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УВОД

Предмет истраживања у овом раду су у 
најопштијем смислу моторичке способности чо-
века. 

Mоторичка способност је само један од 
подсистема који у садејству са осталим чини сло-
жену структуру човека. Зато се често каже да си-
стем човек представља најсавршенији и уједно 
најкомпликованији систем састављен из више 
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Сажетак
Предмет истраживања у овом раду су моторичке способности одбојкаша и тестови за њихову процену. Под општим моторичким 
способностима подразумевају се оне моторичке способности које се по својој општости могу пронаћи и код других врста 
спортова: координација, снага, брзина, издржљивост, гипкост, равнотежа, прецизност. Специфичне моторичке способности 
су оне моторичке способности које се специфично развијају код сваке посебне спортске гране, с тим што оне нису потпуно 
нове моторичке способности, већ способности које се из простора општих моторичких способности, специфичним тренингом 
„изграђују“ или комбинују у специфичне моторичке способности за сваки посебан спорт. На основу консултованих радова, 
највећи број стручњака из одбојке под специфичним моторичким способностима подразумева следеће: експлозивна снага и 
агилност, гипкост, координација тела, брзина алтернативних покрета, координација руку и ногу. У завршном делу рада приказани 
су тестови који се најчешће користе за процену  општих и специфичних моторичких способности одбојкаша. 

Кључне речи: ОДБОЈКАШИ / ОПШТЕ МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ / СПЕЦИФИЧНЕ МОТОРИЧКЕ   
          СПОСОБНОСТИ 

подсистема, од којих су најзначајнији: морфо-
лошки, моторички, когнитивни, конативни и 
социолошки. 

Сви ови подсистеми делују у јединству 
и у хармонији, са превагом неког од подсисте-
ма у појединим фазама човековог развоја. Зато 
се често у физичкој култури, а нарочито у њеном 
спортском ентитету истиче интегралност лично-
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сти спортисте, и у адекватном смислу у овом раду, 
интегралност димензија личности одбојкаша.

Истраживати моторичке способности 
одбојкаша, значи сазнавати чињенице везане 
за општу и специфичну моторику у колективној 
спортској игри-одбојци и њену примену у 
непосредној одбојкашкој пракси, која има за 
циљ повећање ефикасности у току спортског 
надигравања.

У свакој спортској активности, па и у 
одбојци, ниједан технички елемент се не може 
ваљано извести без адекватне моторичке спо-
собности, нити се моторичка способност може 
у пуној мери испољити без рационалне технике 
извођења кретања.

Управо у том смислу се огледа јединство 
моторике, тј. узајамно дејство моторичких спо-
собности и моторичких навика, па је незамисли-
во говорити о развоју и усавршавању моторичких 
способности изоловано од развоја и усавршавања 
моторичких умења.

Поред тога што између моторичких спо-
собности и моторичких знања постоји узајамно-
последична веза изражена кроз објашњено 
јединство моторике, ове две стране моторике су 
на известан начин и независне једна од друге, у 
мери која зависи од врсте кретања, односно тех-
нике. У том смислу ће у овом раду бити посматра-
не моторичке способности и тестови за њихову 
процену код одбојкаша, уз сва претходна сазнања 
о јединству димензија личности и јединству мо-
торике.

У контексту наведених теоријских ставо-
ва из простора антропомоторике, у овом  раду 
биће учињен покушај сакупљања на једном ме-
сту већине значајних сaзнања везаних за простор 
општих и специфичних моторичких способности 
одбојкаша и тестова за њихову процену.

У том смислу ваља нагласити да се 
под општим моторичким способностима 
подразумевају оне моторичке способности које 
се по својој општости могу пронаћи и код других 
врста спортова. С друге стране, специфичне мо-
торичке способности су оне моторичке способ-
ности које се специфично развијају код сваке по-
себне спортске гране, с тим што оне нису потпу-
но нове моторичке способности, већ способности 
које се из простора општих моторичких способ-
ности, специфичним тренингом „изграђују“ или 
комбинују у специфичне моторичке способности 

за сваки посебан спорт.
Полазећи од наведених сазнања постаје 

јасно зашто је у свакој спортској активности нуж-
но познавати опште и специфичне моторичке спо-
собности, и у складу с тим издвојити моторичке 
тестове за процену тих способности, као преду-
слов успешне селекције за поједине спортове, а у 
каснијој фази, као предуслов успешних тренаж-
них процедура.

МОТОРИЧКЕ 
СПОСОБНОСТИ 
ОДБОЈКАША

Опште моторичке способности
Термин „опште“ или „базичне“ моторичке 
способности се усталио у стручној и научној 
литератури, и под њим се подразумевају 
фундаменталне, основне, опште или базичне 
моторичке способности. Те способности су 
генетски одређене у већем, или мањем степену, 
и оне се као латентне (прикривене) димензије 
или својства, налазе забележене у генетском коду 
сваког човека, а у непосредној тестовној ситуацији 
или живој спортској активности се манифестно 
испољавају, отуда израз манифестне димензије.

На основу истраживања, домаћих и стра-
них аутора, Нићин (2000) наводи једну опште-
прихваћену структуру базичних моторичких спо-
собности: координација, снага, брзина, издрж-
љивост, гипкост, равнотежа, прецизност.

