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Физичка култура, Београд, 59 (2005), 1 – 4, стр. 24 – 30,  граф 8, 
лит. 15 
Циљ истраживања је био да се одреди оптимална дужина стазе на 
крос такмичењу за ученике оба пола старијег школског узраста. 
Истраживање лонгитудиналног карактера обављено је у току једног 
полугодишта на узорку од 560 ученика ОШ „Стојан Новаковић“ из 
Шапца. Истраживањем су била обухваћена 4 субузорка (V-VIII 
разред оба пола). Примењен је модел педагошког експеримента са 
паралелним групама, експерименталном и контролном. Прву групу 
су чинили ученице/ци контролне групе (за сваки разред посебно) 
који су радили према постојећем наставном плану и програму за 
основну школу у коме је садржана и припрема за крос такмичења. 
Другу групу су чинили ученице/ци експерименталне групе који су 
користили експериментални програм припреме за крос такмичења. 
Резултати истраживања су показали да је ефикаснији био 
експериментални програм. Утврђене су оптималне дужине стаза за 
крос такмичења ученика старије школског узраста: ученице/ци V 
разред - 900/1.300 м; VI – 900/1.500 м; VII – 1.000/1.600 м; VIII – 
1.100/1.800 м.   
Кључне речи: КРОС / УЧЕНИЦИ / ДУЖИНА СТАЗЕ 

Fizička kultura, Beograd, 59 (2005) 1-4, p. 24 - 30, ref. 15 
The aim of the research was to determine an optimum track length for 
cross competition of the senior pupils of both genders of school age. The 
research of longitudinal character was carried out in one half-term with 
560 pupils of the elementary schools „Stojan Novakovic“ from Sabac. 
The sample included 4 sub samples (V-VIII class both genders). The 
model of pedagogic experiment was applied with parallel groups, 
experimental and control. The first group consisted of pupils of control 
group (each class separately) who worked according to the existing 
curriculum for elementary schools that included preparation for cross 
competitions. The second group consisted of pupils of experimental 
group who used experimental program of preparation for cross 
competition. The results of the research showed that experimental 
program was more efficient. The optimum track lengths were determined 
for cross competitions of senior schoolchildren: schoolchildren  V class - 
900/1.300 м; VI – 900/1.500 м; VII – 1.000/1.600 м; VIII – 1.100/1.800 м.   
Key words: CROSS / PUPILS / TRACK LENGTH 

 

1. УВОД 
Крос је данас постао врло популаран у свету 
и један је од представника најмасовнијих 
спортских догађаја. Својим вредностима 
постигао је да се одржава на свим нивоима 
такмичења – од првенства школе, града, 
државе до првенства света. Иако наша 
земља има малобројну популацију крос 
тркача, поједини атлетичари освајали су 

изузетно висока места на међународним крос 
такмичењима (Ф. Михалић – светски првак из 
1953., О. Јевтић – IV на СП у 1998. и др.). Не 
треба заборавити да деца воле да се дока-
зују на крос такмичењима и да се за велика 
остварења на међународним крос такмиче-
њима база талената налази у основним 
школама.  



З. МИЈИЋ – УТВРЂИВАЊЕ ОПТИМАЛНЕ ДУЖИНЕ СТАЗЕ ЗА КРОС ТАКМИЧЕЊА КОД УЧЕНИКА СТАРИЈЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА, БЕОГРАД, 59 (2005) 1 – 4 25

