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Сажетак  
Рана идентификација талента један је од најважнијих 
концепата у савременом спорту. Основна премиса која 
стоји иза програма идентификација талената јесте да је 
развој младих спортиста најадекватнији ако спортиста 
тренира у спорту за који је предиспониран. Да би се такви 
програми развили, неопходно је упознати се са основним 
појмовима и етапама процеса идентификације и развоја 
талената, а затим открити факторе који доприносе успеху. 
У овом раду указано је на мулдисциплинарност процеса 
идентификације талената у фудбалу. У складу са 
претходним препознати су потенцијални предиктори 
талента у фудбалу у простору: физичких својстава, 
физиолошких својстава, специфичних вештина и 
психолошких својстава. Сагледавање проблематике 
употпуњено је разматрањем утицаја генетике  и процеса 
сазревања на предикторе талента. 
Кључне речи: ТАЛЕНАТ / ИДЕНТИФИКАЦИЈА / 
ФУДБАЛ / ПРЕДИКТОРИ  

Fizička kultura, Beograd, 60 (2006), 1, p. 98 – 111, tab. 1, 
graph. 2,  ref. 30 
Abstract 
Early identification of talent is one of the most important 
concepts in modern sport. The basic premises that 
accompanies the program of identification of talents is that 
development of young athletes is the most appropriate if the 
athlete goes in for the sport he is predisposed for. In order to 
develop such programs it is necessary to get to know the basic 
terms and phase of the process of identification and 
development of talents, and then to reveal the factors which 
contribute to success. This paper points that the process of 
identification of talents in football is multidisciplinary. 
Pursuant to the previous the potential predictors of talents in 
football are recognized in the areas of: physical features, 
physiological features, specific skills and psychological 
features. Comprehension of the problems is completed with 
the discussion on the influence of genetics and the process of 
maturing to the predictors of talent. 
Key words: TALENT / IDENTIFICATION / FOOTBALL / 
PREDICTORS  

1. УВОД 

Постоје многи услови који су неопходни за 
успех у модерном спорту. Један од њих је 
таленат, а рана идентификација талента један је 
од најважнијих концепата у савременом спорту. 
Основна премиса која стоји иза програма 
идентификација талената јесте да је развој 
младих спортиста најадекватнији ако спортиста 
тренира у спорту за који је предиспониран. 

Сматра се да спортисти који поседују 
потенцијал, брже и лакше напредују него 
спортисти са мањим нивоом потенцијала. Ако се 
уз то узме у обзир да је потребно барем пет 
година напорног тренинга и да је релативно мали 
период времена када спортиста може очекивати 
врхунски учинак, постаје евидентно да је веома 
важно да се спортски потенцијал открије што 
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раније и континуирано прати како би омогућио 
довођење до врхунског резултата (Бомпа, 2000).  

Идентификација талената није нови 
концепт, почеци истраживања о надарености 
датирају још из 70-их година двадесетог века 
(Бомпа, 2000). Међутим, врло мало је учињено 
у правцу имплементације програма 
идентификације талената. Тек последње 
деценије дошло се до закључка (пре свега у 
Аустралији) да више није довољно ослањати се 
на традиционалне системе довођења спортиста 
до врхунског нивоа, већ да се мора активно 
кренути у откривање талената. Усвајање 
стратегије и прављење модела идентификације 
талената, може обезбедити повећање фонда 
талената, или пак са друге стране, виши ниво 
рада са постојећим фондом.  

Систематични приступ идентификацији 
талената има читав низ предности: скраћење 
времена потребног да се постигне висок 
резултат, ефикаснији рад, повећање броја 
спортиста који се такмиче на високом нивоу, 
учешће у спорту у којем спортиста има највећу 
могућност за успех, затим смањење 
лимитирајућих фактора, итд. Идентификација 
талената није тренутни догађај, то је процес 
који захтева време и који непрекидно траје. 

Идентификација талената у фудбалу 
праћена је селекцијом за систематски програм 
развоја способности и одгајања индивидуа у 
правцу реализације предвиђеног потенцијала. 
Идентификовање талената за тимске игре је 
далеко од механичког процеса. Много је 
комплексније идентификовати таленте у 
тимским играма, него у индивидуалним 
спортовима где је могуће објективно мерење 
учинка. Уз то, успех у фудбалу зависи од низа 
екстерних фактора, укључујући могућности за 
вежбањем, повреде, природу менторства и 
вођења током развојних година, и на крају, од 
персоналних, социјалних и културолошких 
фактора. 

Само по себи је јасно да постоје 
појединци с природним даром,  способни да 
трче брже и демонстрирају изванредне 
способности у поређењу са својим вршњацима. 
Чини се да такви играчи лако стичу вештине с 
лоптом и имају очигледан афинитет према 
тимским играма. Чак и они идентификовани 
као посебно талентовани могу пропустити да 
реализују своје стварне потенцијале као 
одрасли играчи, због слабе посвећености 

тренингу, слабе толеранције на такмичарски 
стрес, или смањеног интересовања за игру. 

Упркос тешкоћама да се предвиди 
дугорочни успех младих играча у фудбалу, 
тренутно се развијају програми идентификације 
талената у професионалним клубовима и 
националним асоцијацијама широм света 
(Аустралија, САД, енглески клубови). Да би се 
такви програми развили, неопходно је упознати 
се са основним појмовима и етапама процеса 
идентификације и развоја талената, а затим 
открити факторе који доприносе успеху у 
фудбалу и у складу са њима дефинисати 
потенцијалне предикторе талента у фудбалу. 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И  
    РАЗВОЈ ТАЛЕНАТА 

Таленат је специјалан, јединствен дар. Са 
становишта идентификације таленат представља 
потенцијал да се постане врхунски, да се 
постигне висок ниво спортског резултата 
(Malina, 2005). Иако, таленат није увек евидентан 
у раним годинама, специјализовани људи могу 
идентификовати присуство потенцијала 
коришћењем неколико маркера. Рана индикација 
талента може омогућити основу за откривање 
оних индивидуалаца који имају реалне шансе за 
успех у каснијим нивоима развоја. 

Природа талента је изузетно комплексна. 
Није изненађујућа чињеница да не постоји 
консензус мишљења, ни на националном ни на 
интернационалном нивоу, везаних за 
идентификацију талената. Најчешће, 
професионални клубови овај процес заснивају 
на субјективној процени својих искусних 
скаута и тренера, у односу на одређени број 
критеријума. Без потцењивања способности 
тренера и скаута да  протумаче ове критеријуме 
и препознају способности потребне за успех, 
научни допринос може и треба да пружи меру 
објективности овом процесу.  