У трећем издању Антропомоторике Кукољ 
(2006) је сачинио прегледни приказ Структуре 
моторичких способности, по мишљењу једног 
броја водећих домаћих и страних аутора:

• „Озолин (1949), Матвеев (1964), Курелић 
(1967), Harre (1971), Платонов (1984, 1997): 
Снага, брзина, издржљивост, гипкост, 
окретност;

• Фарфељ  (1960): Брзина, снага, издржљивост, 
гипкост;

• Зациорски (1969): Снага, брзина, издржљи-
вост, окретност, гипкост, осећај равнотеже, 
вештина опуштања мишића, осећај времена 
и простора;    

• Важни (1970): Снага, брзина, издржљивост, 
координација;
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потенцијалне функције организма. Она развија 
базичну снагу, специфичну брзинску снагу, ба-
зичну издржљивост и свестрану координацију 
покрета.“ 

Специфичне моторичке способности
На основу мишљења аутора који су се бави-

ли овом проблематиком, готово сваки спорт је по-
ред општих (базичних) моторичких способности 
изградио свој аутентични сет тестова за процену 
специфичних моторичких способности. Зато се 
њихово одређење према мишљењу Нићина (2000) 
ослања управо на ту специфичност: „Специфич-
не моторичке способности су стечене у животу и 
посебно у појединим спортовима, а резултат су 
специфичног тренинга, односно особеног мото-
ричког функционисања“.    

У току тренажног процеса у одређеном 
спорту, базичне моторичке способности се 
модификују према захтевима дотичног спорта. 
Оне су основа на коју се надграђују специфич-
не моторичке способности. Могу се посматрати 
као подсистеми у целокупном моторичком систе-
му и имају своју структуру, односно елементе у 
одређеном односу.

Водеће варијабле, односно најважније спо-
собности, разликују се од спорта до спорта, па чак 
и код играчких места у тимовима. Успех у спор-
ту у доброј мери зависи од многобројних специ-
фичних моторичких, као и осталих способности.

О међусобној условљености моторич-
ких активности и развоја специфичних мото-
ричких способности свој став износи и Кукољ 
(2006): „Подстицање развоја специфичног карак-
тера врши се кроз решавање задатака специфич-
ног моторичког вежбања, које треба да омогући 
оптимализацију кинематичких и динамичких ка-
рактеристика моторичких способности. То, у 
првом реду, подразумева да се моторичке спо-
собности усавршавају кроз техничке и техничко-
тактичке услове испољавања одређених активно-
сти“

На основу наведених мишљења аутора у 
погледу општих и специфичних моторичких спо-
собности, може се рећи да и одбојкаши у процесу 
тренинга и надигравања поседују и испољавају, 
поред општих, и специфичне моторичке способ-
ности. Које су то специфичне моторичке способ-
ности?

• Фиделиус (1972): Снага, брзина, (издрж-
љивост);

• де Врис (1976): Снага, брзина, окретност, 
издржљивост, јачина, координација, равно-
тежа, савитљивост, контрола тела;

• Опавски (1983), Јарјулин (1999): Сила, 
брзина, издржљивост;

• Бомпа (1999): Сила, брзина, издржљивост, 
снага, окретност, агилност и гипкост, пок-
ретљивост;

• Жељасков (2004): Сила, издржљивост, бр-
зина, координација и гипкост.“

Генерално посматрано, координација је 
основни оквир од којег зависи организација ак-
тивности, што је и разлог што аутори у оквиру 
новијих истраживања стављају ову моторичку 
особину на прво место, док снага, као моторич-
ко својство, омогућава високи интензитет актив-
ности, што је разлог да неки аутори њу стављају 
на прво место. Права је пак истина, да све компо-
ненте заједно, доприносе успешности у највећем 
броју активности, односно у највећем броју 
спортских дисциплина, при чему неке способно-
сти имају само водећу функцију, у садејству са 
осталим способностима (принцип јединства мо-
торике).

У односу на теоријску концепцију, аутори 
који су се бавили структуром моторичких способ-
ности, најчешће су за потребе својих истраживања 
предлагали адекватну структуру моторичких те-
стова који су покривали теоријски модел мото-
ричких тестова. Зато у оквиру тих истраживања 
можемо приметити шири дијапазон различитих 
батерија тестова, али и одређену сагласност бар 
код оних моторичких способности код којих није 
било теоријских спорења.

Међу ауторима који су се уже бавили 
одбојком, у односу на изнете опште законитости 
из антропомоторике и основа спортског тренинга, 
наводи се мишљење Страхоње (1975), који у по-
гледу тренинга врхунске одбојкашке екипе каже: 
„Играчи који желе постићи спортску форму, у 
сугласности с календаром натјецања, развијају 
успоредо, на тренинзима, опћу и специјалну фи-
зичку припрему, па и ону техничку, тактичку и 
психичку. Такав тренинг чини недјељиву цјелину, 
унаточ томе што се поједине врсте тренинга по-
некад организирају засебно. Опћа физичка при-
према развија одабраним вјежбама базичне и 
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Већ наведени аутор Страхоња (1975), по-
водом специфичних моторичких способности, 
износи следећи став: „Специјална физичка при-
према служи развитку специјалних квалите-
та одбојкаша. Најуже је повезана с техничко-
тактичком припремом и најефикасније се про-
води ситуационом методом тренирања у току 
претежног дијела годишњег циклуса тренин-
га (75%).(...) Испрва се играчи једанпут или два-
пут тједно баве специјалном физичком припре-
мом, усавршавајући скочност, брзину, гипкост, 
координацију покрета, периферни вид и еле-
менте технике игре. Пожељне су уз то, једанпут 
или двапут тједно, и самосталне вјежбе које трају 
2-2,5 сата; њима се развијају специфична брзин-
ска издржљивост, специјална снага и скоч-
ност.“ 

