварају „непредви-
дивости“ противничким играчима. У данашњим 
условима фудбалске игре постоји тенденција 

убрзања игре, где се бржим извођењем елеме-
ната технике остварује огромна предност, онда 
извођење покрета у ваздуху (какав је бочни волеј 
ударац) третира се као важна играчка способност. 
Такође, услед веома кратког времена које захтева 
извођење бочног волеј ударца, и имајући у виду да 
својом атрактивношћу и ефикасним извођењем 
обезбеђује значајну предност, ова врста ударца у 
систематизацији фудбалске технике треба да за-
узиме значајно место у процесу обуке фудбале-
ра. Како се бочни волеј ударац углавном не из-
води у истим условима, неопходно је открити на-
чине на који фудбалери прилагођавају технику 
извођења овог ударца, када се почетни механич-
ки и перцепцијски услови мењају.

Сврсисходна и циљана анализа већег броја  
биомеханичких варијабли има веома битну уло-
гу у развоју технике (Lees, 2003; Lees, & Nolan, 
1998). Посебно је важно анализирати основне 
кинематичке варијабле (просторне, временске и 
просторно-временске чиниоце кретања), јер се 
мале промене у извођењу стереотипних мотор-
них образаца не могу довољно егзактно утврдити 
само визуелним посматрањем. Егзактна мерења, 
осим објективности и велике осетљивости при 
прикупљању података, омогућавају и прециз-
ну квантитативну анализу из које се могу добити 
одређени стандарди за програмирање и контро-
лу процеса обуке и унапређења технике (Barfi eld, 
Kirkendall, & Yu,  2002). За анализу усвојености 
технике важно је циљано дефинисање варијабли 
по аспекату да варијабле морају бити адаптабил-
не на одређене факторе који утичу на технику 
извођења. Такође, изабране варијабле морају бити 
прилагодљиве и на одређене задате инструкције 
којима се коригује техника извођења у жељеном 
смеру, што је важно како би постојала могућност 
да се утврђене законитости примењују у проце-
су учења и усавршавања. Након прегледа радо-
ва у којима је истраживана проблематика „ин-
степ“ ударца (Dorge, Bull-Andersen, Sorensen, 
& Simonsen 2002; Shinkai, Nunome, Ikegami, 
& Isokawa, 2007; Kellis, & Katis, 2007; Shan, & 
Westerhoff , 2005; Naito, Fukui, & Maruyama., 2010) 
дефинисан је одређен број основних варијабли 
из домена просторно-временских карактеристи-
ка кретања, а које се испољавају и при извођењу 
бочног волеј ударца. Такође, дескриптивном ки-
нематичком анализом транслаторних и ротаци-
оних кретања појединих сегмената тела или це-
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извођења ударца је дeфинисан диференцирањем 
4 поља у пројекцији гола, где је свако поље при-
ближно површине 1 m2. За обраду су узимани 
искључиво успешни покушаји извођења ударца. 
Гол се налазио на удаљености од 9 m од испитани-
ка који изводи ударац.

Узорак  испитаника
Експеримент је изведен на узорку од 30 испи-

таника, професионалних фудбалера, играча мла-
де националне селекције Србије, старости од 19 до 
23 године. Већина испитаника током тестирања 
играла је у реномираним европским клубови-
ма (FC Chelsea, FC Benfi ca, FC Leiria, FC München 
1860, FC Luch – Energia, FC Brantford Galaxy, FC 
London City, FC Košice), док су остали били члано-
ви водећих клубова Супер лиге Србије (ФК Црве-
на Звезда, ФК Партизан и ОФК Београд).

Протокол експеримента
Имајући у виду да су испитаници који су уче-

ствовали у овом истраживању професионални 
фудбалери са високим нивоом техничке обуче-
ности, експеримент је реализован у једном дану. 
Уочи тестирања испитаници су имали стандардан 
вид загревања који се састојао од лаганог трчања 
у трајању од  10 минута, као и основних веж-
би  покретљивости које је трајало такође 10 ми-
нута. Након тога, уследило је уводно упознавање 
са кретним задатком, где се од сваког испитани-
ка захтевало да изведе прецизан бочни волеј уда-
рац. Лопта је у насумичном редоследу висина и 
брзина прослеђивана испитанику, а да он пре тога 
није био унапред припремљен на то којом брзи-
ном и висином ће лопта прилазити. Након реали-
зованих 20ак удараца у припремној фази, уследи-
ло је постављање ретрофлективних маркера. На-
кон тога је уследила фаза извођења експеримента 
са прикупљањем података. Основна инструкција 
испитаницима је била да успешно изведу бочни 
волеј ударац тиме што ће да погоди горњу поло-
вину гола која је била дефинисана површином 
приближном 1 m2. По насумичном редоследу сва-
ки испитаник је изводио у просеку по 5 удара-
ца за сваку од висине и сваку од брзине лопте, са 
циљем да се изведе 3 успешна покушаја за сваки 
од модалитета кретног задатка.  

лог локомоторног система могуће је разумети 
узрочно-последичне везе генерисања покрета и 
слагања брзина између одређених сегмената тела 
при извођењу технике у целини (Kellis, & Katis, 
2007).  

