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МОТИВАЦИЈА / АКТИВАЦИЈА / ПСИХОЛОШКО ОПТЕРЕЋЕЊЕ / ЕМОЦИОНАЛНА 
СТАБИЛНОСТ 
Јака конкуренција на великим међународним такмичењима захтева 
од рвача изванредну физичку, техничку и тактичку припремљеност, 
али и психолошку стабилност и усредсређеност пажње. Као посебно 
осетљива фаза издваја се ишчекивање и сазнавање резултата 
жреба, а за успешан наступ је, поред добре мотивисаности и 
психолошке стабилности, потребно рвача активирати за борбу. У 
припреми за такмичење треба користити тренинг такмичења са 
повећаним психолошким оптерећењем. Идеално је постојање 
квалитетне и здраве конкуренције за место у тиму, и томе треба 
посветити посебну пажњу у припреми рвача. 

Fizička kultura, Beograd, 57/58 (2003-2004) 1-4, p. 102-107, ref. 8 
MOTIVATION / ACTIVATION / PSYCHOLOGICAL LOADING / EMOTIONAL STABILITY 
Strong competence at the great international competitions requests from 
wrestlers an extraordinary physical, technical and tactic readiness, but 
also psychological stability and concentration of attention. As a very 
sensitive phase we can distinguish waiting and finding out the drawing 
lots results and for a successful performance, apart from good motivation 
and psychological stability it is necessary to activate the wrestler for the 
fight. In the preparation for competition a training competition with an 
increased psychological loading should be used. The existence of quality 
and healthy competition in a team is ideal, and it should be taken into the 
consideration when preparing wrestlers. 

1. УВОД 

Веома јака конкуренција, која је данас 
присутна на свим међународним 
такмичењима, захтева да врхунски рвачи 
буду изузетно добро припремљни физички, 
технички и тактички. Поред тога неопходно је 
да рвачи буду добро психолошки 
припремљени и способни да контролишу 
своје емоционално стање, за веме 
такмичарског турнира. И док се за физичку и 
техничку припрему, као и за планирање 
тактичких замисли, користи велики број сати 
и дана тренинга, на психолошком плану се 
веома мало ради, и најчешће се само 
констатује да је неки рвач психички и 
емоционално дорастао, одређеном нивоу 
такмичења, или није. 

Чест случај је да неки од рвача и поред 
изваредне техничке, врло добре физичке 
припреме, као и теоријског познавања врло 
великог броја тактичких варијанти, на 
великим такмичењима, не успева да оствари 
спортске резултате, у складу са тим својим 

потенцијалима. Разлози, чини се, леже 
управо у недовољној психолошкој 
припремљености односно немогућности 
контролисања свог емоционалног стања 
непосредно пре и за време трајања 
такмичења. 

2. ОПШТИ ПРИНЦИПИ  
    ПСИХОЛОШКЕ ПРИПРЕМЕ  
    ВРХУНСКИХ СПОРТИСТА 

Термин психолошка припрема појавио се 
у руској литератури почетком шездесетих 
година. У радовима Рудика и Пунија (према 
О.А.Сиротин, /7/) говори се о идеји да 
тренери и психолози психолошку припрему 
користе на један специфичан начин, као 
припрему за такмичење у појединим 
спортовима. Остали аутори источне Европе 
су проширили значење овог термина, како на 
непосредни, тако и на дугорочни општи и 
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специфични психолошки тренинг врхунских 
спортиста. 

Психолози у Европи оцењују спортисте 
помоћу разних тестова учинка, и после такве 
оцене доносе одлуке о припремању сваког 
појединца. За предходно оцењивање 
спортиста користе се психофизиолошки 
тестови (одређивање биохемијских промена, 
промена у раду пулса, модификација крвног 
притиска и промене у раду дисајних органа 
које се јављају као последица напетости због 
предстојећег такмичења) и психомоторна 
мерења (тестови за координацију, 
фреквенцију и брзину покрета), а све то под 
утицајем такмичарске напетости. 