Томић (1978) износи следећи став: „Не 
може се рећи која психофизичка особина има 
доминантну улогу у одбојкашком надигравању. 
Ипак искуство нам говори да је једна од битних 
карактеристика врхунских одбојкаша надпросеч-
на спретност и окретност подпомогнута нагла-
шеном мишићном силом и брзином реаговања 
нарочито на визуелну драж“

На једном другом месту, Томић и Не-
мец (2002) наводе следећи став: „У односу на 
обучавање и усавршавање одбојкашке технике, 
развој координационих способности истиче се 
као фундаментални део вежбања одбојкаша.“

Још једно мишљење Томића и Немеца (2002) 
о специфичним моторичким способностима је 
значајно за даље разматрање ове проблематике: 
„Ако кондицију сведемо на побољшање најмање 
могућег броја способности, као што су снага, 
брзина, спретност, окретност и ако их оформимо у 
кондициони облик, а то значи додамо им димензију 
дуготрајности, можемо говорити о општем обли-
ку испољавања, као и о спе цифичном, што се тиче 
опште снаге на способност испољавања мишићне 
силе на килограм тежине испољене у одређеном 
низу понављања. При томе не губимо из вида да 
је у одбојкашком надигравању углавном присутно 
испољавање експлозивне снаге, што нас при-
ближава типу специфичног испољавања снаге“.

Вуковић (1989), наводећи опште каракте-
ристике одбојке, истиче многобројне специфичне 
карактеристике одбојкаша, међу којима су доми-
нантне моторичке способности: „Одбојка је ти-
пична игра скокова. У скоку се изводи смечирање 

и блокирање, а све је присутније дизање лопте 
за смеч у скоку, као и сервирање такође из ско-
ка. То су све максимално изведени, најчешће 
обеножни одскоци, тако да играч у току игре 
која може да траје и дуже од два сата, скочи и 
преко 200 пута. Преко 50% одбијања и удара-
ца по лопти врши се у скоку. Произилази да је 
за савременог одбојкаша необично важна, по-
ред других способности експлозивна снага и 
издржљивост у њој. (...) Због велике брзине лета 
лопте и мале путање тражи се од одбојкаша, пре 
свега, способност доброг предвиђања, одно-
сно постављања и реаговања. Игра у одбрани 
захтева добру флексибилност, координацију и 
брзину кретања, често са променом правца и 
положаја тела. Реагује се брзо из места или из 
кретања, зависно од ситуације у игри. Уз све по-
менуто од одбојкаша се тражи савршена прециз-
ност у додавању и упућивању лопте, што захте-
ва изванредну физичку, техничко-тактичку и пси-
холошку припремљеност одбојкаша. Једна од ка-
рактеристика савремене одбојке је да се њоме све 
више баве углавном изразито високи одбојкаши. 
Просечне вредности висине напреднијих екипа 
крећу се око 200 цм. Високи играчи са више успе-
ха обављају одређене задатке у игри, посебно на 
мрежи (смечирање, блокирање).“

До сличних оцена карактеристичних за 
кондиционе способности млађих категорија 
одбојкаша, дошли су аутори Марелић, Ђурковић 
и Решетар (2007): „Познато је, а и бројним 
истраживањем потврђено, да највећи утјецај на 
успјех у овом спорту имају лонгитудинална 
димензионалност скелета, експлозивна сна-
га (типа скока у вис и удараца) те координација 
(првенствено агилност). Обиљежје које има нега-
тиван утјецај на успјех у игри је поткожно мас-
но ткиво.“

ТЕСТОВИ ЗА ПРОЦЕНУ 
МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 
Мерењем или тестирањем се добијају по-

даци о моторичким способностима. Пошто се 
мерењем не могу директно утврђивати моторичке 
способности, већ индиректним путем помоћу мо-
торичких тестова, често се у струци говори о ма-
нифестним варијаблама, односно појавним обли-
цима моторике, на основу којих се врши процена 
латентних димензија. Како истиче Нићин (2000): 
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„Моторичке способности се не могу мерити, али 
се на основу варијабли добијених тестовима чије 
су метријске карактеристике утврђене процењује 
или претпоставља постојање одређеног броја 
(врсте) и нивоа способности. Из скупа варијабли 
добијених тестовима, изаберу се оне које имају 
највеће коефицијенте, односно факторске тежи-
не, и које на тај начин најбоље репрезентују фак-
тор (латентну димензију).“  

У научним истраживањима, због истакнут-
ог интегралног функционисања спортиста у мото-
ричким активностима, користе се тзв. „батерије 
тестова“ које покривају интегралну структуру 
личности спортиста: морфолошке карактеристи-
ке, моторичке способности, когнитивне способ-
ности, конативне карактеристике и социолошке 
димензије.