У досадашњим истраживањима постоји ре-
лативно велики број радова који су проучава-
ли кинематику извођења „инстеп“ ударца у за-
висности од различитих услова у којим се изводи 
(Apriantono, Nunome, Ikegami, & Sano, 2006; Kellis, 
Katis, & Gisis, 2004; Levanon, & Dapena, 1998 ), али 
у досадашњој литератури не постоје радови који 
по овом аспекту анализирају бочни волеј ударац. 
Предмет ове студије је кинематичка анализа боч-
ног волеј ударца у фудбалу у односу на различите 
механичке услове у којима се овај технички еле-
мент изводи тј. у зависности од брзине и висине 
лопте која долази играчу. Студија је израђена са 
циљем да се код врхунских фудбалера одреди ко-
ординативна шема извођења бочног волеј ударца, 
као и да се утврди које се биомеханичке варијабле 
модулирају на промену услова у којима се овај 
технички елемент изводи. Значај ових резулта-
та ће се огледати у проналажењу најважнијих 
варијабли технике које испитаник контролише 
при извођењу ударца и на које би се требало обра-
тити пажњу у оквиру дефинисаних инструкција 
при методском поступку учења и усавршавања 
овог елемента фудбалске игре.

МЕТОД

Експериментална поставка
Експеримент је подразумевао извођење бочног 

волеј ударца при промени брзине  и висине лоп-
те која долази испитанику. Протокол експеримен-
та је реализован тако што је лопта прослеђивана 
испитанику у опсегу од три различите брзине и 
три различите висине. У процедури обраде кине-
матичких варијабли одређена је висина и брзина 
лопте, тако што су формирани различити опсези 
висина (ниске од 680 до 800 mm, средње од 920 до 
950 mm, високе од 960 до 1000 mm измерено у од-
носу на хоризонталну раван пода) и брзина лопте 
(споре од 3.9 до 6.5 m/s, умерено берзе од 7.0 до 7.6 
m/s, и брзе од 7.9 до 8.5 m/s). Ниво прецизности 
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Начин мерења 
Варијабле кинематике бочног волеј ударца, 

односно просторно-временске координате сег-
мената, измерене су коришћењем ситсема за 3Д 
кинематичку анализу (Qualisys, Sweden) који се 
састојао од 3 камере са инфрацрвеним системом 
за праћење ретрофлективних маркера који су 
били позиционирани на телу човека. Фреквенција 
узорковања сигнала на камерама била је подеше-
на на 240 снимака у секунди. Аквизиција и ана-
лиза податка је реализовна помоћу оригиналног 
Qualisys track manager (QTM) рачунарског про-
грама. Ретрофлективни маркери (дијаметра 19 
mm позиционирани су на стандардним рефе-
рентним тачкама које представљају центре згло-
бова доминантне ноге која изводи ударац и које 
су дефинисане следећим анатомским локацијам: 
пета метатарзална кост, пета, скочни зглоб, коле-
но, кук и раме (Слика 1). Лопта је била обележена 
са два ретрофлективна маркера у облику калоте 
који су налепљени на обе хемисфере лопте са су-
протне стране. У току мерења коришћене су две 
идентичне тако обележене лопте, марке Адидас 
које одговарају правилима које прописује ФИФА 
и УЕФА.

Слика 1. Приказ експерименталне поставке на 
коме се може уочити начин извођења моторног 
задатка, позиција ретрофлктивних маркера на 
испитанику и лопти, и позиција инфрацрвених 

камера у односу на испитаника.

Сва мерења реализована у оквиру овог експе-
римента обављена су у спортској хали Факулте-
та спорта и физичког васпитања у Београду. Ки-
нематичке варијабле бочног волеј ударца су мере-
не у месецу јуну и јулу 2010. године. То је битан 
податак за тумачење резултата, јер су сви испи-

таници били у сличној тренажној и такмичарској 
фази која је дефинисала њихову тренутну при-
премљеност. Са аспекта технологије спортског 
тренинга, таква фаза би се могла окарактерисати 
као крај такмичарског мезоциклуса и почетак  па-
узе. 

Нумерички подаци су након експериментал-
них процедура прво били обрађивани ориги-
налним софтвером. Прегледавањем снимљеног 
материјала, избачени су из даље процедуре сви 
ударци код којих се током трајања извођења губи 
сигнал неког маркера. На основу проучавања 
сигнала и консултовања референтне литера-
туре, одређен је степен филтрације од 9 Hz са 
усредњавањем вредности (енг. moving average) пре 
обраде података. Филтрација сигнала је изврше-
на у QTM програму. Након тога су ручно обеле-
жавани маркери, одакле су добијене вредности 
позиције, помераја, брзине, углова и угаоне брзи-
не и из QTM програма прослеђене у SPSS на даљу 
обраду.         

Анализирано је укупно седам зависних 
варијабли: Максималне линијске брзине стопа-
ла, колена и кука (V_STOP_max, V_KOL_max, 
V_KUK_max), Максимале угаоне брзине у зглобу 
колена и кука (W_KOL_max, W_KUK_max), 
затим Дистанца између стопала и кука у тренутку 
контакта са лоптом (D_kuk.stopalo_tk), и Угла које 
зкалапају осе раме-кук и кук-стопало у тренутку 
контакта са лоптом (α_RKS_tk). Такође, за по-
требе дескриптивне кинематичке анализе током 
различитих фаза извођења бочног волеј ударца 
коришћене су варијабле промене угла и угаоне 
брзине у зглобовима кука и колена, као и проме-
на линијске брзине стопала, колена и кука.