Peltola (1992) дефинише идентификацију 
талената као процес којим се деца охрабрују да 
учествују у спорту у коме је највећа 
вероватноћа да ће успети, а на основу резултата 
тестирања селектираних параметара. По њему, 
ови параметри су дизајнирани да предвиде 
спортски учинак, узимајући у обзир ниво 
припремљености детета и степен зрелости. 
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Са научне тачке гледишта, пут ка 
врхуском резултату може се поделити у четири 
кључне фазе (Reilly & Williams, 2000): 
- Детекција 
- Идентификација 
- Селекција 
- Развој 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА СЕЛЕКЦИЈА 

РАЗВОЈ 

ДЕТЕКЦИЈА 

 

Слика 1. Кључне фазе у процесу 
идентификације и развоја 
талената 

Детекција талената се односи на 
откривање потенцијалних учесника, који 
тренутно нису директно укључени у спорт, 
тачније фудбал. С обзиром на популарност 
фудбала, као и велики број деце која учествују 
у њему, детекција фудбалера није главни 
проблем када се пореди са неким мање 
популарним спортовима. Идентификација 
талената односи се на процес препознавања 
потенцијалних врхунских фудбалера из групе 
оних који већ учествују у фудбалу.  
Идентификација захтева предвиђање резултата 
и достигнућа, проценом физичких, 
физиолошких, психолошких и социолошких 
карактеристика, као и техничких способности 
било посебно или у комбинацији са неком од 
поменутих способности (Regnier i sar, prema 
Reilly et al, 2003). Веома битна ствар је 
повезати различите карактеристике извођења 
такмичарске активности, које могу бити 
урођене или подложне учењу и тренингу, са 
захтевима саме игре. Посебно питање је да ли 
индивидуа има потенцијал да искористи 
бенефиције систематског програма подршке и 
тренинга. Идентификацију талената треба 
посматрати и као део процеса развоја, где 
идентификација налази своје место у појединим 
периодима у складу са процесом. Развој 

талената садржи у себи тежњу да се играчи 
развијају у адекватном окружењу за учење, 
тако да имају могућност да у потпуности 
реализују свој потенцијал. На крају, селекција 
талената представља непрестани процес 
идентификације играча на различитим нивоима 
развоја, који демонстрирају потребан ниво 
извођења за укључење у поставу или тим. 
Селекција обухвата избор најприкладнијих 
индивидуалаца или групе играча, који могу да 
се носе са специфичним задацима (Reilly et al, 
2003). 

Бомпа (2000) уочава да се 
идентификација талента не решава у једном 
покушају, већ да се изводи у три главне фазе: 
- Примарна фаза – одиграва се пре пубертета 

у периоду између 3. и 10. године. Заснива се 
на лекарским прегледима, процени развоја, 
откривању евентуалних генетских 
доминанти или телесних недостатака и 
болести. 

- Секундарна фаза – одиграва се у пубертету и 
после њега у периоду између 10. и 17. 
године. Заснива се на процени здравственог 
статуса, али и физичких и физиолошких 
својстава. 

- Завршна фаза – фаза у којој се дефинитивно 
диференцирају врхунски спортисти од 
осталих. У овој фази процењује се здравље 
спортиста, адаптација на тренинг и 
такмичење, способност суочавања са 
стресом, као и потенцијал за даљим 
напретком. Ова фаза мора бити добро 
осмишљена, поуздана и у високој 
корелацији са специфичностима и захтевима 
спорта. 

3. МОДЕЛИ  
    ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ  
    ТАЛЕНАТА 

Идентификација и селекција 
талентованих фудбалера нису праволинијски и 
једносмерни процеси. Детекција и 
идентификација талената је много 
компликованија у тимским спортовима, него у 
индивидуалним, као што су трчање, 
бициклизам, пливање или веслање, где се 
предиктори резултата много лакше научно 
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потврђују. Успех у фудбалу зависи од низа 
персоналних и посредних фактора, ништа мање 
од кохерентности тима као целине, или 
способности доброг вођења екипе. Управо 
такво стање знатно отежава предвиђање 
крајњег потенцијала фудбалера у раним 
годинама, са високим степеном вероватноће. 

И поред тога, модели идентификације 
талената коришћених од стране различитих 
нација представљају непроцењив материјал за 
проучавање и имплементацију у нове моделе.  

Од 70-их година прошлог века 
формулисана су два модела за детекцију 
талената у спорту. Први је ретроспективни 
модел, који се заснива на интервјуисању 
врхунских спортиста у циљу гледања у 
прошлост и идентификовања корака који су 
довели до спортског врхунца. Са друге стране, 
постоји проспективни, односно потенцијални 
модел који се бави сваком индивидуом током 
дужег периода времена (Falk et al, 2004).  

Иако је ретроспективни модел пружао 
врло интересантне информације о навикама 
врхунских спортиста, многи тренери и 
спортисти праве грешке, безпоговорно 
копирајући шампионе у свим аспектима у циљу 
достизања њиховог успеха. 

Најзначајнији међу њима су они 
коришћени од стране источноевропских земаља 
у периоду од шесдесетих до касних 
осамдесетих година 20-ог века, који су се 
заснивали на обимној бази података 
персоналних и резултатских варијабли  
прикупљаних кроз генерације праћења 
прогреса и развоја. Систем је био 
најефективнији када су установљене чисте 
релације између индивидуалних 
карактеристика. Међутим, ови подаци су се 
односили искључиво на индивидуалне 
спортове. 

Најсистематичнија мрежа за талентоване 
спортисте постојала је у ДР Немачкој (Источна 
Немачка). Потрага за талентима била је 
подржана од стране државе због политичког 
значаја успеха у спорту, пре свега на светским 
шампионатима и олимпијским играма. Ипак, 
фудбалски национални тим није имао успеха у 
континуитету, што је индикација 
проблематичности изоловања предиктора 
будућег успеха у овој игри (Reilly et al, 2003). 