Већина аутора психолошки утицај на 
спортисте и саму психолошку припрему, дели 
на фазе: када спортиста први пут сазна да ће 
се такмичити на такмичењу високог нивоа 
(некад и много месеци пре такмичења), 
период пред такмичење (неколико дана), 
период пред сам наступ, период за време 
такмичења и период после завршеног 
такмичења. 

Прва фаза психолошке припреме се 
односи на период, када спортиста први пут 
сазна да ће се такмичити на неком важном 
такмичењу, а то може бити неколико месеци 
или чак и више од годину дана пре 
такмичења. У овом периоду психолог и 
тренер треба да упознају спортисте, развију 
динамику групе, стимулишу прилагођавање и 
другарство, установе ниво мотивисаности. 
Тренер и психолог у овом периоду настоје да 
развију кохезију групе и процене суптилне 
интеракције и односе унутар групе. Осећање 
страха од пораза, у овом периоду је пожељно 
и тренери треба да се постарају да осећање 
претеране вере у себе не превлада међу 
спортистима, у овом периоду. 

У фази пред такмичење (дан или два пре 
такмичења), мора се водити рачуна да 
тензија спортисте не достиге прерано свој 
врх, и да се не пређе тачка оптималног 
активирања. Ако спортиста ноћ пред 
такмичење не преспава добро то се може 
сматрати нормалним и обично није штетно. 
Међутим, ако спортиста неколико дана пред 
такмичење лоше спава, онда се препоручује 
дати му пилуле за спавање, али не сувише 
јаке (да спавају 6-7 сати). Треба водити 
рачуна о слободном времену и испунити га 
забавом, читањем лагане литературе, 
излетима и сл. Потребно је избегавати 
изазивање јаких емоција (тужни или тешки 

филмови, игре са јаким стресовима и сл.). 
Пренапете спортисте треба релаксирати и 
скренути им пажњу на друге ствари, а 
разговоре о престојећем такмичењу 
избегавати. Самопоуздање спортистима 
уливати подсећајући их на добре резултате 
постигнуте на тренингу. Евентуалне облике 
сујеверног понашања најбоље је толерисати 
/5/. 

У фази непосредно пред такмичење, 
спортиста доживљава још један стрес и 
тензију. И сам излазак на на борилиште, пред 
публику, представља стрес. Зато спортисти, 
за регулисање психолошких тензија, користе 
разне поступке: излазак на борилиште пре 
самог такмичења (да се осети терен), 
разгибавање, масажа, топли и хладни 
тушеви, јога, хипноза, самохипноза, разне 
мисаоне активности, релаксација, аутогени 
тренинг... Тренер и спортиста у овом периоду 
морају да комуницирају вербално и 
невербално, али би требало избегавати 
давање компликованих и опширних 
информација, у вези са тактиком, техником и 
сл., јер стање стреса и повишене 
такмичарске тензије у којем се спортиста 
налази, свакако неће дозволити да начини 
значајније промене, без обзира на сву 
добронамерност информација и сугестија. 

У фази самог такмичења често и није 
могуће утицати на прилагођавање такмичара, 
а код дуготрајнијих такмичења, где је то 
могуће, важно је то чинити опрезно. Тренер 
или психолог треба да се труде да пажљиво 
прилагоде тензију, и то онда када добро 
упознају спортисте. 

У фази после завршетка такмичења 
обично се јавља тензија, која се поклапа са 
дугорочном такмичарском тензијом. Због 
могуће појаве агресивности, еуфорије или 
депресије, спортисте треба „склонити” од 
лица, која нису у директној вези са екипом. 
Поражене не треба подсећати на ову 
чињеницу, док победницима и није потребна 
нека екстра пажња. Важно је да тренер после 
такмичења дефинише значај пораза и 
победе, јер некад и пораз представља успех 
(код млађих спортиста), а и победа може 
представљати неуспех (недовољно 
убедљива победа). После такмичења 
спортистима треба омогућити период 
релаксације, а тек онда, у главним цртама, 
интерпретирати учинак појединаца. 
Објективнију и оштрију критику најбоље је 
оставити за наредни дан. Успешније 
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спортисте треба чувати од негативног ефекта 
„звезде”, и помоћи им да створе правилну 
представу о свом резултату /2/. 