Статистичка обрада података
Подаци добијени истраживањем су обрађени 

применом дескриптивне и компаративне стати-
стичке анализе. Анализа дескриптиних података 
је урађена преко просечних вредности и стандар-
дних девијација и графички је приказана. Значајни 
ефекти фактора висине лопте и фактора брзи-
не лопте, као и њихове интеракције, на зависне 
кинематичке варијабле су тестирани статистич-
ком методом Двофакторска анализе варијансе са 
поновљеним мерењима (двофакторска АНОВА). 
У оквиру ове анализе испитан је утицај 3 модали-
тета фактора висине лопте (ниска, средња и висо-
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ка) и 3 модалитета фактора брзине лопте (спора, 
умерена и брза) (3 x 3 АНОВА). Уколико је добијен 
статистички значајан утицај једног од фактора на 
варијабилитет зависне варијабле, спроведена је 
je Post-hoc LSD Fisher анализа како би се утврди-
ла статистичка значајност разлика између разли-
читих модалитета тог фактора. Имајући у виду да 
добијена значајна интеракција фактора висине и 
брзине лопте, означава да се дата варијабла мења 
под утицајем једног фактора независно од другог, 
за варијабле где је добијена значајна интеракција 
реализована је статистичка процедура која тести-
ра утицај сваког од фактора независно од другог, 
тј. урађена је пост обрада у виду једнофакторске 

анализа варијансе (АНОВА) за испитивање за-
себног утицаја висине лопте и засебног утицаја 
брзине лопте. Сви добијени резултати су сматра-
ни статистички значајним на нивоу значајности 
од р<0.05. Подаци су анализирани помоћу стати-
стичког програма СПСС (верзија 17.0).

РЕЗУЛТАТИ

У табели 1 су приказани резултати двостру-
ке АНОВА анализе са поновљеним мерењима за 
праћене кинематичке варијабле.

Табела 1. Резултати двоструке АНОВА анализе са поновљеним мерењима (брзина лопте × висина лопте) 
за праћене кинематичке варијабле, са приказаном величином утицаја (partial eta squared - ηp

2) и 
post-hoc обрадом (LSD Fisher). 

  Брзина лопте Висина лопте Интеракција
V_STOP_max F = 19.282; p = 0.000; F = 3.383; p = 0.039; F = 5.630; p = 0.000;

ηp
2 = 0.334; ηp

2 = 0.081; ηp
2 = 0.226;

Post-hoc *↑,#↑,&↑ b↓,c↓
V_KOL_max F = 1.709; p = 0.186; F = 1.182; p = 0.311; F = 2.072; p = 0.089;

Post-hoc
V_KUK_max F = 2.383; p = 0.097; F = 2.794; p = 0.065; F = 0.604; p = 0.660;

Post-hoc
W_KOL_max F = 2.713; p = 0.071; F = 1.521; p = 0.223; F = 0.886; p = 0.475;

Post-hoc
W_KUK_max F = 7.293; п = 0.001; F = 0.588; p = 0.557; F = 0.529; p = 0.714;

ηp
2 = 0.116;

Post-hoc *↓
D_kuk.stopalo_tk F = 3.537; p = 0.034; F = 2.213; p = 0.116; F = 0.795; p = 0.532;

ηp
2 = 0.080;

Post-hoc #↑,&↑
α_RKS_tk F = 12.854; p = 0.000; F = 2.478; p = 0.090; F = 4.936; p = 0.001;

ηp
2 = 0.241; ηp

2 = 0.196;

Post-hoc *↑,&↑

Post-hoc (LSD Fisher): (*)значајна разлика између V1 и V2; (#)значајна разлика између V2 и V3; (&) значајна разлика 
између V1 и V3; (a) значајна разлика између H1 и H2; (b) значајна разлика између H2 и H3; (c значајна разлика између 
H1 и H3; симболи (↑)(↓)означавају да се вредност повећава (↑) или смањује (↓) са повећањем бзине лопте, односно 
са повећање висине лопте.
(р≤0.05)
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Максимална брзина центра зглоба 
колена при извођењу бочног волеј 
ударца (V_KOL_max)
Није примећен статистички значајан утицај 

фактора брзине  и висине лопте (р≥0.050), као ни 
утицај интеракције (р≥0.050), на варијабилитет 
максимално остварене брзине у зглобу колена 
при извођењу бочног волеј ударца (v_KOL_max) 
(Табела 1). 
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График 2. Промене просечних вредности 
варијабле максималне брзине колена при 

извођењу бочног волеј ударца (V_KOL_max), 
за три различите висине лопте (H1 – ниска, H2 
– средња и H3 – висока лопта) и три различите 
брзине лопте (V1 – спора, V2 – умерена и V3 – 

брза лопта).

Максимална брзина центра зглоба кука 
при извођењу бочног волеј ударца (V_
KUK_max)
Уочено је да постоји тенденција ка статистичкој 

значајности утицаја фактора брзине (p=0.097) и 
висине (p=0.065) лопте на варијабилитет макси-
малне брзине центра зглоба кука при извођењу 
бочног волеј ударца (V_KUK_max). Није уочена 
интеракција (p≥0.050) (Табела 1). Post – hoc ана-
лиза (Табела 1) указује да код фактора брзине лоп-
те постоји статистички значајна разлика између 
спорих и умерених (p=0.034), и спорих и брзих 
лопти (п=0.002). Нема статистички значајне раз-
лике између умерених и брзих лопти (р=0.254). 
Резултати post–hoc анализе указују да код фак-
тора висине лопте постоји статистички значајна 

Максимално остварена брзина стопала 
при извођењу бочног волеј ударца (V_
STOP_max)
Примећен је статистички значајан утицај фак-

тора брзине (p≤0.001) и висине (p≤0.050) лоп-
те на варијабилитет максимално остварене брзи-
не стопала при извођењу бочног волеј удар-
ца (V_STOP_max) (Табела 1). Такође је значајан 
утицај интеракције на V_STOP_max (p≤0.001). Ре-
зултати post–hoc анализе указују да код фактора 
брзине лопте постоји статистички значајна раз-
лика између свих модалитета (p=0.000. p=0.000. 
p=0.044), као и да код фактора висине лопте 
постоји статистички значајна разлика између ни-
ске и високе (p=0.000), и средње и високе лопте 
(п=0.001). Није примећена статистички значајна 
разлика између ниске и средње лопте (p=0.182). 
Како је двоструком АНОВА анализом показа-
но да постоји значајан утицај интеракције виси-
не и брзине лопте, примењена је анализа посеб-
них утицаја фактора висине и брзине лопте, где 
је уочено да брзина има ефекат на модулацију 
V_STOP_max само при извођењу бочног волеј 
ударца на највишим висинама (p=0.000). Виси-
на лопте је имала ефекат на V_STOP_max само 
при извођењу бочног волеј ударца при спорим 
(p=0.001) и брзим лоптама (p=0.001), али не и при 
умерним (p=0.439).
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График 1. Промене просечних вредности 
варијабле максимално остварена брзина 