Под тестом се у физичкој култури подра-
зумева (моторички) испит или (моторичка) проба, 
помоћу којих се проверава ниво дате појаве или 
њено стање, с обзиром на дате нормативе. Тест је 
стандардизовани поступак помоћу којег се изази-
ва нека конкретна активност чији се учинак мери 
и вреднује, тако да се индивидуални резултат по-
реди са резултатима који су добијени код других 
индивидуа у идентичној ситуацији.

За спровођење ефикасних моторичких ис-
тра живања морају се користити добри и про-
верени мерни инструменти (тестови), који под-
разумевају следеће метријске карактеристи-
ке: објективност, поузданост (релијабилност), 
ваљаност (валидност), осетљивост и баждаре-
ност (градуираност) и економичност.

У овом раду биће приказани само мото-
рички тестови за опште и специфичне моторич-
ке способности одбојкаша, јер би бављење свим 
димензијама личности одбојкаша превазилазило 
оквире рада.

Тестови за процену општих 
моторичких способности
У једном од фундаменталних истраживања 

на нашим просторима, на репрезентативном узор-
ку испитаника од 11-17 година, на укупном узор-
ку N= 3413 испитаника (м=1727; ж=1686), спро-
ведено је истраживање морфолошких и моторич-
ких особина омладине, помоћу 18 мера за морфо-
лошки простор и 37 мера за моторички простор 
(Курелић и сар., 1975).

С обзиром да се ради о општој батерији 
мо торичких тестова, која покрива готово све 
мо торичке способности, може имати своју 
применљивост и у простору различитих спортова, 
па тако и одбојке. Зато ће бити представљена ова 
батерија тестова за моторичке способности, али 
без детаљног описа тестова који се могу пронаћи 
у оригиналном раду наведених аутора:

• Експлозивна снага: троскок из места, скок 
удаљ из места, бацање лоптице.

• Репетитивна снага: исправљање трупа, ди-
зање трупа за 30 с, дизање трупа на шведској 
клупи, мешовити згибови, склекови.

• Статичка снага: динамометрија шаке, вис у 
згибу, издржај у получучњу са oптерећењем.

• Тополошки детерминисана снага:
* Снага руку и раменог појаса: бацање 

лоптице, динамометрија шаке, вис у 
згибу, мешовити згибови, склекови;

* Снага ногу: 50 м са високим стартом, 
20 м са високим стартом, 20 м летећих, 
трчање 4x15 м, троскок из места, скок 
удаљ из места, издржај у получучњу са 
оптерећењем;

* Снага трупа: исправљање трупа, дизање 
трупа у 30 с, дизање трупа на шведској 
клупи.

• Сегмантарна брзина: тапинг руком, тапинг 
ногом, претклон-засук-додир, тапинг нога-
ма о зид.

• Спринтерска брзина: 50 м са високим стар-
том, 20 м са високим стартом, 20 м летећих, 
трчање 4x15 м.

• Покретљивост (флексибилност): претклон 
десно, дубоки претклон на клупици,  шпа-
гат, искрет.

• Равнотежа: стајање на једној нози са за тво-
реним очима, стајање на обрнутој клупици, 
попречно стајање на ниској греди, стајање 
на једној нози уздуж клупице за равнотежу.

• Прецизност: пикадо, гађање хоризонталног 
циља лоптицом, стилет, гађање циља ногом.

• Координација: координација са палицом, 
скок преко вијаче, слалом са три  медицинке, 
окретност у ваздуху, 20 искорака са 
палицом, окретност на тлу.
С обзиром да све наведене моторичке ва-

ријабле, које су примењене у овом истраживању, 
нису показале задовољавајуће метријске каракте-
ристике, као и на економичност и оптималност 
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у тестирању, аутори су на крају рада предложи-
ли једну оптималну батерију тестова за проце-
ну латентних моторичких способности, која се 
састоји од 10 тестова за 4 различита хијерархијска 
механизма:

• За механизам структуирања кретања: 
окретност на тлу, тапинг ногом;

• За механизам функционалне синергије и 
регулацију тонуса: попречно стајање на 
греди, дубоки претклон на клупици;

• За механизам регулације интензитета екс-
цитације: троскок из места, трчање 20 м са 
летећим стартом, трчање на 50 м из високог 
старта;

• За механизам регулације трајања екс-
цитације: вис у згибу, дизање трупа на 
клупици, издржај у получучњу са оп-
терећењем.

На крају, као најужу батерију, која пружа 
највећу количину информација у условима при-
мене најмањег броја мерних инструмената, ауто-
ри су предложили 4 теста за 4 хијерархијска ме-
ханизма:

• За механизам структуирања кретања: 
окретност на тлу;

• За механизам функционалне синергије и 
регулацију тонуса: попречно стајање на 
греди;

• За механизам регулације интензитета екс-
цитације: троскок из места;

• За механизам регулације трајања екс-
цитације: вис у згибу.
Ова најужа батерија моторичких тесто-

ва могла би имати примену у неким почетним 
селекцијама у одбојци, али за озбиљније струч-
не и научне подухвате била би погоднија средња, 
или оптимална батерија моторичких тестова, која 
се састоји од 10 моторичких тестова.  