У систему коришћеном у ДР Немачкој, 
није сваки појединац који је показивао 

карактеристике талента, био биран за 
систематски тренинг. Млади су бирани за 
специјализацију, под условом (Reilly et al, 
2003): 
- да су здрави и без медицинских проблема, 
- да могу толерисати велика тренажна 

оптерећења, 
- да имају психолошке предиспозиције за 

тренинг и 
- да одржавају добар ниво академских 

достигнућа. 
У скорије време, студије наводе да је 

успех у спорту (нарочито у тимским 
спортовима) резултат комплексне интеракције 
варијабли које нису у потпуности разјашњене 
(Falk et al, 2004, Hoare & Warr, 2000, Reilly et al. 
2000a). Управо због тога, копирање шампиона 
сигурно занемарује индивидуалне аспекте који 
доприносе таленту. 

Falk i sar.. (2004) истичу  важност ране 
идентификације талента и описују три аспекта 
идентификације – физиолошки, психолошки и 
социолошки. Методе за рану идентификацију 
талената дизајниране су да идентификују 
индивидуе (децу) са повољним физиолошким 
особинама (генетским) за одређени спорт. 
Hoare i Warr (2000) наглашавају да је овај метод 
прилагођен индивидуалним, понављајућим 
спортовима где успех зависи од 
антропометријских и физиолошких атрибута. 
Такви спортови су дизање тегова, бициклизам, 
кајак, веслање, атлетика.  

Последњих деценија, Аустралијски 
институт спорта - АИС, истакао се 
формирањем модела идентификације талената 
у Великој Британији и у Аустралији, као 
припреми за Олимпијске игре у Сиднеју 2000. 
године. Али, и овде су главне снаге биле 
усмерене на индивидуалне спортове, као што 
су веслање, бициклизам, пливање и атлетика 
(Reilly et al, 2003). 

Пливање је један од  спортова који 
подстиче рану детекцију потенцијалних 
талената кроз идентификовање одређених 
физичких карактеристика. Richards (1999) 
истиче морфологију (претежно ектоморфну) 
као битан фактор у пливању. Исти аутор 
наглашава да се са идентификацијом треба 
почети између 10. и 12. године у циљу учења 
техничких аспеката пливања. Без обзира на то, 
идентификовање генетски талентованих 
појединаца није довољно да би се гарантовао 
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успех. Талентовани пливачи такође поседују 
осећај воде који је резултат високог осећаја за 
равнотежу и свесности сопственог тела (према 
McGregor-u, 2005). 

Веслање је још један од спортова који 
користи предност антропометријске и 
физиолошке процене. Аустралијски институт 
спорта развио је програм под називом "прекид 
суше" ("breaking the drought") чији је циљ да 
привуче потенцијалне веслаче из школа у жељи 
да промене аустралијски негативни рекорд у 
скулу једноседу. Истицање праћења 
структуралних карактеристика у 
индивидуалним спортовима објашњено је од 
стране Patel-a и Greydanus-a (2002) који наводе 
следеће карактеристике, као оне које имају 
велики генетски утицај: 
- Висина, дужина руку, 
- Величина мишића, снага и композиција 

мишићних влакана, 
- Величина срца и фреквенција срца у миру, 
- Величина и волумен плућа и 
- Флексибилност зглобова. 

Исти аутори (Patel & Greydanus, 2002) 
такође наглашавају да генетика утиче на 
одговор кардиопулмонарног система на 
тренинг. Овај став подржан је од MacArthur-a i 
North-a (2005),  који наводе закључке 
истраживања да је пулс у миру 30% генетски 
детерминисан док је промена срчане 
фреквенције као одговор на тренинг 27% 
зависна од генетске структуре (према 
McGregor, 2005). 

Многи аутори наводе да је 
идентификација талената у поменутим 
спортовима корисно оружје не само индивидуа 
са оптималним физиолошким и морфолошким 
карактеристикама, већ и да детектује оне 
појединце са највећим капацитетом за одговор 
и адаптацију на тренинг. 

Међутим, основно питање је да ли се 
исти принципи могу применити на тимске 
спортове. Истраживачи су у том смеру 
испитивали фудбал (Hoare and Warr, 2000, 
Reilly et al. 2000a, Reilly & Gilbourne, 2003), 
ватерполо (Falk et al. 2004) и рагби (Pienaar et 
al. 1998). Употреба генетски детерминисаних 
квалитета (физиолошких и морфолошких) није 
одиграла превише значајну улогу у раној 
детекцији врхунских такмичара.  

Из тих разлога, интеракција 
физиолошких, психолошких и социолошких 

фактора поменутих код Falk-a et al. (2004) 
постаје изузетно значајна у тимским 
спортовима. Ово је такође подржано од стране 
Davids-a (2001) који наводи да спортски успех 
не може бити детерминисан на механички 
начин. Исти аутор наводи да успех, чак и у 
спортским дисциплинама типа трчања, захтева 
елементе менталне чврстине, тактичке 
лукавости и мотивације, из чега следи да је 
психолошки профил важан део идентификације 
талената.  

Ово је управо наглашено у програму 
тражења талената AIS-a где је доминантна  
идентификација оних који поседују менталну 
чврстину насупрот оних са недостатком 
истрајности (www.ausport.gov.au). 

Чини се да је идентификација талената 
ефикаснија када су укључени и тестови за 
процену способности доношења одлука или 
"интелигенције игре". Фалк и сар. (2004) 
испитивали су ватерполисте узраста 14-15 
година и успели су да идентификују 67% 
играча који ће касније играти у јуниорском 
националном тиму. Закључили су да 
селектовани играчи нису бољи само у 
техничким способностима, већ и у процени 
"интелигенције игре". Лидор и сар. (2005) 
испитивали су рукометаше узраста 12-13 
година и закључили да су спортско-
специфични тестови вештине, једини поуздан 
предиктор у предикцији појединаца који ће 
наступити у јуниорској селекцији за 2-3 године. 
У њиховој студији физички тестови предвидели 
су свега 23% чланова, док су специфични 
тестови имали успешност од преко 50%. 

Pienaar i sar. (1998) успели су да успешно 
идентификују 88% 10-годишњака без 
прошлости у рагбију, који су касније прошли 
селекције у регионалним школским тимовима. 
Коришћени тестови укључивали су физичка, 
моторичка и антропометријска мерења. Исто 
тако, аутори наводе потребу за проценом 
степена зрелости у идентификацији талената, 
како деца која касније сазревају не би била 
запостављена у селекцији.  