стопала при извођењу бочног волеј ударца 
(V_STOP_max), за три различите висине лопте 
(H1 – ниска, H2 – средња и H3 – висока лопта) 
и три различите брзине лопте (V1 – спора, V2 – 

умерена и V3 – брза лопта).
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разлика између ниске и високе лопте (р=0.004). 
Статистички нема значајне разлике између ни-
ске и средње (р=0.080), и средње и високе лопте 
(р=0.154). Са повећањем висине лопте вредно-
сти варијабле V_KUK_max опадају, осим за спо-
ре лопте где се примећује повећање од средњих ка 
високим лоптама (График 3).
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График 3. Промене просечних вредности 
варијабле максималне брзине центра зглоба 
кука при извођењу бочног волеј ударца (V_

KUK_max), за три различите висине лопте (H1 
– ниска, H2 – средња и H3 – висока лопта) и 

три различите брзине лопте (V1 – спора, V2 – 
умерена и V3 – брза лопта).

Максимална угаона брзина у зглобу 
колена при извођењу бочног волеј 
ударца (W_KOL_max)
Није примећен статистички значајан утицај 

фактора брзине и висине лопте (p≥0.050), као ни 
утицај интеракције (p≥0.050), на варијабилитет 
максималне угаоне брзине у зглобу колена при 
извођењу бочног волеј ударца (W_KOL_max) (Та-
бела 1). 
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График 4. Промене просечних вредности 
варијабле максималне угаоне брзине у зглобу 

колена при извођењу бочног волеј ударца 
(W_KOL_max), за три различите висине лопте 
(H1 – ниска, H2 – средња и H3 – висока лопта) 
и три различите брзине лопте (V1 – спора, V2 – 

умерена и V3 – брза лопта).

Максимална угаона брзина у зглобу 
кука при извођењу бочног волеј ударца 
(W_KUK_max)
Примећен је статистички значајан утицај фак-

тора брзине лопте (p≤0.001), док није примећен 
статистички значајан утицај фактора висине лоп-
те (p≥0.050), као ни утицај интеракције (p≥0.050), 
на варијабилитет максималне угаоне брзине у 
зглобу кука при извођењу бочног волеј удар-
ца (W_KUK_max) (Табела 1). Резултати post–hoc 
анализе (Табела 1) указују да код фактора брзи-
не лопте постоји статистички значајна разлика 
између спорих и умерених лопти (p=0.000). Није 
примећена статистички значајна разлика између 
спорих и брзих (p=0.079), као и умерених и брзих 
лопти (p=0.187). 
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График 5. Промене просечних вредности 
варијабле максималне угаоне брзине у зглобу 
кука при извођењу бочног волеј ударца (W_

KUK_max), за три различите висине лопте (H1 
– ниска, H2 – средња и H3 – висока лопта) и 

три различите брзине лопте (V1 – спора, V2 – 
умерена и V3 – брза лопта).

Угао који заклапају осе раме-кук и кук-
стопало у тренутку контакта стопала са 
лоптом (α_RKS_tk)
Примећен је статистички значајан утицај фак-

тора брзине лопте (p≤0.001) и утицај интеракције 
(p≤0.001), док не  постоји статистички значајан 
утицај фактора висине лопте (p≥0.050) на 
варијабилитет угла који заклапају осе раме-кук и 
кук-пета у тренутку контакта стопала са лоптом 
(α_RKS_tk) (Табела 1). Резултати post–hoc анали-
зе (Табела 1) указују да код фактора брзине лопте 
постоји статистички значајна разлика између спо-
рих и умерених (p=0.000), и спорих и брзих лопти 
(p=0.000). Није примећена статистички значајна 
разлика између умерених и брзих лопти (п=0.087). 
Резултати Post – hoc анализе (Табела 1) указују да 
је код фактора висине лопте примећена стати-
стички значајна разлика између ниске и високе 
(п=0.000), и средње и високе лопте (p=0.000). Није 
примећена статистички значајна разлика између 
ниских и средњих лопти (p=0.128). Са повећањем 
висине лопте вредности варијабли опадају, осим 
за брзе лопте где се бележи повећање (График 6). 
Како је двоструком АНОВА анализом уочено да 
постоји значајан утицај интеракције висине лопте 
и брзине лопте на α_RKS_tk, уследила је анализа 
посебних утицаја фактора висине лопте и бзине 

лопте, где је уочено да брзина лопте има ефекат на 
модулацију α_RKS_tk само при извођењу бочног 
волеј ударца на средњим  (p=0.001) и највишим 
(p=0.001), али не и на ниским лоптама (п=0.200). 
Са друге стране, висина лопте је имала ефекат на 
α_RKS_tk само при извођењу бочног волеј удар-
ца при спорим (p=0.013) и умереним лоптама 
(p=0.000), али не и при брзим лоптама (p=0.060). 
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График 6. Промене просечних вредности 
варијабле угао које заклапају осе раме-кук и 

кук-пета у тренутку контакта стопала са лоптом 
(α_RKS_tk), за три различите висине лопте (H1 

– ниска, H2 – средња и H3 – висока лопта) и 
три различите брзине лопте (V1 – спора, V2 – 

умерена и V3 – брза лопта).