Између педесетих и шездесетих година два-
десетог века појавиле су се нове батерије тестова 
за вредновање телесне развијености и моторич-
ких способности школске популације, како у Ев-
ропи, тако и у Америци. Комисија за развој спор-
та при Европској заједници формулисала је по-
лазне основе за праћење стања телесног развоја и 
моторичких способности деце и омладине (Еуро-
фит батерија моторичких театова).

У периоду од 1980. до 1990. године изврше-
но је тестирање моторичких способности и теле-
сне развијености у 18 европских земаља, а један 

број истраживача код нас је преузео батерију мо-
торичких тестова и применио је на нашим узор-
цима.

То је био основни разлог зашто је ова ба-
терија тестова моторичких способности, због 
своје универзалности и могућности компарације 
са узорцима из многих држава које примењују ову 
батерију тестова, предложена као могућност 
ко ришћења и за опште моторичке тестове код 
одбојкаша.

Редослед реализације моторичких тестова 
је следећи:

• Тест равнотеже: фламинго,
• Тест брзине алтернативних покрета: 
тапинг руком,

• Тест гипкости зглобова трупа: претклон са 
досезањем у седу,

• Тест експлозивне снаге доњих екстремитета: 
скок удаљ из места,

• Тест статичке силе доминантне руке: 
динамометрија руке,

• Тест репетитивне снаге трбушних мишића 
и прегибача зглоба кука: лежање-сед,

• Тест статичке силе горњих екстремитета: 
издржај у згибу,

• Тест брзине трчања са променом смера: 
чунасто трчање 10x5 м,

• Тест максималне аеробне издржљивости: 
истрајно чунасто трчање.
Опис ових тестова могуће је пронаћи у из-

ворима Нићин (2000) и Кукољ (2006), што је био 
и основни разлог да се ови тестови детаљно не 
описују у овом раду.

Тестови за процену специфичних 
моторичких способности одбојкаша
Иако се у стручној и нарочито спортској 

пракси све више говори о потреби формирања 
специфичних моторичких тестова за процену 
специфичних моторичких способности, на том 
плану се чине тек почетни кораци. Слична је 
ситуација и у одбојци. 

Ипак, у већини стручних извора посвећених 
одбојци може се посредно закључивати које су 
специфичне моторичке способности и њима 
одговарајући моторички тестови, неопходни у 
процесу тренинга и надигравања у одбојци.

Из пописа радова у литератури који су кон-
султовани за израду овог рада, аутор ће покуша-
ти да издвоји и графички прикаже оне моторичке 
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тестове који према досадашњим стручним и науч-
ним сазнањима припадају специфичној моторици 
одбојкаша.

Поред специфичних моторичких тесто-
ва за одбојкаше из наведеног рада Вуковић 
(1989), у специфичну батерију моторичких те-
стова за одбојкаше могли би да уђу и моторич-
ки тестови које су предложили Томић (1978) и 
Калајџић (1984). Пошто су у цитираним радови-
ма коришћени специфични моторички тестови за 
одбојкаше, који су готово истоветни, са мањим 
разликама и посебним тестовима у сваком од тих 
радова, у овом раду је представљена батерија те-
стова из рада Вуковић (1989). Описе тестова 
могуће је пронаћи у наведеним примарним изво-
рима.

Приказ специфичних моторичких 
способности одбојкаша

1 . Скок удаљ из места 

2. Скок увис из места (по Сарџенту) 

3. Бацање медицинке из лежања 
 на леђима 1 кг 

4. Претклон на клупици 

5. Претклон у седу разножно

6. Претклон у седу десно 

7. Тапинг  руком 
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8. Тапинг ногом 

9. Тапинг ногама о зид 

10. Бубњање ногама и рукама 

11. Окретност у ваздуху 

12. Окретност са палицом 

13. Јапан тест 

14. Трчање 3x9 м 

15. Јелка тест 
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ЗАКЉУЧАК

Предмет истраживања у овом  раду су мо-
торичке способности одбојкаша и тестови за 
њихову процену. 

Моторичке способности су једна од 
најдоминантнијих истраживачких тема у физичкој 
култури, уопште. Међутим, моторичке способно-
сти су само један од подсистема који у садејству 
са осталим подсистемима (морфолошки, когни-
тивни, конативни и социолошки) чини сложену 
структуру човека.  

Под општим моторичким способности-
ма подразумевају се оне моторичке способно-
сти које се по својој општости могу пронаћи и 
код других врста спортова. Најчешће се под оп-
штим моторичким способностима подразумевају: 
координација, снага, брзина, издржљивост, 
гипкост, равнотежа и прецизност. Из структу-
ре општих моторичких тестова у овом раду се 
предлажу две батерије тестова: Курелић и сар. 
(1975) и Еурофит батерија моторичких тесто-
ва (1980).