Један од најзанимљивијих модела дат је 
од стране Matsudo-a i sar. (1987). Они су 
описали пирамидални модел, који су користили 
у Бразилу, који је имао 6 нивоа успешности. 
Стандарди су рангирани од школског физичког 
васпитања, у бази пирамиде, до међународних 
такмичара, на њеном врху. Батерија тестова, 
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иначе коришћена за идентификацију у кошарци 
и одбојци, састојала се из антропометријских и 
мерења фактора такмичарске активности, а 
конструисана је у циљу повезивања 
селективних и тренажних фактора (према Reilly 
et al, 2003). 

Занимљив приступ идентификацији 
талената у фудбалу дат је од стране AIS-a, на 
примеру женског фудбала (Hoare & Warr, 
2000). Ово искуство заснивало се на детекцији 
индивидуа, старости 15-19 година, са 
прошлошћу у спортским играма и са 
одговарајућим способностима за фудбал. 
Наиме, први корак било је дводневно 
тестирање антропометријских, физиолошких и 
варијабли које су се односиле на вештину. 
Комбинацијом фактора изабрано је 17 девојака 
за 12-омесечни програм развоја талената. Од 
њих 17, 10 је наставило каријеру у тимовима у 
Квинсленду, док су две девојке ангажоване од 
екипа из националне лиге. Резултати 
истраживања говорили су у прилог хипотези да 
је могуће идентификовати таленте према 
поменутим варијаблама, уз могућност 
повећања ефикасности овог процеса развојем 
средстава за процену техничких и тактичких 
способности. 

Студије из простора фудбала (Reilly et al. 
2000a; Reilly & Gilbourne, 2003) наводе 
потешкоће у идентификовању талентованих 
младих фудбалера због комплексне природе 
спорта, и закључују да ниједан метод не може 
представљати физичке предиспозиције 
појединца. Из тог разлога, предлажу 
антропометријске и физиолошке податке, као 
средство за праћење пре него за селекцију 
младих фудбалера. 

Када детаљније погледамо наведене 
студије, може се уочити недостатак 
лонгитудиналних студија. Публиковани подаци 
делују обећавајуће, али временски период у 
коме се врше ова истраживања је релативно 
кратак (не прелази три године). Постоји 
потреба за дуготрајнијим студијама да би се 
одредила снага идентификације талената који 
могу наступати у врхунском спорту. 

Све говори у прилог томе да би 
идентификација талената у спорту, посебно у 
спортским играма, требало да буде 
мултидисциплинаран процес. Идентификација 

талената у раним годинама најмање треба да 
буде монодисциплинарна или механичка. 
Комбинацијом физиолошких, психолошких и 
моторичких мерења уз процену специфичне 
вештине, повећава се валидност процене 
квалитета младих фудбалера (Reilly, 2006). 
Успешна идентификација праћена је 
селекцијом за конкретне програме развоја 
способности и одгајања индивидуа за 
реализацију потенцијала. Евентуални успех у 
спорту коначно зависи од мноштва околности, 
укључујући могућности за вежбањем, повреда, 
вођења програма развоја, као и од персоналних, 
социјалних и културолошких фактора. 

4. ИСТРАЖИВАЊЕ  
    ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ  
    ТАЛЕНАТА У ФУДБАЛУ 

Малина (2005) наводи неколико група 
предиктора, које треба узети у обзир при 
идентификацији талената у фудбалу: 
- физичка својства (димензије тела, 

композиција), 
- физиолошка својства (аеробна, анаеробна, 

брзина, моћ), 
- специфична вештина (контрола лопте, 

дриблинг, тачност – шут и додавање) и 
- психолошка својства (психолошки профил, 

когнитивно-перцептивне способности, 
"интелигенција игре"). 

Слично њему, Reilly i Williams (2000) 
дефинишу четири врсте предиктора талента 
(слика 2): 
- Физичке, 
- Физиолошке, 
- Психолошке и  
- Социолошке предикторе.  

MacCurdy, као и Малина, разликује 
физичке, физиолошке, психолошке и  
техничко-тактичке предикторе, али напомиње и 
утицај резултата и учинка на такмичењу на 
идентификацију талента. Уз то он издваја групу 
"несврстаних" фактора, као факторе валидне у 
субјективној процени талента 
(www.itftennis.com). 
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 ФИЗИЧКИ ПРЕДИКТОРИ 
- ВИСИНА - ОБИМ МИШИЋА 
- МАСА  - МОРФОТИП 
- ДИМЕНЗИЈЕ ТЕЛА - РАСТ 
- ДИЈАМЕТАР КОСТИЈУ 
- МАСНО ТКИВО 

СОЦИОЛОШКИ ПРЕДИКТОРИ 
- ПОДРШКА РОДИТЕЉА 
- СОЦИО-ЕКОНОМСКА ПОЗАДИНА 
- ЕДУКАЦИЈА 
- ОДНОС ТРЕНЕР - ДЕТЕ 
- ТРЕНИНГ 
- КУЛТУРОЛОШКА ПОЗАДИНА 

ФИЗИОЛОШКИ ПРЕДИКТОРИ 
- АЕРОБНИ КАПАЦИТЕТ 
- АНАЕРОБНА ИЗДРЖЉИВОСТ 
- АНАЕРОБНА МОЦ 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ 
ПРЕДИКТОРИ ТАЛЕНАТА У 

ФУДБАЛУ 

ПСИХОЛОШКИ ПРЕДИКТОРИ 
ПЕРЦЕПТИВНО-КОГНИТИВНЕ СПОСОБНОСТИ 
- ПАЖЊА  - ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ИГРЕ 
- АНТИЦИПАЦИЈА - КРЕАТИВНО МИШЉЕЊЕ 
- ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА - ТЕХНИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 
ПСИХОЛОШКИ ПРОФИЛ 
- САМОПОУЗДАЊЕ 
- КОНТРОЛА АНКСИОЗНОСТИ 
- МОТИВАЦИЈА 
- КОНЦЕНТРАЦИЈА  

Слика 2.  Потенцијални предиктори талента у фудбалу (према Reilly & Williams, 2000) 

4.1. Физички предиктори талента 

Антропометријске карактеристике играча 
важан су чинилац успеха у такмичењу и са њим 
су повезани на веома комплексан начин. 
Сматра се да антропометријска мерења могу 
допринети адекватној идентификацији 
талената. Наиме, успешни млади играчи, на 
пример, имају сличан морфотип као и њихове 
старије успешне колеге (Malina et al, 2000). 
Наиме, висина код одраслих у великој мери је 
генетски детерминисана, док су други физички 
атрибути (мишићна маса, масно ткиво) много 
подложнији тренингу и дијетним утицајима 
(Реиллy ет алл, 2000). 