Дистанца између кука и пете у тренутку 
контакта стопала са лоптом (D_kuk.
stopalo_tk)
Постоји статистички значајан утицај фак-

тора брзине лопте (p≤0.050), нема статистич-
ки значајног утицаја фактора висине лопте 
(p≥0.050) , као ни утицаја интеракције (p≥0.050), 
на варијабилитет дистанце између кука и пете 
у тренутку контакта стопала са лоптом (D_kuk.
stopalo_tk) (Табела 1). Резултати post–hoc анали-
зе (Табела 1) указују да код фактора брзине лоп-
те постоји статистички значајна разлика између 
спорих и брзих (p=0.013), и умерених и брзих 
лопти (p=0.018). Није примећена статистички 
значајна разлика између спорих и умерених лопти 
(p=0.894). Са  повећањем висине лопте вредности 
варијабле се повећавају, осим за споре лопте које 
бележе повећање па затим опадање (График 7). 
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инструкција у кретном задатку захтевала прециз-
но извођење ударца у одређену мету, очигледно је 
било одређено успорење покрета како би се адек-
ватно контролисало прецизно извођење ударца. 

Како је уочено да се V_STOP_max повећава са 
повећањем брзине лопте, као и да се са повећањем 
висине лопте смањује, у циљу објашњења ове 
појаве неопходно је анализирати и кинема-
тичке варијабле које се испољавају на нивоу 
проксималнијих делова локомоторног система, 
са циљем описивања узрока који су одредили ки-
нематичко испољавање дисталних крајева кине-
тичког ланца тј. стопала. Интересантно је напо-
менути да је уочена тенденција ка статистичкој 
значајности за брзину лопте (p=0.097) и ви-
сину лопте (p=0.065) код варијабле максимал-
не линијске брзине остварене у зглобу кука (V_
KUK_max), али не и зглоба колена (V_KOL_max). 
Тенденција промена код V_KUK_max је слич-
на као и код V_STOP_max, где се V_KUK_max 
повећава са повећањем брзине долазеће лоп-
те, а смањује са повећањем висине долазеће лоп-
те. Оваква пронађена законитост се може опи-
сати кинематичком шемом извођења која под-
разумева ротацију тела око уздужне осе у циљу 
обезбеђивање транслаторног померања кука уна-
пред чиме се генеришу адекватне брзине прокси-
малних крајева кинетичког ланца, које се кроз си-
стем полуга преносе  на крајеве кинетичког лан-
ца тј. стопало. У прилог овоме иде резултат да се 
W_KUK_max смањивала са повећањем брзине 
долазеће лопте, што објашнава да почетна брзина 
натколенице није обезбеђена на основу увећања 
угаоне брзине у зглобу кука, већ повећања брзи-
не транслације центра зглоба кука унапед. Како 
ни максимална угаона ни максимална линијска 
брзина у зглобу колена, нису показале проме-
не под утицајем моторних задатака, може се сма-
трати да кинематичке варијабле у овом зглобу не 
одређују у великој мери слагање брзина сусед-
них зглобова, и да повећање броја степени слобо-
де кретања увођењењем зглоба колена омогућава 
фино прилагођавање дистанце између прокси-
малних и дисталних крајева кинетичког ланца, 
што је и показано у резултатима овог рада. 

Повећање вредности за варијабле D_kuk.
stopalo_tk и α_RKS_tk са повећањем брзине 
долазеће лопте указује да постоји тежња испита-
ника да контролише извођење ударца повећањем 
момента инерције. Код бржих лопти примењује 
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График 7. Промене просечних вредности 
варијабле дистанца између кука и пете у 

тренутку контакта стопала са лоптом (D_kuk.
stopalo_tk), за три различите висине лопте (H1 
– ниска, H2 – средња и H3 – висока лопта) и 

три различите брзине лопте (V1 – спора, V2 – 
умерена и V3 – брза лопта).

ДИСКУСИЈА

Брзина и висина долазеће лопте имале су 
значајан утицај на остварену V_STOP_max, тако 
што је са повећањем брзине лопте повећавана 
V_STOP_max (највећи утицај је остварен при 
највећим висинама лопте), док је са повећањем 
висине лопте смањивана остварена V_STOP_max 
(највећи утцај је остварен при извођењу спорих 
и брзих удараца). Са повећањем брзине долазеће 
лопте испитаници су повећавали брзину краја 
кинетичког ланца у виду повећања брзине сто-
пала. Основна механичка законитост из аспек-
та задатог импусла силе и количине кретања који 
испољени импулс силе преноси на лопту, захте-
ва да je лопту, која се брже креће и која поседује 
већу количину кретања  у односу на спорију лоп-
ту исте масе, неопходно ударити већом брзином 
како би јој преусмерили кретање ради успеш-
не реализацјие задатка. Извођење шута на већим 
висинамa лопте технички је захтевнији покрет 
који подразумева реализацију удараца са већим 
угловима у зглобовима доњих екстремитета и у 
другачијој тј. атипичној просторној оријентацији 
лопте, чиме је циљ кретног задатка пре све-
га усмерен на извођење тачног покрета. Како је 
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се стратегија извођења удараца код којих се кон-
трола врши повећавањем момента инерције услед 
повећања растојања између кука и стопала у тре-
нутку контакта стопала и лопте, и тиме се ути-
че на повећање момента количине кретања, који 
је једнак производу момента инерције и угао-
не брзине. У прилог томе иде и претпоставка да 
је поред егзекутивне фазе веома битна и постег-
зекутивна фаза (фаза након контакат стопала 
са лоптом), па са тим у вези, опруженија нога у 
завршној фази за брже лопте подразумева мир-
ну и све спорију постегзекутивну фазу као после-
дица повећаног момента инерције целог систе-
ма. Увећање дистанце између центра зглоба кука 
и стопала се реализује опружањем зглоба колена, 
међутим, врло је важно објаснити компензацију 
која се дешава на нивоу зглоба кука, где је уочено је 
да се вредности угла који формирају уздужне осе 
раме-кук и кук-стопало повећавају са повећањем 
брзине долазеће лопте. Промена ове варијабле на 
овај начин указује да испитаници реализују удар-
це са нешто већим углом у зглобу кука. Ова појава 
се може објаснити постојањем анатомског лими-
та за извођење покрета у неким амплитудама, 
услед немогућности да се опружа колено и тиме 
стопало одаљи од проксималног центра ротације 
(зглоба кука) уколико је угао у зглобу кука према-
ли. При мањим угловима у зглобу кука издужују 
се двозглобни флексори у зглобу колена и тиме 
се ограничава опружање у зглобу колена. Из тог 
разлога нопходно је током извођења волеја зад-
ржати одређене углове у зглобу кука који не до-
воде до кочећих ефеката мишића задње ложе на-
тколенице, тиме што ће се повећати нагиб трупа 
у супротну страну од ноге која реализује ударац, 
или на начин што ће кук започети значајно раније 
кретњу од осталих зглобова, и тиме ће у тренут-
ку контакта стопала и лопте бити много ближи 
путањи долазеће лопте што ће омогућити већи 
угао у зглобу кука у тренутку контакта са лоптом.