Специфичне моторичке способности су 
оне моторичке способности које се специфично 
развијају код сваке посебне спортске гране, ре-
зултат су специфичног тренинга, односно осо-

беног моторичког функционисања, с тим што то 
нису неке потпуно нове моторичке способности, 
већ способности које се из простора општих мо-
торичких способности, специфичним тренингом 
„изграђују“ или комбинују у специфичне моторич-
ке способности за сваки посебан спорт.  На осно-
ву консултованих радова, највећи број стручњака 
из одбојке под специфичним моторичким спо-
собностима подразумева следеће: експлозивна 
снага и агилност, гипкост, координација тела, 
брзина алтернативних покрета, координација 
руку и ногу. Из структуре специфичних мото-
ричких тестова у овом раду се предлаже специ-
фична батерија тестова за одбојкаше до којих 
је у својим истраживањима дошао Вуковић (1989, 
1996):

• Експлозивна снага: скок удаљ из места, скок 
увис из места (Сарџент), бацање медицинке 
из лежања 1 кг;

• Гипкост: претклон на клупици, претклон у 
седу разножно,  претклон у седу десно;

• Брзина алтернативних покрета: тапинг 
руком, тапинг ногом, тапинг ногама о зид;

• Координација тела: бубњање ногама и 
рукама, окретност у ваздуху, окретност са 
палицом;

• Агилност: Јапан тест, трчање 3x9 м, Јелка 
тест.
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Abstract 
The subject of the research in this paper is the motor abilities of volleyball players and tests for their assessment. Under the term general 
motor abilities we imply the motor abilities which can be found in other kinds of sport according to their general characteristics: coordination, 
strength, speed, endurance, fl exibility, balance, and precision. Specifi c motor abilities are the motor abilities that are specifi cally developed 
in each sports branch, taking into account that they are not completely new motor abilities, but the abilities that are “built” out of the 
general motor abilities by specifi c training or they are combined into specifi c motor abilities for each individual sport. On the basis of 
consulted works, the majority of volleyball experts under the term of specifi c motor abilities imply the following: explosive strength and 
agility, fl exibility, body coordination, alternative movements speed, limbs coordination. In the concluding part of the work there are tests 
that are most often used for estimation of general and specifi c motor abilities of volleyball players.

Key words: VOLLEYBALL PLAYERS / GENERAL MOTOR ABILITIES / SPECIFIC MOTOR ABILITIES

All these subsystems act in unity and harmony, 
with prevailing of some of the subsystems in individ-
ual phases of human development. Therefore, it often 
happens in physical culture, especially in its sports 
entity, that athlete’s personality integrity is empha-
sized, and adequately, this paper is about the dimen-
sional integrity of volleyball player’s personality.

To research motor abilities of volleyball play-
ers means to know the facts about general and spe-
cifi c motor movements in collective sports game – 

INTRODUCTION

The objective of the research in this paper is 
motor abilities of a man in the most general sense.

Motor ability is only one of the sub systems 
which, in interaction with the others, make a com-
plex structure of a man. Therefore it is often said that 
a man as a system represents the most perfect and 
also the most complicated system comprising many 
subsystems, out of which the most important are: 
morphological, motor, cognitive, conative and so-
ciological.
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volleyball and its implication in imminent volleyball 
practice aimed at increasing of the effi ciency during 
sports competition. 

In every sports activity and in volleyball as 
well, there is neither a technical element that can be 
adequately played without an adequate motor ability, 
nor the motor ability can be fully expressed without a 
rational technique of movement performance.

It is in this sense that the uniqueness of mo-
torics can be seen, i.e. interactive infl uence of motor 
abilities and motor habits, so it is unthinkable to talk 
about the development and improvement of motor 
abilities isolated from the improvement and develop-
ment of motor knowledge.

Besides, there is an interactive connection 
between motor abilities and motor knowledge ex-
pressed through explained unity of motility; these 
two sides of motility are in a certain way independent 
one from another, to the extent which depends on a 
way of movement, i.e. technique. In this sense the 
motor abilities and the tests for their assessment in 
volleyball players shall be observed in this work, to-
gether with all previous knowledge about the unity of 
dimensions of a personality and the unity of motility.

In the context of the aforesaid theoretic views 
from the fi eld of anthropometrics, in this paper an at-
tempt shall be made to collect in one place the major-
ity of important knowledge connected to the space 
of general and specifi c motor abilities of volleyball 
players and tests for their estimation.

In this sense it is good to emphasize that un-
der the term general motor abilities we think about 
those motor abilities that can be found in other kinds 
of sport by their general characteristics. On the other 
hand, specifi c motor abilities are the motor abilities 
that are developed specifi cally in each separate sports 
branch, taking into account that these are not com-
pletely new motor abilities, but the abilities that are 
“built out” of the general motor abilities by specifi c 
training or they are combined into specifi c motor 
abilities for each individual sport.

Starting from the listed knowledge, it becomes 
clear why it is necessary to know general and specifi c 
motor abilities in every sports activity, and separate 
motor tests for estimation of these activities in ac-
cordance with it, as a prerequisite of a successful se-
lection for certain sports, and in the late phase, as a 
prerequisite of successful training procedures. 

MOTOR ABILITIES OF 
VOLLEYBALL PLAYERS

General Motor Abilities
The term “general” or “basic” motor ability 

is determined in expert and scientifi c literature, and it 
implies fundamental, general or basic motor abilities. 
These abilities are genetically determined in larger or 
less degree, and they, as latent (hidden) dimensions 
or characteristics, are written in genetic code of ev-
ery man/human, and in imminent testing situation or 
live sports activity they are expressed manifestly, so 
they are given in term of manifested dimensions.

On the basis of research of domestic and for-
eign authors, Nicin (2000) made a list of widely ac-
cepted basic motor abilities: coordination, strength, 
speed, endurance, fl exibility, balance, and precision.