2. ПРОБЛЕМ ИСТРАЖИВАЊА 

Азбуку сваке спортске школе, сваког здравог 
начина живота представља трчање у 
природи /13/. Крос такмичења су саставни 
део тог трчања, његова забавна страна. 
Један од најефикаснијих начина отклањања 
штетних последица савременог начина 
живота (смањена физичка активност) је 
коришћење пешачења и трчања, као 
природних облика кретања који су неопходни 
свима.  
Трчање организму детета обезбеђује 
потребне количине кисеоника, побољшава 
рад срца и плућа, активира крвоток и 
метаболизам. Оно ослобађа децу школског 
узраста од нервне напетости, побољшава 
сан, радну способност и игра значајну улогу у 
очувању здравља. Сагласно томе, није 
потребно да се истакне колики значај 
заузима крос у оквиру часова физичког 
васпитања, а посебно током школовања 
ученика у основној школи. 
Најнижи степен такмичења у кросу 
представља школски крос. Један од битних 
фактора који утиче на резултат у кросу, као и 
каснији ваљани развој детета, је да му се 
омогући да такмичи на њему примереној 
дужини стазе. Шта то значи? У првом реду то 
би значило да на такмичењу не трчи у 
енергетском режиму коме је доминантна 
лактатна компонента кисеоничког дуга 
(субмаксимални интензитет рада, који 
подразумева трчање у трајању од 20 сек. до 
3-4 мин и где се трајање гликогено-лактатног 
извора енергије остварује на рачун 
анаеробних гликолитичких процеса).  
Да би се у пракси правилно користила 
одређена тренажна средства, потребно је да 
се педагог-тренер придржава одговарајућих 
зона интензитета за старије школски узраст 
ученика, јер се врло добро поклапају са 
временом трајања појединих извора енергије. 
Али, то не искључује могућност да се тога 
придржавају и организатори крос такмичења 
за школску децу, по питању дужине 
такмичарске дистанце.  
Треба имати у виду две чињенице. Прва се 
односи на то да  није пожељно да се ученик 
такмичи, а сагласно томе и припрема, за рад 
у режиму анаеробно гликолитичких процеса. 
Поставља се питање зашто? Одговор се 
налази у чињеници да тада многи органски 
системи детета достижу своје максималне 
вредности – пулс преко 200 отк./мин, 

концентрација млечне киселине преко 10 
ммол/кг, минутни волумен срца 25-30 л, 
плућна вентилација 100-150 л и таква остаје 
до краја трке. Суштина друге чињенице 
проистиче из прве, зато што се у таквом 
режиму рада организам детета много троши 
(»хаба»), а са друге стране налази се и у 
сензитивном узрасту када се та способност 
не може развијати. 
Претходно изнети проблем упућује на 
решења која се налазе у схватањима која се 
користе код кросева школске омладине ван 
наше земље, где су стазе знатно дуже него у 
нашој средини. Тако на пример, на првенству 
у кросу аустралијске државе Викторија за 
млађе школски узраст, биле су заступљене 
следеће дужине стаза: испод 10 г. - 1.500 м 
девојчице;  2.000 м дечаци, а за 10 и 11 г. - 
2.000 м девојчице;  3.000 м дечаци /2/. 
Али, наши услови, поднебље, систем 
школовања, број часова физичког васпитања, 
менталитет, морфолошка грађа и др. упућују 
на то да се утврди модел дужина стаза за 
крос такмичења који одговара нашој школској 
средини. 
 

3. ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА 

Изумитељ теста трчања на 12 мин /8/ каже: 
„Трчите и ходајте што брже можете 12 
минута. Ако вам понестане даха, успорите 
док га поново не повратите. Онда опет 
трчите једну деоницу. Суштина је у томе да 
пређете што већу даљину за 12 минута. 
Наши резултати показују да је пређена 
дистанца повезана веома прецизно (р=0,90) 
са мерењима утрошка кисеоника и аеробног 
капацитета која су извршена на покретном 
тепиху. Другим речима, можете да измерите 
свој аеробни капацитет и одредите категорију 
физичке способности на једноставан начин, 
ако трчите 12 мин“... Многи истраживачи 
врше тестирање на дистанци од једне миље 
(1.609 м) или 600 јарди (550 м). Невоља је у 
томе што су те дистанце сувише кратке да би 
се тачно испитао аеробни капацитет. Оне су 
основни тестови за утврђивање анаеробног 
капацитета, тј. да се уложи максимум 
енергије за краткотрајни напор. То је слаб 
показатељ способности особе да заврши 
такмичење, а да се не умори на крају“. 
Пример продужења устаљене дужине стазе 
догодио се први пут на Првенству ФСФВ у 
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Београду 1984. г. Ранија пракса је била да 
студенткиње претрче 800 м, а студенти 1.500 
м, али од 1984. г. трчали су на 4-5 пута дужој 
стази (студенткиње - 4.000 м и студенти - 
6.000 м).  