Кинематичка анализа бочног 
волеј ударца
Ударци у фудбалу представљају комбинације 

ротационих покрета где се обезбеђују адекват-
не позиције сегмената у односу на задатак, затим 
угаоне брзине и брзине проксималних делова ки-
нетичког ланца, као и адекватне трајекторије и 
брзине крајње дисталних крајева кинетичког лан-

ца тј. стопала, којим се изводи ударац (Luhtanen, 
1988). Током извођења удараца у фудбалу, са 
критеријумима да се оствари висока прецизност 
и брзина ударца, покрети се реализују серијом 
сукцесивно-симултаних шема кретњи кинетич-
ког ланца, којима је примарни циљ да остваре ве-
лику брзину и адекватну трајекторију краја кине-
тичког ланца. Фаза замаха ноге која изводи уда-
рац започиње њеним одвајањем од подлоге где 
је угао у зглобу кука приближно 160°. За разли-
ку од инстеп ударца, код бочног волеј ударца, на-
кон одвајања стопала од подлоге ногом којом се 
изводи ударац, нема кретања натколенице уназад, 
већ се у зглобу кука све време реализује покрет у 
смеру флексије. У тренутку одвајања стопала ноге 
којом се изводи ударац, код инстеп ударца зглоб 
кука је у положају благе адукције и спољашње 
ротације (Levanon, & Dapena, 1998). Код извођења 
бочног волеј ударца, колено је у положају флексије 
и спољашње ротације, насупрот извођењу инстеп 
ударца где је зглоб колена у положају флексије и 
унутрашње ротације (Nunome, Asai, Ikegami, & 
Sakurai, 2002). Положај стопала, којим ће бити из-
веден ударац, јесте плантарна флексија, абдукција 
и блага супинација. Током фазе замаха, угаона 
брзина у зглобу кука има негативан предзнак, с 
обзиром да се покрет реализује у смеру флексије, 
где су вредности угаоне брзине скоро минималне. 
Угаоне брзине у зглобу колена, на почетку фазе 
замаха, имају негативан предзнак, с обзиром да 
се на почетку фазе замаха покрет у зглобу колена 
реализује у смеру флексије. Кретање ноге којом ће 
бити изведен ударац унапред, иницира се брзом 
ротацијом карлице око стајне ноге и померањем 
унапред натколенице ударне ноге. На рачун брзе 
ротације око уздужне осе трупа, на почетку фазе 
замаха, може се уочити највећа брзина центра 
зглоба кука, која током даље фазе замаха све вре-
ме опада. Овај покрет се користи како би се кроз 
померање кука унапред истегли флексори у згло-
бу кука, пре него што започну да се скраћују, у 
циљу искориштења предности повратног режима 
мишићног рада (енг. stretch-shortening cycle), који 
омогућавају генерисање веће брзине покрета код 
извођења ударца. У каснијим фазама замаха зглоб 
кука прелази у положај флексије и абдукције, 
док се задржава положај спољашње ротације. 
Кретање ударне ноге унапред наставља се тако 
што се и потколеница и натколеница крећу уна-
пред на рачун померања целог система (ротације 
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око уздужне осе трупа и померања целог тела 
унапред) и покрет флексије у зглобу кука. Угао-
на брзина у зглобу кука наставља да се повећава 
и достиже највећу вредност непосредно пре него 
што почне екстензија у зглобу колена. У том тре-
нутку, угаона брзина у зглобу кука приближна је 
угаоној брзини у зглобу колена. У тренутку када 
зглоб колена започиње екстензију, угаона брзина 
у зглобу кука опада, док се угаона брзина у зглобу 
колена експоненцијално повећава све до ударца 
по лопти, што је уочено код  инстеп ударца (Dorge 
et al., 2002). У тренутку контакта стопала са лоп-
том, угаона брзина у зглобу кука достиже скоро 
нулту вредност, док угаона брзина у зглобу коле-
на и брзина стопала достижу максималне вред-
ности и имају нулто убрзање. У тренутку ударца, 
зглоб кука је у флексији, абдукцији и спољашњој 
ротацији, а скочни зглоб у плантарној флексији, 
абдукцији и супинацији.

На основу претходно описаних кинематичких 
каратеристика бочног волеј ударца, овај технич-
ки елемент се може поделити у три најосновније 
фазе извођења: 1) ротација натколенице и потко-
ленице унапред, која је резултат ротације у згло-
бу кука у смеру флексије, 2) достизање максимал-
не вредности угаоне брзине у зглобу кука и поче-
так ротације у зглобу колена у смеру екстензије, 
где се угаона брзина у зглобу колена повећава све 
до тренутка контакта са лоптом и 3) кретање тела 
након контакта са лоптом.