Reilly и сар. (2000а) наводе значајне 
разлике између две квалитетно различите групе 
фудбалера, старости 15-16 година, у погледу 
суме дебљина кожних набора, проценту масног 
ткива и ендоморфној компоненти морфотипа. 
Они наводе и да, када су голмани у питању, 
треба бити опрезан при идентификацији, пошто 
је њихов антропометријски профил 

приближнији профилу играча који не играју 
врхунски фудбал (Reilly et all, 2000).  

Сличне резултате наводе и Janssens и сар. 
(2002), односно ниже вредности суме масних 
ткива и ендоморфне компоненте код дечака, 
старости 11-12 година, који играју у 1. и 2. лиги 
Белгије, у односу на оне у нижим ранговима 
такмичења (Janssens et al, 2002).  

Истраживања наводе да врхунски млади 
играчи имају већу биолошку старост (већа 
физичка зрелост) у односу на своје мање успешне 
вршњаке, и тренери бирају играче напредне у 
морфолошком статусу (Malina et al, 2000). 

Многи физички квалитети, који 
диференцирају врхунске и играче који то нису, 
можда неће бити тако уочљиви пре касне 
адолесценције, што збуњује у погледу утицаја 
физичких квалитета на рану селекцију. Сматра се 
да селекција на основу антропометријских 
карактеристика може бити нереална у млађем 
добу, пошто извођење такмичарске активности 
високо корелира са степеном раста и развоја 
(сазревања). Како деца која касније сазревају 
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компензују видљиве недостатке у физичким 
квалитетима појачаним радом на техничким 
способностима или побољшањима у неким 
другим просторима, типа агилности или 
експлозивности, веома је важно да 
идентификација талената не буде превише 
пристрасна према тзв. акцелерантима. Свака 
пристрасност може резултовати да потенцијално 
талентована деца, која иначе касније сазревају, 
испадну из игре још у најранијим годинама. 
Идеја је да се млади играчи селектују на основу 
вештине и способности пре него на основу 
физичких квалитета. Управо из тих разлога, 
предлаже се груписање играча, не према 
хронолошком добу, већ према биолошкој 
старости, надајући се да би такав пројекат био 
плодан терен за истраживање (Helsen et al, 2000). 

4.2 Физиолошки предиктори телента 

Изузетно истраживани параметри, као 
предиктори талента, су и физиолошке 
карактеристике. Јанковић и сар. (1997) су 
упоређивали успешне и мање успешне фудбалере 
између 15-17 година користивши мере 
максималне потрошње кисеоника (VO2max), 
анаеробну моћ, мере снаге шаке и трупа, као и 
релативни и апсолутни волумен срца. Успешне 
играче су дефинисали као оне који су касније 
селектирани у прволигашке клубове у Хрватској, 
Немачкој, Италији и Енглеској, док су мање 
успешни они који нису напредовали даље од 
регионалног такмичења. Њихови закључци 
говоре у прилог чињеници да су физиолошки 
параметри успешних играча бољи од параметара 
осталих. Слична запажања износе и Janssens et al. 
(1998), наводећи да резултат у кратким 30 м 
деоницама и продуженом повратном трчању 
дискриминише успешне и мање успешне 
фудбалере 11-12 година, а такође и Панфил и сар. 
(1997) који долази до закључка о бољим 
резултатима у трчању и скоковима код 
успешнијих 16-огодишњих фудбалера, што све 
говори у прилог томе да физиолошка мерења 
могу бити корисна у предикцији каснијег успеха 
у фудбалу (према Reilly et al, 2003). 

Иако физиолошка мерења (нпр. VO2max) 
могу бити успешан алат у разликовању 
врхунских и просечних младих фудбалера, она 

могу бити недовољно сензитивна за 
разликовање фудбалера селектованих и 
изложених систематском тренингу у 
националним тимовима. Франкс и сар. (2002) 
су анализирали податке 64 фудбалера, старости 
14-16 година, који су похађали Националну 
школу Енглеске фудбалске асоцијације. Током 
четири године (1989-1993) праћене су 
антропометријске варијабле, као и параметри 
аеробног и анаеробног метаболизма. Играчи су 
сврставани према позицији у тиму као и према 
потписаном професиоиналном уговору након 
дипломирања. Нису постојале разлике између 
успешних и мање успешних играча. У групи 
младих, већ селектираних играча на високом 
нивоу, треба тражити друге факторе који ће 
закључивати о могућности постизања 
врхунских домета у фудбалу. Наиме, током 
каснијих година, групе су много мање и 
хомогеније, па је тешко идентификовати 
таленат, нарочито на основу физичких и 
физиолошких параметара. Они који нису 
развили потребне карактеристике испадају 
много раније (Franks et al, 2002). 

Reilly et al. (2000) наводе значајне разлике у 
анаеробним способностима између групе елитних 
и групе фудбалера који нису елитни. Они наводе 
да од четири измерене дистанце (5м, 15м, 25м и 
30м), време на дистанци од 15м најбоље 
дискриминише брзинске способности између две 
групе. Такође указују на значајне разлике у 
агилности и анаеробној моћи мереној 
вертикалним скоком, као и аеробној способности, 
мереној "shuttle run" тестом. Такође, ови аутори 
истичу способност понављаних спринтева као 
битан фактор издржљивости фудбалера. 
Анализиравши активност састављену од седам 
понављаних спринтева на дистанци од 30м са 
паузом 20с, дошли су до средњих времена, 
индекса заморљивости и брзинске издржљивости, 
и закључили да средња вредност спринтева 
најзначајније издваја елитне младе фудбалере од 
оних који то нису (Reilly et al, 2000).   

Физиолошка мерења могу бити корисна 
заједно са субјективним судом о способностима 
играча при иницијалној детекцији талента, али 
оваква мерења не пружају сензитивне 
индикаторе на глобалној основи и сама по себи 
нису поуздан алат за идентификацију и 
селекцију талената. 
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4.3 Психолошки предиктори  
      талента 

4.3.1. Психолошки профил фудбалера 

Врло битни фактори идентификације 
талената су психолошки фактори. Претпоставка 
је да талентовани фудбалери поседују 
карактеристике - црте личности које олакшавају 
учење, тренинг и такмичење. Иако се тренери и 
скаути слажу о разликовању различитих нивоа 
талената на бази психолошких црта, 
истраживачи су ту да идентификују поједине 
карактеристике личности или психолошки 
профил, који је повезан са успехом у фудбалу. 
Тренутно није пронађена чиста и константна 
релација која потврђује повезаност личности и 
извођења специфичне фудбалске вештине 
(Reilly et al, 2003). 