Ово би укратко били општи принципи 
псхолошке припреме спортиста који важе за 
све спортске дисциплине. Ипак, у сваком 
спорту постоје неке особености, које 
захтевају да психолошка припрема буде 
прилагођена конкретној врсти спортског 
такмичења. 

3. СПЕЦИФИЧНОСТИ  
    ПСИХОЛОШКОГ УТИЦАЈА НА  
    РВАЧЕ  

Рвање је борилачаки спорт, у којем се, на 
великим такмичењима, у року од 2-3 дана, 
има 4 до 6 борби. Психолошко оптерећење, 
које рвачи имају за време и пре почетка 
такмичења врло је велико, а додатно је 
увећано чињеницом да готово сви рвачи, за 
велика такмичења, врло значајно редукују 
своју телесну тежину. Због тога је потребно, 
између осталог, посветити велику пажњу 
психолошким дејствима на рваче пре, за 
време и после рвачког такмичења. 

У периоду пре такмичења, главна 
преокупација већина рвача је регулисање 
телесне тежине. Ова чињеница додатно 
повећава и онако висок ниво стартне тензије, 
под којом се спортиста, иначе, налази пре 
такмичења. Зато је потребно обратити 
посебну пажњу на то да рвач прерано не 
достигне оптимални ниво активације. У 
пракси се дешава да рвач, након успешно 
регулисане телесне тежине и завршетка 
званичног мерења, показује облике 
понашања који су понекад карактеристични 
за период након завршетка такмичења 
(агресивност, еуфорија, депресија). Ово је 
обично последица чињенице да рвач, након 
дуготрајних напрезања везаних за 
регулисање телесне тежине, званично 
мерење доживљава као главни циљ, а 
такмичење као пропратни садржај. Да се ово 
не би дешавало, потребно је правилно 
усмеравати рвача на предстојеће такмичење. 
Разговоре на тему самог такмичења није 
потребно форсирати, пажња треба да је 
усмерена на регулисање телесне тежине, 
али том проблему не треба давати 
драмитичан тон. Потребно је рвачу помоћи 
око регулисања телесне тежине, не губећи 
при томе из вида да је то само предуслов за 

остварење главног циља, а то је успешан 
наступ на такмичењу. У завршној фази 
регулисања телесне тежине потребно је 
максимално смањити напоре тренинга, по 
потреби омогућити индивидуалне тренинге, 
онима који за то имају потребу, чувати 
спортисте од било каквих конфликтних 
ситуација, до којих понекад долази на 
тренингу, у хотелу, ресторану... Рваче би у 
овој фази требало што више изоловати од 
било каквих контаката који нису неопходни 
(новинари, навијачи, пријеми...), а онима, који 
посебно тешко регулишу телесну тежину, 
доделити неку врсту пратиоца, који може 
бити лекар, масер, психолог, и то под 
условом да таква врста пратње не смета 
самом рвачу. У овој фази може доћи до 
значајних криза, те спортисту код кога је то 
уочено треба смиривати, објашњењима да је 
то нормално, да кроз то пролазе и његови 
противници, да након мерења има доста 
времена за оправак и да ће се до почетка 
такмичења осећати сасвим добро. Масажа у 
овом периоду има врло благотворно дејство 
и требало би је користити. Такође би требало 
имати припремљена средства за опоравак и 
рехидрацију, који, осим значајног 
физиолошког дејства, имају и снажно 
психолошко дејство на спортисте, који их 
користе (понекад је субјективни осећај рвача 
након кориштења таквих средстава 
значајнији од оног објективног благотворног 
учинка који и иначе није мали). 