На првенству кроса новинско 
издавачке куће „Политика“ последњих година 
програм такмичења за децу основно 
школског узраста има следеће дужине стаза: 

девојчице/ци       7-8 година   - 1.000 м 
девојчице/ци     9-10 година   - 1.000 м 
девојчице/ци   11-12 година   - 1.000 м 
девојчице/ци   13-14 година   - 1.000 м 
девојчице/ци   15-16 година   - 1.000 м 
девојчице/ци   17-18 година   - 1.000 м 

Физиолошке и психолошке каракте-ристике 
различитих узраста деце оба пола не 
дозвољавају да се користи иста дужина стазе 
на такмичењу у кросу – 1.000 м. Поставља се 
питање - како то да иако је крос „Политике“ 
најстарија крос приредба на свету (Слика1), 
деца узраста 7-8 година старости трче исту 
дужину стазе, као и деца старости 17-18 
година? Како још нико није пружио одговор, 
то се и поставио задатак у овом истраживању 
- одредити оптималне дужине стаза за 
поједине категорије школског узраста. 

 

 

 

 
Сликa 1. Наслов у дневним новинама “Политика” за предстојеће крос такмичење 

 
Министартсво просвете и спорта Републике 
Србије одредило је да се на територији 
Србије одржавају крос такмичења у основним 
и средњим школама. Тако су под 
покровитељством РТС одржана такмичења у 
150 градова Србије у кросу 2004. године, на 
следећим дужинама стазе за ученике 
старијег школског узраста: 

V     разред  –  400 м девојчице;    500 м дечаци  
VI    разред  –  400 м девојчице;    500 м дечаци  
VII   разред  –  500 м девојчице;    600 м дечаци  
VIII  разред  –  500 м девојчице;    600 м дечаци  

Међутим, 2005. године дошло је до незнатног 
продужења крос стазе за ученике и ученице 
старијег школског узраста. Тако је у суботу 7. 
маја 2005. године одржан јубиларни XV крос 
РТС-а за Гран-При Радио Београда у 
Сремској Митровици, на коме је учешћа 
узело 2.565 ученика. Дистанце су биле:  

Жене 
V    разред основне школе    – 600 м 
VI   разред основне школе    – 600 м 
VII  разред основне школе    – 800 м 
VIII разред основне школе    – 800 м 

Мушкарци 
V     разред основне школе        – 800 м 

VI    разред основне школе        – 800 м 
VII   разред основне школе     – 1.000 м 
VIII  разред основне школе     – 1.000 м 

Интересантно је питање за дискусију: Зашто 
ученици старије школског узраста трче на 
различитим дужинама од оних које је 
прописало Министарство? Ако је то масовни 
крос, као што се приказује, онда би требало 
да се користе исте дужине дистанци за све 
ученике на територији Србије. Међутим, 
изгледа да организатори увиђају да је то 
исувише кратка крос стаза за такмичење, па 
је самовољно продужавају. Питање је докле 
се може тако продужавати, у смислу да ли ће 
одговарати талентованим ученицима и онима 
који тренирају атлетику, или је треба 
поставити за најширу популацију ученика. 
Дужине стаза на том кросу некоректно су 
дефинисане за ученике старије школског 
узраста и то по два основа: прво - дистанце 
су врло кратке за крос, у односу на онај који 
се трчи у свету код истог узраста и друго - 
немогуће је да деца током 4 године не 
напредују у погледу моторичке способности 
издржљивости, па им се нуди иста дужина 
стазе. Претпоставка је да се због лакше 
организације и недовољне припреме ученика 
остаје при постојећим критеријумима 
одређивања дужине стаза.  
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4. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ 
ИСТРАЖИВАЊА 