У почетку, истраживачи су испитивали да 
ли се талентовани играчи разликују од својих 
мање талентованих вршњака по некој 
специфичној црти - цртама личности. Ове црте 
су, верује се, релативно стабилне, и осликавају 
предиспозицију ка одређеним начинима 
понашања (агресија, екстроверзија, 
неуротицизам и сл.). Није пронађена релација 
између карактеристика личности и извођења 
вештине у фудбалу. Поједине студије истичу 
важност варијабли, као што су агресивност и 
одлучност. Свеукупно гледано, већина 
публикованих истраживања поседује озбиљне 
методолошке недостатке укључујући 
истраживачке пројекте, узорак испитаника, 
процедуре тестирања, анализе и интерпретацију 
(Reilly et al, 2003). 

Спортски психолози такође су 
истраживали важност променљивих, 
динамичких карактеристика личности 
(тренутних стања), кроз спортско-специфична 
мерења анксиозности, самопоуздања, 
мотивације и пажње. Углавном, истраживачи 
наводе да су талентовани играчи посвећенији, 
самопоузданији и отпорнији на анксиозност, и 
пре и током такмичења, мотивисанији и бољи у 
одржавању концентрације током такмичења. 
Иако су ове мере психичке личности човека 
много успешније од стабилних црта личности у 
дискриминацији врхунских играча од осталих, 
нема конкретних доказа који би потврдили да 
такво профилисање може користити 

идентификацији талената (Morris, 2000). 
Такође, поставља се питање да ли би 
идентификација талената требала да се заснива 
на стањима, пошто се она могу мењати из дана 
у дан. Таква мерења вероватно неће дати јаку 
индикацију типичног понашања. Управо из тих 
разлога психолошки тестови немају научно 
одобрење. Нереално је очекивати да се 
врхунско достигнуће објасни искључиво преко 
варијабли личности. Ту тезу потрврђује и 
широк спектар различитих личности у 
професионалним клубовима било где у свету. 
Велика би грешка била користити психолошке 
тестове у идентификацији талената, а да они 
нису валидирани за ту сврху. Ако постоји улога 
психолошких профила у идентификацији 
талената, онда је то у интеракцији са другим 
мерама, у конкретним ситуацијама и са 
вероватноћом да објасни само мали део 
варијације у извођењу такмичарске активности 
(Reilly et al, 2003). 

Научници предлажу развој психолошких 
способности у широком обиму. Иако су 
психолошке способности наследне до 
одређеног степена, са наследним фактором 30-
60%, изгледа да су психолошке способности 
прилично подложне специјализованом 
тренингу (Morris, 2000). 

4.3.2. Перцептивно-когнитивне  
          способности 

Мерење перцептивно-когнитивних 
способности, као што су антиципација и 
доношење одлука, представљају обећавајући 
приступ у идентификацији талената. Доследне 
разлике појављују се када се врхунским 
фудбалерима и онима који то нису, тестирају 
антиципација и способности доношења одлука. 
Ови тестови, који се заснивају на филмској 
симулацији, користе се подједнако успешно и 
код старијих и код млађих спортиста. За 
разлику од просечних, врхунски играчи су 
(Williams, 2000): 
- Бржи и прецизнији у препознавању и 

модификовању образаца игре, 
- Бољи у предвиђању акција својих 

противника, 
- Ефикаснији у тражењу одговарајућих 

решења и 
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- Прецизнији у очекивањима шта ће се десити 
под одређеним околностима. 

Није потпуно познато колико су 
перцептуалне способности генетски одређене. 
Можда су талентовани играчи предиспонирани 
да стичу знања типа перцептуалних и 
способности доношења одлука (Williams, 2000). 
Иако, генетске способности одређују 
осетљивост на тренажне утицаје, перцептуалне 
способности се могу побољшати кроз 
специфичан тренинг без обзира на иницијално 
стање. 

4.3.3."Интелигенција игре" 

Постоје још две способности 
препоручене као предиктори талента, а то су 
интелигенција и креативно мишљење (Morris, 
2000).  

Познати тренер Фабио Капело истиче да 
је интелигенција битна карактеристика 
модерних играча, нарочито када је у питању 
играње у техничким поставкама које захтевају 
свестраност и кооперацију са осталим 
играчима. Такође истиче, да су брзина 
мишљења, пажња, концентација и разумевање 
игре кључни фактори модерног фудбала (FIFA 
Coaching Handbook). 

Концепт интелигенције је тешко 
дефинисати и мерити. Интелигенција има 
неколико аспеката (аналитички, креативни, 
практични) и још није познато да ли је или није 
релевантна за фудбал. Врхунски фудбалери 
поседују "интелигенцију игре", која им 
омогућује да анализирају главне одлике игре 
противника. Није потврђено да ли је 
"интелигенција игре" повезана са академском 
интелигенцијом (Reilly et al, 2000). 

Нажалост, "интелигенција игре" је 
концепт који је још увек недовољно изучен у 
научној литератури, и као такав представља 
интересантно поље у даљим истраживањима.  

4.4 Специфичне спортске вештине  
       као предиктори талента 

Малина и сар. (2005) предлажу 6 тестова 
специфичне фудбалске вештине који имају 
импликацију у идентификацији талената: 

- Контрола лопте у ваздуху у одређеном 
простору (без употребе руку), 

- Контрола лопте главом у одређеном 
простору, 

- Вођење лопте  са додавањем - процена 
брзине и прецизности, 

- Вођење лопте – процена брзине с лоптом, 
- Додавање – процена прецизности и 
- Шутирање – процена прецизности. 

Ипак, исти аутор наводи да тестови 
прецизности као и тест вођења лопте нису 
значајни предиктори талента, док већи значај 
имају тестови контроле лопте и вођења са 
додавањем (Malina et al, 2005). 