На графику бр. 8 приказане су брзине стопала, 
колена и кука ноге која изводи бочни волеј ударац 
у фудбалу. Уочава се да брзине стопала и центра 
зглоба колена константно расте у фази припре-
ме, док је брзина центра зглоба кука у опадању. 
Непосредно пре контакта стопала и лопте, брзи-
на стопала наставља да расте, брзина у зглобу ко-
лена почиње да опада, док је брзина у зглобу кука 
у константном опадању. У тренутку судара сто-
пала и лопте, вредности брзине стопала достижу 
свој максимум, за разлику од вредности брзина у 
зглобу колена које достижу свој минимум, док је 
брзина у зглобу кука у константном паду. Запажа-
мо и да се максимална брзина центра зглоба коле-
на реализује у приближно истом тренутку, као и 
почетак покрета екстензије у зглобу колена (тј.по-
четак друге фазе извођења ударца).
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График 8. Приказ промене брзине стопала, 
колена и кука за једног испитаника, при 
извођењу бочног волеј ударца. Могу се 

уочити три карактеристичне фазе извођења 
овог покрета које су издвојене по следећим 

критеријумима: Фаза 1 (Ротација натколенице и 
потколенице унапред, која је резултат ротације у 
зглобу кука у смеру флексије); Фаза 2 (Достизање 

максималне вредности угаоне брзине у зглобу 
кука и почетак ротације у зглобу колена у смеру 
екстензије, где се угаона брзина у зглобу колена 
повећава све до тренутка контакта са лоптом); и 
Фаза 3 (Кретање тела после контакта са лоптом).

На графику бр. 9 приказане су вредности уга-
оних брзина у зглобу колена и зглобу кука ноге 
која изводи бочни волеј ударац у фудбалу. Угаоне 
брзине су у почетку негативне, зато што систем у 
почетној фази креће ка назад, да би касније кре-
нуо ка напред. Промена смера се десила знатно 
раније због екстензије у зглобу колена. У зглобу 
кука, лигаментозни апарат враћа сегмент у смеру 
опружања малом брзином. Јавља се ефекат “при-
родне” стабилности и могућности да колено може 
јако да убрзава према напред. Овим се стварају 
услови да се брзина колена екстремно увећава на 
рачун флексије у зглобу кука и двозглобних ек-
стензора у зглобу колена, који мишићно имају 
највећи потенцијал (сума мишићних сила). У 
последњој фази покрета, пре контакта са лоптом, 
екстензија у зглобу колена рапидно расте. Пре са-
мог контакта уочава се линеарни пораст у угао-
ном убрзању у зглобу кука, са изразито благим 
нагибом, што даје додатну стабилност целој шеми 
окрета. 
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График 9. Приказ промене угаоне брзине у 
зглобу колена и зглобу кука за једног испитаника, 

при извођењу бочног волеј ударца. Могу се 
уочити три карактеристичне фазе извођења 
овог покрета које су издвојене по следећим 

критеријумима: Фаза 1 (Ротација натколенице и 
потколенице унапред, која је резултат ротације у 
зглобу кука у смеру флексије); Фаза 2 (Достизање 

максималне вредности угаоне брзине у зглобу 
кука и почетак ротације у зглобу колена у смеру 
екстензије, где се угаона брзина у зглобу колена 
повећава све до тренутка контакта са лоптом); и 
Фаза 3 (Кретање тела после контакта са лоптом).

На графику бр. 10 приказане су промене угла у 
зглобу колена и зглобу кука ноге којом се изводи 
бочни волеј ударац у фудбалу. У току припремне 
фазе, угао у зглобу кука је приближно 160°, и у 
току фазе замаха опада до вредности од приближ-
но 120° непосредно пре судара стопала са лоптом. 
Угао у зглобу кука је релативно непромењен непо-
средно пре и у тренутку контакта стопала и лоп-
те, што указује на „замрзнуту“ и мирну позицију 
зглоба кука у завршној фази извођења бочног 
волеј ударца. Угао у зглобу колена у тренутку 
припремне фазе замаха износи око 140°, што је 
и максимална вредност угла у зглобу колена то-
ком извођење фазе замаха. Минимална вредност 
у зглобу колена током фазе припреме приближно 
је 70°, што представља и тренутак када започиње 
екстензија у зглобу колена тј. друга фаза извођења 
бочног волеј ударца. У тренутку контакта стопала 
и лопте, колено је у позицији полуфлексије (при-
ближно 130°), да би вредности угла у зглобу коле-
на, након контакта стопала и лопте, достигле свој 
максимум.
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График 10. Приказ промене угла у зглобу 
колена и зглобу кука за једног испитаника, 
при извођењу бочног волеј ударца. Могу се 
уочити три карактеристичне фазе извођења 
овог покрета које су издвојене по следећим 

критеријумима: фаза 1 (ротација натколенице и 
потколенице унапред, која је резултат ротације у 
зглобу кука у смеру флексије), фаза 2 (достизање 

максималне вредности угаоне брзине у зглобу 
кука и почетак ротације у зглобу колена у смеру 
екстензије, где се угаона брзина у зглобу колена 
повећава све до тренутка конакта са лоптом), и 
фаза 3 (кретање тела после контакта са лоптом).