Као посебно критична фаза издваја се 
ишчекивање и резултати коначног жреба за 
наступајуће такмичење. Уочено је значајно 
повећање нивоа емоционалне 
узнемирености за време ишчекивања и самог 
мерења рвача (истовремено се врши и 
жребање група). Након објављивања 
резултата жреба долази до значајног 
опуштања и емоционалног смиривања, 
нарочито код оних рвача који су задовољни 
таквим резултатима жреба. Код оних рвача 
који нису задовољни резултатима жреба, 
ниво емоционалне напетости се и даље 
повећева. Овде је уочен и један феномен, да 
рвачи који су жребом за противнике добили 
апсолутне фаворите, врло често имају ниво 
емоционалне напрегнутости приближнији 
онима, који су задовољни жребом, него 
онима који су добили тежак жреб. Ова појава 
налази објашњење у процени вероватноће 
успеха, јер рвачи који су за противнике 
добили апсолутне фаворите, на неки начин, 
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већ унапред, сматрају да је вероватноћа да 
ће остварити успех мала, па борби прилазе 
релативно растерећени, у односу на оне, који 
имају квалитетне противнике, али не 
изразите фаворите. Такве рваче је потребно 
подсетити да нико није непобедив, да се у 
спорту дешавају и велика изненађења, и да 
треба веровати у себе и своје могућности. 

За остварење добрих резултата и 
постизање победе веома је важно правилно и 
на време се активирати за предстојећи меч, 
узимајући у обзир добре и лоше стране 
противника. Недовољно или неадекватно 
мобилисани и концентрисани рвачи, што се 
обично дешава када је противник нешто 
нижег реномеа, врло често не успевају да 
дају све од себе, тако да губе, или изузетно 
тешко успевају да победе противнике, који су, 
објективно, слабији борци од њих. Далеко је 
теже и ризичније „млако” започету борбу 
„заоштрити” и уозбиљити се у току трајања 
меча, него евентуално, по потреби, снизити 
интензитет добро и одговорно започете 
борбе. Зато је пред сваку борбу потребно 
оптимално подићи ниво активације, јер се 
само тако може дати максимум својих 
могућности. Са друге стране, осим 
противника ниже репутације, и противник 
врло високог реномеа може негативно 
утицати на рвача, кочећи код њега процесе 
потпуне усредсређености на предстојећи 
меч. Неки од врхунских спортиста, за 
подизање своје мобилизационе спремности 
(Генов, 1971., 1976. према Лазаревић /6/), 
користе стварање идеомоторне представе о 
својим техникама али и техникама 
противника, као и неке облике аутосугестије. 
Замишљајући себе како изводе неку своју 
технику или одбрану од противникове 
најопасније технике, рвачи који користе 
ментални тренинг - визуализацију припремају 
се за оно што их очекује у предстојећој 
борби. На тај начин, они себе, у мислима, 
доводе у ситуацију каква ће се вероватно 
догодити и у борби, али ће је на овај начин 
дочекати припремљенији. Ово ментално 
замишљање се често комбинује са стварним 
имитацијама техника, или ситуација, које се 
могу десити у предстојећој борби, па није 
реткост видети рваче како пре борбе 
”подижу„ или ”бацају„ замишљеног 
противника, или се максимално ангажовано 
”бране„ од неког замишљеног захвата. Поред 
овога, није реткост видети рваче како пре 
борбе, полугласно, или чак веома јаким 

гласом, понављају себи: могу, морам, 
најбољи сам, не може он (противник) против 
мене... У овим тренутцима и тренер може да 
улије додатно самопоуздање и сигурност 
свом рвачу дајући му последња упутства 
мирним, сигурним и одлучним гласом. Важно 
је да при томе тренер делује благонаклоно 
према рвачу и да се обузда од свих 
емоционалних реакција страха, несигурности 
или агресивности. Такође, загревање пред 
борбу, поред побољшања моторичких и 
функционалних могућности организма 
спортисте, има значајну улогу у регулисању 
емоционалне разбуђености. Тако, интензивно 
и снажно загревање пред борбу, у које је 
укључена имитација техничких дејстава, 
подиже ниво активације борца. Такође, дуже 
загревање, али мањег интензитета, у које 
могу бити укључени и елементи 
самоконтроле, снижава ниво активације. 