Reilly и сар. (2000) користили су два 
теста вештине, један за процену брзине вођења 
лопте, док је други процењивао прецизност 
шута. Резултати су говорили у прилог 
чињеници да су елитни фудбалери, узраста 16 
година, вештији од својих мање успешних 
колега. Међутим, наводе и да значајна разлика 
постоји пре свега у тесту вођења лопте, док је 
тест прецизности шута значајно дискриминисао 
играче према позицији у тиму. 

4.5 Социолошка разматрања 

Адекватна идентификација талената 
захтева и одговарајуће социјалне механизме. 
Традиционално, социолошка разматрања 
сматрају се секундарним у процесу 
идентификације и развоја талената, али она дају 
непроцењиве информације о културолошким и 
факторима средине, о могућностима и шансама 
за бављење спортом.  

Она се односе на спремност детета да се 
укључи у спорт, значај непосредног окружења 
(родитеља, пријатеља, школе) на вредности, 
уверења, емоције, ставове према фудбалу. 

Деца се не укључују у одређени спорт 
само под утицајем непосредног окружења, већ 
и под утицајем социјалних трендова, 
социјалног статуса, популарности и 
традиционалне културе. Тако, идентификација 
талената има потребу за културолошким 
анализама, да би се употпунили биолошки и 
психолошки приступи. Комбинацијом са 
утицајем расе и религије добија се позамашна 
структура правила и могућности за младе да се 
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прикључе спорту или да се из њега повуку 
(Richardson & Reilly, 2001). 

Изгледа да највећу могућност за успех у 
фудбалу имају они који су способни да се 
прилагоде физиолошки, психолошки, 
социолошки, и можда, економски. Динамичке 
везе које постоје између детета и вршњака, 
родитеља, тренера, наставника у комбинацији 
са природним растом и сазревањем, и утицајем 
на спортски учинак, представљају озбиљно 
штиво за разматрање при идентификовању и 
развоју талената (Reilly et al, 2003). 

4.6 Утицај генетике на предикторе  
      талента 

Хопкинс (2001) каже: "Ако желиш да ти 
дете буде врхунски спортиста, венчај се са 
врхунским спортистом". Ове мисли говоре у 
прилог потребе за правом генетском 
структуром ради успеха у спорту. Међутим, са 
друге стране, велики број истраживача слаже се 
у чињеници да је комбинација више фактора 
(међу којима су и генетика и утицај средине) та 
која ствара врхунске спортисте (Baker, 2001; 
Davids, 2001; Patel & Greydanus, 2002; Reilly et 
al, 2000b).  

Када се разматрају технологије за 
процену генетске структуре мора се утврдити 
до ког степена су физичке способности 
одређене генетиком. Аеробне способности и 
VO2max у литератури дефинисане су као 
фактори који су углавном детерминисани 
генетиком. Patel i Greydanus (2002) сматрају да 
је 30-70% срчане структуре појединца и 
одговор на кардиоваскуларни тренинг генетски 
детерминисано. 

Један од гена одговорних за предност 
појединца у дисциплинама типа издржљивости 
и моћи је ACE (angiotensin-converting enzyme) 
ген. Patel i Greydanus (2002) цитирају низ 
студија које показују повезаност између ACE 
гена и капацитета издржљивости. 

У прилог тези о утицају генетике на 
спортски учинак, Hopkins (2001) сматра да 
генетика утиче на 50% учинка и барем 50% 
одговора на тренажни стимулус. Reilly и сар. 
(2000б) дају дијапазон могућег утицаја 
генетике на антропометријске, физиолошке и 
моторичке способности. 

Без обзира на несумњив утицај генетике 
на спортски учинак, потребно је још много 
истраживања пре него било ко буде у 
могућности да донесе валидне закључке о 
поузданости примене генетике у 
идентификацији талената.  

Табела 1.  Коефицијенти генетског 
утицаја на способности 
(Reilly et al, 2000) 

Способност Генетски 
утицај 

Антропометрија 

Висина 0.85 ± 0.07 
Висина3/маса 0.53 ± 0.19 
Дебљине кожних 
набора 0.55 ± 0.26 

Ектоморфна 
компонента 0.35± 0.50 

Месоморфна 
компонента 0.42 

Ендоморфна 
компонента 0.50 

Физиологија  

VO2max 0.30± 0.93 
Спора мишићна влакна 0.55± 0.92 
Анаеробна моћ 0.44± 0.97 
Мишићна 
издржљивост 0.22± 0.80 

Теренски тестови 

Спринт  0.45± 0.91 
Скокови  0.33± 0.86 
Флексибилност  0.69± 0.91 
Равнотежа  0.24± 0.86 
Статичка снага 0.30± 0.97 

Иако су истраживања из простора 
генетике на својим почецима, генетичко 
праћење могуће је за ACTN3 ген који има улогу 
у брзим мишићним влакнима. Компанија која 
спроводи овај тест тврди да се на основу 
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резултата могу одредити најбоље дисциплине 
или позиције у изборном спорту, тако да 
појединац може пружити своје максимуме. 
Међутим, коришћење једног гена за селекцију 
спорта и унутар њега представља наиван 
приступ, нарочито када се има у виду 
комплексна интеракција, не само између гена, 
већ и између генетике и утицаја средине 
(Davids, 2001; Patel & Greydanus, 2002). 

У погледу генетске анализе ради 
идентификације талената физиолози сумњају да 
она може бити коришћена за селекцију играча, 
јер није могуће мерити менталну снагу и 
ентузијазам који играче чине великим. 
Међутим, исто тако, сматра се да ће у скорије 
време, генетичко праћење бити доступно, као и 
мерење висине или масе и биће битан фактор у 
процени спортског статуса сваког појединца. 

4.7 Утицај сазревања на предикторе  
      талента 

Један од врло битних параметара 
идентификације талената, не само у фудбалу, 
јесте биолошка старост, односно степен 
сазревања. Степен сазревања има велики утицај 
на поједине способности сваког појединца 
(Malina et al, 2004). 