In the third edition of Anthropometry, Kukolj 
(2006) has made a clear view of the Structure of 
motor abilities, according to opinions of certain 
number of domestic and foreign authors:

• “Ozolin (1949), Matveev (1964), Kurelic 
(1967), Harre (1971), Platonov (1984, 1997): 
Strength, speed, endurance, fl exibility, agility;

• Farfelj (1960): Speed, strength, endurance, 
fl exibility, feeling of balance, skill to relax 
muscles, feeling of time and space;

• Wazni (1970): Strength, speed, endurance, 
coordination;

• Fidelius (1972): Strength, speed, (endurance);
• de Vris (1976): Strength, speed, agility, 

endurance, power, coordination, balance, 
fl exibility, body control;

• Opavski (1983), Jarjulin (1999): Power, 
strength, endurance;

• Bompa (1999): Power, speed, endurance, 
strength, agility and fl exibility, movability; 

• Zeljaskov (2004): Power, endurance, speed, 
coordination and fl exibility”.
Generally observed, coordination is a primary 

framework that activity organization depends on, 
which is the reason why the authors put this motor 
ability on the fi rst place regarding more recent re-
searches while strength, as a motor ability, makes 
high intensity of activities possible, which is the rea-
son why some authors put it on the fi rst place. The 
real truth is that all these components together con-
tribute to success in the greatest number of activities, 
i.e. in the largest number of sports disciplines, while 
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some abilities have only the leading function, togeth-
er with other abilities (the principle of motor unity). 

With regard to theoretical conception, the au-
thors who study the structure of motor abilities, have 
most often, for the purpose of their researches, sug-
gested an adequate structure of motor tests that cov-
ered theoretical model of motor tests. That is why in 
these researches we can notice a wider range of dif-
ferent batteries of tests, as well as a certain consis-
tency, at least at these motor abilities in which there 
were no theoretical disagreements. 

Among the authors that specifi cally studied 
volleyball, in relation to given general laws of anthro-
pometry and fundamentals of sports trainings, there 
is the view of Strahonja (1975), who, regarding the 
training of elite volleyball team, states: “Players who 
want to achieve sports fi tness, in accordance with the 
competition schedule, develop, during trainings, par-
allel general and special physical preparation, as 
well as technical, tactical and psychological prepara-
tion. Such training makes inseparable unity, despite  
the fact that certain types of trainings are sometimes 
separately organized. General physical prepara-
tion is developed by chosen exercises of basic and 
potential functions of organism. It develops basic 
strength, specifi c speed strength, basic endurance 
and comprehensive movement coordination”.

Specifi c Motor Abilities
On the basis of the opinion of authors who dealt 

with these issues, almost every sport built, apart from 
general (basic) motor abilities, its own authentic set 
of tests for estimating specifi c motor abilities. That is 
why their determination, according to Nicin’s opin-
ion (2000), relies exactly to this specifi city: “Specifi c 
motor abilities are acquired in life and especially in 
certain sports, and they are the result of specifi c train-
ing, i.e. personal motor functioning.”

During training process in a certain sport, ba-
sic motor abilities are modifi ed according to demands 
of this sport. They are a basis on which specifi c motor 
abilities are upgraded. They can be regarded as sub-
systems in overall motor system and they have their 
structure, i.e. elements in certain proportion.

The leading variables, i.e. the most important 
abilities, differ from sport to sport, even in players’ 
places in teams. Sports success depends, in large pro-
portion on numerous specifi c motor, as well as other 
abilities.  

Kukolj (2006) declares his attitude about the 
interactive infl uence of motor activities and the de-
velopment of specifi c motor abilities: “Encourage-
ment to develop specifi c character is done through 
solving tasks of specifi c motor exercising that should 
enable the optimization of kinematic and dynamic 
characteristics of motor abilities. In the fi rst place, 
this means that motor abilities are improved through 
technical and technical-tactical conditionals of show-
ing certain activities.” 

On the basis on stated authors’ opinions con-
cerning general and specifi c motor abilities, it can be 
said that volleyball players possess and show, besides 
general, specifi c motor abilities in training and play-
ing process. What are these specifi c motor abilities?

The above mentioned author Strahonja (1975) 
states the following attitude concerning specifi c mo-
tor abilities: “Special physical preparation serves the 
development of special qualities of volleyball play-
ers. It is most closely connected to the technical-
tactical preparation and it is most effi ciently done by 
situational method of trainings during longer part of 
annual training cycle (75%). (…) In the beginning 
the players have special physical preparation once 
or twice a week, improving jumping ability, speed, 
fl exibility, movement coordination, peripheral type 
and technical elements of the game. It is preferable to 
do, once or twice a week, independent exercises that 
last 2-2.5 hours; they develop specifi c speed endur-
ance, special strength and jumping ability.”

Tomic (1978) gives the following attitude: “It 
cannot be said which psychophysical characteristic 
has a dominant role in volleyball play. However, on 
the grounds of experience we can say that one of 
important characteristic of elite volleyball players 
is over-average skills and agility helped by empha-
sized muscular strength and speed to react to visual 
stimuli.”

In another work Tomic and Nemec (2002) give 
the following attitude: “In relation to training and im-
provement of volleyball technique, the development 
of coordinative abilities is distinguished as a funda-
mental part of volleyball players’ exercise.”