ЗАКЉУЧАК

На основу кинематичке анализе издвојиле су 
се три карактеристичне фазе извођења бочног 
волеј ударца: 1) ротација натколенице и потко-
ленице унапред, која је резултат ротације у згло-
бу кука у смеру флексије, 2) достизање максимал-
не вредности угаоне брзине у зглобу кука и поче-
так ротације у зглобу колена у смеру екстензије, 
где се угаона брзина у зглобу колена повећава 
све до тренутка контакта са лоптом и 3) кретање 
тела после контакта са лоптом. Статистичка ана-
лиза је утврдила да су промене механичких усло-
ва извођења бочног волеј ударца у виду проме-
не брзине и висине долазеће лопте утицале на 
модулацију остварене брзине крајње проксимал-
них и дисталних крајева кинетичког ланца, тј. 
зглоба кука и стопала, док је функција зглоба ко-
лена пре свега била усмерена на фино подешавање 
дистанце између позиције испитаника и лопте. 
Имајући у виду да су сви ударци  који су били ана-
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лизирани били успешно изведени по критеријуму 
прецизно реализованог ударца у циљ мете, 
добијени резултати се „потенцијално“ могу ко-
ристити за потребе процеса обуке извођења боч-
ног волеј ударца. Наиме, с обзиром да је кретање 
стопала директно у реалцији са кретањем лопте 
након ударца и уколико се подразумева да је то 
крајњи сегмент који задаје правац, смер и инте-
зитет импулса силе лопти, неопходно би било об-

ратити пажњу на техничке детаље који узрокују 
кретање стопала. На тај начин може се претпоста-
вити да би инструкције које би усмеравале пажњу 
испитаницима на кретање центра зглоба кука 
у значајној мери могле да утичу на унапређење 
извођења бочног волеј ударца, што би у наредним 
истраживањима која би се бавила адаптацијама у 
процесу техничке обуке требало додатно испитати. 
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KINEMATISCHE ANALYSE DES SEITLICHEN VOLLEYS IM FUSSBALL

Zusammenfassung
Gegenstand dieser Studie ist die kinematische Analyse der Technik des seitlichen Volleys im Fußball bei Spitzenfußballern, sowie die 
Untersuchung, auf welche Weise bestimmte kinematische Variablen dieses Fußballelements im Verhältnis zu der Veränderung der 
Geschwindigkeit und Höhe des heranfl iegenden Balles moduliert werden. Die Untersuchung wurde an einem Muster von 30 Profi fußballern 
durchgeführt. Die Probanden hatten die Aufgabe, einen seitlichen Volley auszuführen und dabei mit einem Ball auf das Tor zu schießen, der 
in drei unterschiedlichen Höhen und in drei unterschiedlichen Geschwindigkeiten an sie heranfl og. Analysiert wurden insgesamt sieben 
abhängige Variablen: maximale Liniengeschwindigkeiten des Fußes (V_FUß_max), des Knies (V_KNIE_max) und der Hüft en (V_HÜFT_
max), maximale Winkelgeschwindigkeit in Kniegelenk (W_KNIE_max) und Hüft gelenk (W_HÜFT_max), weiterhin die Distanz zwischen 
Fuß und Hüft e im Moment des Ballkontakts (D_Hüft .Fuß_Bk) und des Winkels der Schulter-Hüft e-Achse und der Hüft e-Fuß-Achse im 
Moment des Ballkontakts (α_SHF_Bk). Für Bedürfnisse der deskriptiv-kinematischen Analyse während der verschiedenen Phasen der 
Ausführung des seitlichen Volleys wurden ebenfalls Variablen der Veränderung von Winkel und Winkelgeschwindigkeit in den Hüft - und 
Kniegelenken, sowie der Veränderung der Liniengeschwindigkeit des Fußes,  des Knies und der Hüft en verwendet. Das Experiment wurde 
mithilfe des Qualisys-Systems für 3D kinematische Analysen durchgeführt. Die Variablen wurden statistisch durch eine 2-faktorielle-
ANOVA-Analyse mit wiederholten Messungen durchgeführt, wobei Eff ekte der Geschwindigkeit und Höhe des heranfl iegenden Balles 
untersucht wurden. Die erzielten Ergebnisse zeigen auf, dass sich die Variable V_FUß_max mit der Erhöhung der Ballgeschwindigkeit 
vergrößerte, sowie dass sie sich mit dem Anstieg der Ballhöhe verminderte. Eine ähnliche Veränderungsrichtung wurde auch bei V_
HÜFT_max registriert, auch wenn es sich eher um eine Tendenz zu statistischer Bedeutsamkeit handelt. Es wurde ebenfalls registriert, 
dass die Erhöhung der Geschwindigkeit des heranfl iegenden Balles einen Eff ekt auf den Anstieg von D_Hüft .Fuß_Bk hat, sowie auf den 
Anstieg von α_SHF_Bk, während die Erhöhung der Geschwindigkeit des heranfl iegenden Balles die Verminderung von W_HÜFT_max 
beeinfl usste. Die Veränderungen der mechanischen Bedingungen für die Ausführung des seitlichen Volleys beeinfl ussten die Modulierung 
der erzielten Geschwindigkeit der extrem proximalen und distalen Enden der kinetischen Kette, bzw. der Hüft e und des Fußes, während 
die Funktion des Kniegelenks vor allem auf die feine Einstellung der Distanz zwischen den Positionen der Probanden und des Balls 
orientiert war.

Schlüsselwörter: FUSSBALLTECHNIK / KOORDINIERUNG / GESCHWINDIGKEIT / WINKELGESCHWINDIGKEIT / 
GELENKEWINKEL 

Примљен: 12.09.2014.
Прихваћен: 02.11.2014.

Ово истраживање је спроведено у склопу пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије: 1. Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, психосоцијални и васпитни статус 
популације Р. Србије. Евид. бр. 47015 (2011–2015); 2. Примена биомедицинског инжињеринга у претклиничкој и 
клиничкој пракси. Евид. бр. 41007 (2011–2015). 