Конкретне, методе које спортисти 
предузимају пре меча, могу бити врло 
различите. Неки од рвача, припремајући се 
за меч, воле да буду у групи са осталим 
колегама, и да активно учествују у припреми 
осталих колега за меч. Неки чак врло гласно 
и интензивно навијају за своје колеге, који тог 
тренутка имају борбу, иако је њихова борба 
на програму већ за неколико тренутака. Неки 
насупрот, избегавају сваку гужву, и бирају 
место у сали или крај ње, где је најмања 
фреквенција људи, и где могу, у највећем 
миру, да се концентришу на предстојећу 
борбу. Неки спортисти, у загревању за борбу, 
себи постављају конкретне моторичке 
задатке, које и иначе могу да остваре, само 
када су максимално мобилисани за такву 
активност (например да дохвате обруч коша 
за кошарку, да уради одређени број склекова, 
уради шпагат и сл.). Неки рвачи, пред борбу, 
желе масажу, а неки, у загревању, траже 
борбу са тежим и јачим рвачем, од 
противника који га очекује. Све ове и многе 
друге методе, често чак фолклорно-
ритуалног карактера имају за циљ припрему, 
за што је могуће квалитетнији наступ у 
предстојећој борби. Ипак, понекад је 
потребно извршити корекцију, начина 
загревања и припреме за борбу неког 
спортисте, али то треба радити опрезно и 
тако да сам спортиста схвати да је боље да 
направи неке корекције у односу на оно што 
је навикао да ради. 

Очигледно је да, за време такмичења, 
рвачи подносе велико психолошко 
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оптерећење, јер морају да се носе са многим 
непредвиђеним препрекама, примају и 
обрађују многе информације, а све у врло 
ограниченом временском интервалу. 
Специфичност спорта, да се у кратком 
времену има 4-5 борби, захтева од рвача, 
поред добре физичке припремљености, да за 
време такмичења, сачувају емоционалну 
стабилност. Та способност није код свих 
бораца једнака, што доводи до тога да неки 
једноставно не успеју да издрже притисак, 
који доноси такмичење и изгубе потребну 
самоконтролу и саморегулацију. Уочено је да 
је и ова емоционална стабилност, у вези са 
физичком припремљеношћу. Добро физички 
припремљени спортисти, по правилу, 
успевају да успешније очувају емоционалну 
стабилност за време такмичења. 
Емоционално пренапрегнути и сувише 
узнемирени рвачи најчешће не успевају да 
покажу све своје квалитете, које иначе 
поседују. Да би се ове тензије смањиле, 
потребно је учинити све, да се избегну 
изненађења и непредвиђене ситуације. 
Стручни штаб и тренер морају да прикупе све 
значајне информације, које се односе услове 
и сатницу такмичења, особености и квалитет 
противника, критеријуме суђења, понашање 
публике и сл. Све ово има за циљ да се 
спречи свако евентуално изненађење, које би 
би могло да изазове неку збуњеност, или 
несналажење на самом такмичењу, односно 
додатно оптерети већ и онако оптерећеног 
рвача. 

Имајући све ово у виду, сасвим је јасно 
какву пажњу треба посветити психолошкој 
припреми рвача, пред значајна такмичења. 
Способност рвача да мобилише све своје 
снаге, задржи самопоуздање и у најтежим 
ситуацијама, води борбу у стању 
најинтензивнијег степена пажње 
(фокализације), процењује ситуације за 
време борбе и чак, донекле, утиче на психу 
противника, треба развијати, јер је она 
предуслов за добар и успешан наступ на 
такмичењима. Рвач мора бити припремљен 
да се бори са негативним емоционалним 
појавама, ако жели значајне спортске 
резултате. За развијање ових способности, 
односно психолошко припремање рвача, 
могу се пред спортисту постављати разни 
конкретни задаци, у периоду припрема: 
остварити победу тушем, остварити победу 
великом техничком предношћу (техничким 
тушем), надокнадити одређено вођство 

противника, сачувати минималну предност, 
поентирати само задатом техником, 
поентирати само из стојећег става, 
поентирати из партера, водити активну борбу 
без техничких дејстава, натерати противника 
на више опомена за пасивност итд. Сви ови 
задатци имају за циљ да рвача припреме за 
конкретну ситуацију, која му се може десити 
на такмичењу, и да он буде оспособљен за 
деловање у таквој ситуацији. При настанку 
неке такве ситуације на такмичењу, рвач не 
мора да губи време и енергију на анализу 
ситуације, доношење конкретног решења, 
већ делује по увежбаваном сценаријуму. 
Осим тога, решавање ових надситуација 
делује врло стимулативно на самопоуздање 
и укупну психолошку припрему рвача, а у 
процесу тренинга, додатно мотивише 
такмичаре.  