Информације којим располажу научници 
из области спорта, јасно показују да фудбалски 
скаути најчешће искључују фудбалере који 
касније сазревају (ретарданте), а фаворизују 
оне који раније сазревају (Helsen, 2000; Malina, 
2005). По том питању, износе се врло 
занимљиви подаци. Хелсен и сар. у својим 
радовима износе податке о значају датума 
рођења на идентификацију талената. У првом 
раду (Helsen et al, 1998), испитујући датуме 
рођења 1200 белгијских фудбалера различите 
старости, дошли су до закључка да је већина 
фудбалера идентификованих као талентовани, 
рођена у периоду између августа и октобра, 
што се поклапа са прва 3 месеца  селекционе 
године. Селекциона година (временски период 
који ограничава узрасну категорију) у 
испитиваном периоду (до 1996) трајала је од 1. 
августа, до 31. јула наредне године. Добивши 
овакве резултате, аутори су закључили да је 
временски период од годину дана (који 
ограничава узрасну категорију) сувише велики, 

нарочито у млађим категоријама у којима се 
врши идентификација талената, и да су играчи 
који су рођени на почетку селекционе године 
предиспонирани да буду изабрани као 
талентованији, јер су у погледу сазревања и до 
12 месеци испред својих вршњака, што је у 
периоду пубертета када се у организму 
дешавају велике промене, значајна предност. 
Своју тврдњу, исти аутори (Helsen et al, 2000) 
потврдили су другим истраживањем, када је 
селекциона година промењена на период од 1. 
јануара до 31. децембра. Наиме, у овом случају, 
највећи број селектираних играча, рођен је у 
периоду од јануара до марта, и нешто мање до 
јуна месеца, што потврђује закључак из 
претходне студије. 

Малина (2003) сматра да се разлика у 
сазревању унутар једне узрасне групе најчешће 
занемарује, што доводи до тога да постоје 
значајне разлике у телесним димензијама и 
способностима између старијих и млађих 
чланова исте узрасне категорије. Управо из 
ових разлога, овај аутор изражава потребу за 
проценом степена зрелости. Степен зрелости 
процењује се у контексту скелетних, полних и 
соматских индикатора, при чему су једино 
скелетни индикатори осетљиви током целог 
периода детињства и адолесценције. Потврду 
тврдњи о потреби процене степена зрелости, 
доказује и податак да за децу старости 8,2 ± 0,1 
година, скелетна старост варира од 6,3 – 9,4 
године (Malina, 2003; Malina et al, 2003). 

5. ЗАКЉУЧНА  
    РАЗМАТРАЊА 

Пут у будућност води ка 
мултидисциплинарности у идентификацији 
талената. Комплексност талента и 
методолошки проблеми повезани са 
идентификацијом не дозвољавају употребу 
монодисциплинарног приступа. Будућа 
истраживања требало би да буду заснована на 
батерији физичких, физиолошких, 
психолошких и социолошких мера. Овако 
структуиран приступ, довешће до значајнијих 
разлика између талентованих и мање 
талентованих младих фудбалера, уз већу 
прецизност и боље разумевање процеса 
идентификације талената. Квалитетна база 
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података, заснована на низу истраживања,  
потребна је ради формирања модела, или 
профила талента који ће олакшати предикцију 
будућих талената. Такође, различити фактори 
могу утицати на учинак на различитим 
узрасним нивоима, тако да сваки модел мора 
бити узрасно специфичан. 

Антропометријске величине играча 
значајно се разликују између позиција у тиму, 
тако да не треба доносити закључке на основу 
неког генералног модела. Поред тога, степен 
сазревања деце може се значајно разликовати 
тако да ова мера није валидан параметар за 
идентификацију. Без обзира на то, праћење 
антропометријског профила, током детињства и 
адолесценције, може пружити значајне 
информације неопходне за тренажни процес. 

Са друге стране, физиолошки параметри, 
иако веома варијабилни током периода развоја, 
могу пружити значајније информације које 
диференцирају потенцијално врхунске играче. 
Наиме, модеран фудбал у великој мери 
заснован је на физичкој припреми играча, тако 
да физиолошки фактори постају пресудан 
фактор у постизању врхунских домета. Али, 
физиолошки фактори имају ограничену 
вредност уколико се у конструисању тестова не 
узме природа и специфичност фудбала. У 
савременој науци фудбал заузима значајно 
место и врло интензивно се ради на 
конструисању специфичних батерија тестова, 
које би пружале валидне информације у 
дијагностицирању стања фудбалера. Уз то, 
примена савремене технологије, као што су 
нпр. телеметријски гасни анализатори, пружа 
могућност добијања валидних података при 
тестирању у теренским, односно специфичним 
условима.    

Физиолошки и антропометријски 
профили играча требало би да сачињавају једну 
квалитетну базу података за идентификацију 
талената. Иако су могућности ових профила у 
предикцији талента релативно ограничене, оне 
представљају најдоступније податке у раду 
тренера, чиме ови параметри још више добијају 
на значају. 

Што се тиче психолошких профила, иако 
представљају важне податке у врхунском 

спорту, немају примену у детекцији и 
идентификацији талената. Али, перцептивне и 
способности доношења одлука, као и 
специфичне мере "интелигенције игре" могу 
бити користан део мултидисциплинарног 
приступа идентификацији талената. 
Перцептивно-когнитивне способности 
представљају потенцијално моћан алат у 
идентификацији талената, али захтевају 
релативну фамилијаризацију играча са 
задатком, па се не могу примењивати у 
иницијалној детекцији талената. Са друге 
стране, концепт "интелигенције игре" још увек 
је велика непознаница и због тога велики 
изазов за стручњаке из спортских наука. 

Исто тако, утицај животних прилика, 
комплексност дечјег доба и социјалних 
варијабли, као и њихов потенцијални утицај на 
учинак у било ком периоду, морају се узети у 
разматрање када је у питању идентификација 
талената. 

У већини досадашњих истраживања, 
недостаје лонгитудинални приступ. 
Унапређени приступ могао би процес праћења 
да уздигне на ниво који ће омогућити да се 
уоче кључне промене у процесу развоја и 
тренинга и да се процени како ови фактори 
утичу на развој врхунског достигнућа. Клубови 
и савези би требали да подрже комуникацију 
између научника и тренера и скаута укључених 
у идентификацију талената. Научници би 
требало да одреде природу субјективних 
критеријума које скаути и тренери користе при 
идентификацији.  

Уз све то, незаобилазно подручје у 
идентификацији представљају генетски 
фактори и фактори сазревања. Сваки од 
предиктора талента је до одређене мере 
генетски детерминисан и подложан низу 
промена током сазревања детета, тако да се ове 
две области морају узети у оквире приступа 
идентификације талената. 

На крају, мултидисциплинарни приступ у 
идентификацији талената води у правцу развоја 
снажног система подршке тренерима и 
клубовима у циљу проналажења младих, 
надарених играча жељних да реализују своје 
циљеве. 
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