Како у систему наших школских крос 
такмичења не постоји јединствени приступ по 
питању дефинисања дужине стаза на крос 
такмичењима за ученике старијег школског 
узраста (V-VIII разред), то се наметнула 
потреба да се овим истраживањем разјасни 
дефинисани проблем, а што у суштини и 
представља сам предмет истраживања. Циљ 
истраживања се састоји у одређивању 
оптималне дужине стазе на крос такмичењу 
за ученике оба пола старијег школског 
узраста.  
 

5. ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА 

Постављене су следеће хипотезе 
истраживања:  
Х1 - Претпоставља се да ће после спро-

веденог експерименталног програма 
експериментална група имати већу 
просечну дужину дистанце трчања до 
одустајања у односу на контролну 
групу код ученица старијег школског 
узраста. 

Х2 - Претпоставља се да ће после спро-
веденог експерименталног програма 
експериментална група имати већу 
просечну дужину дистанце трчања до 
одустајања у односу на контролну 
групу код ученика старијег школског 
узраста. 

Х3 - Претпоставља се да ће просечна 
вредност дужине дистанце трчања до 
одустајања после експерименталног 
програма и код експерименталне и код 
контролне групе бити различита у 
односу на узраст (разред) ученика оба 
пола.  

 

6. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА 

Коришћен је експериментални метод 
лонгитудиналног карактера. Поред њега, 
користио се још компаративни метод, којим 
су упоређивани постигнути резултати. 
Узорак испитаника - Н=560 (девојчица 257 и 
дечака 303) чинили су ученици ОШ „Стојан 
Новаковић“ из Шапца. Истраживањем су 

била обухваћена 4 субузорка (V - VIII разред 
оба пола). I групу су чинили ученице/ци 
контролне групе и то за сваки разред посебно 
(КГ5, КГ6, КГ7, КГ8). Они су радили према 
постојећем наставном плану и програму за 
основну школу у коме је садржана и 
припрема за крос такмичења. II групу су 
чинили ученице/ци експерименталне групе и 
то за сваки разред посебно (ЕГ5, ЕГ6, ЕГ7, 
ЕГ8). Они су користили експериментални 
програм припреме за крос такмичења. 
Узорак варијабли се састојао из три 
варијабле: дужина претрчане дистанце 
умереним интензитетом до одустајања, 
време претрчане дистанце умереним 
интензитетом до одустајања и трчање на 12 
мин (Куперов тест).  
Експеримент је спроведен у оквиру часова 
физичког васпитања у трајању од два месеца 
– пролеће 2005. г. За овај експеримент 
специјално је изграђена Трим стаза 
правоугаоног облика дужине 400 м по 
природним теренима школског дворишта, 
ширине 2 м, са подлогом од туцаника, преко 
које је постављена пиљевина дебљине 2 цм 
и била је обележена на сваких 50 м са 
натписом на табли /1/. Резултати истражи-
вања са иницијалног и финалног мерења су 
обрађени поступцима дескриптивне и 
компаративне статистике.  
 

7. ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА 

На основу добијених резултата утврђено је 
да је ЕГ имала већу просечну дужину 
дистанце трчања до одустајања у односу на 
КГ код свих узраста ученица старијег 
школског узраста (V - VIII разреда), чиме је 
потврђена Х1. Такође се може исто 
закључити и за ученике. ЕГ је имала већу 
просечну дужину дистанце трчања до 
одустајања у односу на КГ код свих узраста 
ученика старијег школског узраста (V -VIII 
разреда), чиме је потврђена Х2. Објашњење 
за боље постугнуте резултате код ЕГ у 
односу на КГ може се објаснити 
претпоставком да је експериментални 
програм припреме за крос био савременије 
програмиран у односу на постојећи програм 
који је користила контролна група у школи. 
Међутим, врло је важан податак да се на овај 
начин код теста трчање до одустајања дошло 
до интересантних података који се односе на 
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могућност сазнања крајњих могућности 
трчања ученика старијег школског узраста. То 
уствари представља полазиште за утврђи-
вање оптималне дужине дистанце за трчање 
кроса код наведене популације ученика. 
Да би се одредиле оптималне дужине 
дистанци потребно је било да се изврше 
следеће математичке операције:  

Први корак – Израчунавање просечне дужине 
дистанце трчања до одустајања (Д1) на 
иницијалном мерењу (ИМ) код контолне и 
експерименталне групе.  

Д1 = (просечни резултати на ИМ КГ + 
просечни резултати на ИМ ЕГ) : 2  

 

Дистанца (м) 
Разреди Контролна 

група 
Експериментална 

група 
V 1136 1216 
VI 1148 1158 
VII 1241 1252 
VIII 1459 1455 

Слика 2. Табеларни приказ вредности про-
сечне дужине дистанце трчања до одуста-
јања (Д1) код девојчица на ИМ код КГ и ЕГ 

 
 

Дистанца (м) 
Разреди Контролна 

група 
Експериментална 

група 
V 1364 1566 
VI 1753 1796 
VII 1996 2179 
VIII 2410 2664 

Слика 3. Табеларни приказ вредности про-
сечне дужине дистанце трчања до одуста-
јања (Д1) код дечака на ИМ код КГ и ЕГ 

 
Други корак – Израчунавање просечне 
дужине дистанце трчања до одустајања (Д2) 
на финалном мерењу (ФМ) код контолне и 
експерименталне групе.  
 

Д2 = (просечни резултати на ФМ КГ + 
просечни резултати на ФМ ЕГ) : 2  

 

Дистанца (м) 
Разреди Контролна 

група 
Експериментална 

група 
V 1182 1811 
VI 1304 1922 
VII 1327 2043 
VIII 1614 2660 

Слика 4. Табеларни приказ вредности про-
сечне дужине дистанце трчања до одуста-
јања (Д2) код девојчица на ФМ код КГ и ЕГ 

 
 

Дистанца (м) 
Разреди Контролна 

група 
Експериментална 

група 
V 2145 3459 
VI 2488 3597 
VII 2656 3358 
VIII 2963 4011 

Слика 5. Табеларни приказ вредности про-
сечне дужине дистанце трчања до одуста-
јања (Д2) код дечака на ФМ код КГ и ЕГ 

 
Вредности просечне дужине дистанце 
трчања до одустајања, након спроведеног 
експерименталног програма, код КГ и ЕГ су 
различите у односу на узраст (разред) 
ученика оба пола чиме је потврђена Х3.  
Утврђено је да се са повећањем узраста 
ученика повећава и дужина дистанце коју су 
ученици претрчали. Једини изузетак се 
појавио код ЕГ дечака и то код VII разреда. 
Наиме, код ученика ЕГ VII разреда се 
очекивало да ће остварити веће вредности 
просечне дужине дистанце трчања до 
одустајања на ФМ у односу на исту ЕГ дечака 
VI разреда. Међутим, резултати указују да је 
дошло до супротног ефекта. Ученици 
старијег разреда – VII разреда су остварили 
краћу дистанцу трчања до одустајања на ФМ 
(3.358 м) у односу на исту, млађу групу – 
ученици VI разреда (3.597 м). Објашњење 
постизања таквог ефекта трчања после 
спроведеног експерименталног програма 
може се наћи у смањеном мотиву трчања на 
ФМ, јер су на ИМ резултати указивали на 
обрнуте вредности – боље вредности 
просечне дужине дистанце трчања до 
одустајања су имали на ИМ ученици VII 
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разреда (2.179м) у односу на ученике VI 
разреда (1.796 м). 