Учешће на екипним турнирима и 
мечевима има значајано психолошко дејство 
на рваче, због повећане личне одговорности, 
гледања и праћења резултата борби другова 
из тима и конкретних задатака, који се 
постављају пред сваког рвача. Ово све 
представља допунско оптерећење на борце и 
за његово савладавање је потребан додатни 
психолошки напор и емоционална 
стабилност. На тај начин, више пута изазвана 
психичка стања, могу постати уобичајена, 
стандардна појава, за неког борца.  

У припреми за велика такмичења, 
неопходно је предвидети различите врсте 
тешкоћа, са којима се рвач може срести на 
самом такмичењу, и по могућности покушати 
их имитирати, на контролним и тренинг 
борбама. Пред рваче треба постављати 
конкретне, тешке, али испуњиве задатке, и 
тражити њихово обавезно извршавање. 
Велико психолошко оптерећење не сме бити 
неочекивано за борца и он мора бити 
припремљен да сачува емоционалну 
стабилност и у екстремним условима. Зато је 
постојање конкуренције врло тешко 
надокнадити другим методама психолошке 
припреме. Све методе које се користе ипак су 
само имитација, док је једино постојање још 
неког конкурента за место у тиму стварно. 
Зато се веома често дешава да изваредно 
физички, технички и тактички припремљени 
рвачи, који се за такмичење припремају без 
неке озбиљне конкуренције, на такмичењу не 
успевају да забележе значајне резултате. 
Ово је управо последица тога, што су целе 
припреме прошли врло успешно, али 
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истовремено и врло безбрижно, а са 
стресном ситуацијом се срећу тек на самом 
такмичењу. У таквој ситуацији, под тешким 
бременом психолошког оптерећења, они нису 
у стању да понове оно, што су, иначе, 
растерећени психолошког притиска, врло 
успешно, радили током целог припремног 
периода. Са друге стране, рвач који је целе 
припреме обавио под оптерећењем 
постојања конкуренције, борећи се пре свега 
да избори место у тиму и буде бољи и 
успешнији од конкурената, на такмичењу, 
наилази на ситуацију, која је врло слична оној 
коју је свакодневно имао, припремајући се за 
такмичење. Психолошко оптерећење на 
такмичењу, за њега, може бити чак и мање 
од оног које је имао на припремама, јер је, 
припремајући се, стално био изложен претњи 
неуспеха у борби за место у тиму, док само 
учешће у тиму обично није неки значајан 
успех, осим за неке млађе такмичаре. Са 
друге стране, на такмичењу, може да оствари 
значајан спортски резултат, и на тај начин 
оствари задовољење неких од мотива због 
којих се бави рвањем. Зато спортисти, који су 
се припремали имајући озбиљну 
конкуренцију, по правилу, остварују на 
такмичењу боље спортске резултате. 

4. ЗАКЉУЧАК 

На психолошку припрему врхунских рвача 
треба обратити посебну пажњу. Са 
психолошким дејствима потребно је кренути 
још од тренутка када рвач почне да се 
припрема за неко значајно такмичење и 
спроводити их све време до такмичења, за 
време и после такмичења. Примена 
такмичарских метода у припреми је врло 
значајна, јер помаже рвачима да стекну 
осећај само поуздања и вере у своје 
могућности, што је веома важан услов за 
успешан наступ на такмичењу. Постојање 
здраве конкуренције међу претендентима за 
учешће на великим такмичењима је веома 
корисно, и посебно ефикасно делује на 
психолошку стабилност и емоционалну 
усредсређеност на такмичење. Да би се 
обезбедио успешан наступ рвача на великим 
такмичењима, потребно је развити тако тврду 
веру у своје способности, коју не могу 
поколебати ни јаки противници, ни маса 
навијача, ни страх, ни било какви други 
разлози, док за саму активацију пре меча 
треба добро познавати сваког рвача и 
користити мотиве и догађаје, који за датог 
рвача имају највећи значај и најбоље дејство. 
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