Трећи корак – Израчунавање просечне 
дужине дистанце трчања до одустајања (Дод)  

Дод = (Д1 + Д2) : 2 

Добијени резултати дужине дистанце до 
одустајања (Дод) које су истрчале девојчице 
на иницијалном (Д1) и финалном мерењу (Д2) 
се заокружује на најближу приближну 
вредност дистанце од 100 м.  

Девојчице: 
V    разред - 1.300 м, 
VI   разред - 1.400 м,  
VII  разред – 1.500 м,  
VIII разред – 1.800 м 

Дечаци: 
V    разред – 2.100 м, 
VI   разред - 2.400 м, 
VII  разред – 2.500 м, 
VIII разред – 3.000 м 
 

Четврти корак – Како се трке на школском 
кросу не трче до отказа, то се логично 
израчунала средња вредност дистанце које је 
прописало Министартсво просвете и спорта 
Републике Србије (Дистанце Министартсва - 
ДМ) и дистанце до одустајања (Дод) коју су 
ученици остварили (истрчали) у овом 
експерименталном раду. Добијена вредност 
је представљала оптималну дужину дистанце 
(Допт) коју ученици могу да претрче на 
школском крос такмичењу.  
 

Допт = (Дистанце Министартсва + 
Дистанце до одустајања) : 2 
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Слика 6. Графички приказ параметара 
дистанце трчања кроса код девојчица 

Да би се имао јаснији увид у постојећу 
проблематику овога рада код ученика који 
трче школски крос на Слици 6 и 7 су 
приказане све три разматране дистанце: 
 

ДМ - Дистанце Министарства 
Дод - Дистанце до одустајања 
Допт – Дистанце оптималне 
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Слика 7. Графички приказ параметара 
дистанце трчања кроса код дечака 

 
Добијене вредности дужине дистанци 
представљају уједно и предлог да се 
стандардизују постојеће дужине дистанци на 
крос такмичењима ученика старијег школског 
узраста оба пола. Досадашње дистанце су 
знатно краће од могућности ученика (пример 
који је дало Министартсво просвете и спорта 
Републике Србије, и то не на бази 
експеримента, већ на основу емпирије) и 
нису у светском тренду, или се разликују од 
оних које се користе на кросу „Политике“, где 
сви ученици основне и средње школе трче 
исту дистанцу од 1.000 м. 

 

8. ЗАКЉУЧЦИ 

Експериментално истраживање је 
спроведено на ученицима старијег школског 
узраста ОШ «Стојан Новаковић» из Шапца, 
Н=560 (девојчица 257 и дечака 303).  
Истраживањем су била обухваћена 4 
субузорка – ученици од V - VIII разреда оба 
пола. 
На основу спроведеног експерименталног 
истраживања и добијених резултата може се 
закључити да је ЕГ имала већу просечну 
дужину дистанце трчања до одустајања у 
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односу на КГ код свих узраста ученица 
старијег школског узраста (V - VIII разреда). 
ЕГ је имала већу просечну дужину дистанце 
трчања до одустајања у односу на контролну 
групу код свих узраста ученика старијег 
школског узраста (V - VIII разреда). Након 
спроведеног експерименталног програма 
вредности резултата просечне дужине 
дистанце трчања до одустајања, код КГ и ЕГ 
су различите у односу на узраст (разред) 
ученика оба пола.  

Након неколико математичко логичких 
опсервација добијене су вредности 
оптималне дужине дистанце (Допт) за трчање 
кроса код ученика старијег школског узраста, 
што је и био основни циљ овог истраживања. 
Ученице/ци V разред - 900/1.300 м; VI – 
900/1.500 м; VII – 1.000/1.600 м; VIII – 
1.100/1.800 м. Претпоставља се да би 
резултати истраживања, до којих се дошло 
имали значајан научни допринос развоју 
теорије и праксе из области атлетике.  
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