One more opinion of Tomic and Nemec (2002) 
about the specifi c motor abilities is important to fur-
ther work on this problem: “If fi tness is reduced to 
improvement of the fewest possible number of abili-
ties such as strength, speed, skill, agility, and if we 
form them into fi tness-like model meaning to add 
them the dimension of a long time, we can talk about 
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a general, as well as about specifi c expression, con-
cerning general strength to the ability to express mus-
cular power on a kilogram of weight manifested in a 
certain line of repetition. At the same time we cannot 
neglect that in volleyball play the expressing of ex-
plosive strength is mostly present, which makes us 
closer to the type of specifi c expression of strength.” 

Vukovic (1989), giving general character-
istics of volleyball, emphasizes numerous specifi c 
characteristics of volleyball players, among which 
motor characteristics are dominant: “Volleyball is a 
typical game of jumps. Spikes and blocks are done 
while jumping, and there is more and more present 
raising the ball for jump spike, as well as serving 
from jump. All these are maximally done, most often 
two-leg jumps, so that a player, during the game that 
can last longer than two hours, jumps over 200 times. 
Over 50% of blocks and hitting the ball is done while 
jumping. The result is that for a contemporary vol-
leyball player it is very important, apart from other 
abilities, explosive strength and endurance in it. 
(…) Because of great speed of the ball and its short 
fl ight, there is volleyball players are required, above 
all, ability of good prediction, i.e. placing and re-
action. Play in defense demands good fl exibility, co-
ordination and the speed of movement, often with 
changing direction and body posture. They react 
quickly from the place or during moving, depend-
ing on game situation. Together with all the above 
mentioned, volleyball players are required to show 
fl awless precision in passing and hitting the ball, 
which demands excellent physical, technical-tactical 
and psychological preparation of volleyball players. 
One of the characteristics of contemporary volleyball 
is that it is more and more played by mostly excep-
tionally tall volleyball players. Average values of 
height of elite teams are about 200cm. Tall players 
more successfully accomplish certain tasks in the 
game, especially near the net (spikes, blocks).”

The authors Marelic, Djurkovic and Resetar 
(2007) came to the similar conclusions characteristic 
for fi tness abilities of junior categories of volleyball 
players: “It is well known and confi rmed by numer-
ous researches that the greatest infl uence on success 
in this sport belongs longitudinal dimensionality of 
a skeleton, explosive strength (vertical jump and 
hitting the ball), then coordination (agility in the 
fi rst place). The feature that proved to have a nega-
tive infl uence on the success in the play is skin fold 
fat tissue.” 

TESTS FOR MOTOR ABILITIES 
ESTIMATION
Motor abilities data are obtained by measuring 

or testing. Since motor abilities cannot be determined 
directly by measuring, but indirectly through motor 
tests, in expert circles is often talked about manifest-
ing variables, i.e. motor appearance, on the bases of 
which the estimation of latent dimensions is made. 
As Nicin (2000) points out: “Motor abilities cannot 
be measured, but, on the basis of variables obtained 
by tests which metric characteristics are determined, 
it can be estimated or assumed the existence of a 
certain number (kind) and the level of ability. Out 
of the unity of variables got from tests, we can pick 
those with the greatest coeffi cients, i.e. diffi culty fac-
tors, so that they represent a factor (latent dimension) 
in the best way.”

In scientifi c researches, because of emphasized 
integral functioning of athletes in motor activities, the 
so called “test batteries” are used, covering the in-
tegral structure of athlete’s personality: morphologi-
cal characteristics, motor abilities, cognitive abilities, 
conative characteristics and sociological dimensions.

The term test in physical culture implies a 
(motor) exam or a (motor) trial, used to check the 
level of a certain appearance or its condition taking 
into account given normative. A test is a standardized 
procedure which causes a real activity, and which 
results are measured and valued, so that individual 
result can be compared to the results obtained from 
other individuals in an identical situation.

For application of effi cient motor researches, 
good and verifi ed metrical instruments (tests) must 
be used, those which imply the following metrical 
characteristics: objectivity, reliability, validity, sensi-
tivity, grading, and cost-effi ciency. 

This paper shall present only those motor tests 
for general and specifi c motor abilities of volleyball 
players, since working on all the dimensions of vol-
leyball player’s personality dimensions of would 
overextend the framework of this paper.

General Motor Ability Estimation Tests
In one of fundamental researches in our area, 

on the representative sample of subjects aged 11-
17, in the total sample N=3413 subjects (m=1727, 
f=1686) a research was conducted, concerning mor-
phological and motor qualities of the young, using 
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18 parameters for morphological and 37 for motor 
abilities (Kurelic et al. 1975).

Since it is about a general battery of motor 
tests, that covers almost all motor abilities, it can 
be applied to different sports and volleyball as well. 
Therefore, this test battery for motor abilities shall be 
presented, but without a detailed description of the 
tests that can be found in the original work of named 
authors:

• Explosive strength: 3 hop jump, standing long 
jump, throwing a ball.

• Repetitive strength: trunk sit up, 30 seconds 
crunch up, bench curl up, mixed hangs, push 
ups.

• Static strength: hand dynamometry, handgrip 
test, semi crouch.

• Topologically determined strength:
* Arms and thoracic girdle strength: power 

ball throw, hand dynamometry, reverse 
hang, mixed hangs push ups.

* Leg strength: 50m dash, 20m dash, 20m 
endurance shuttle run, 4x15m shuttle run, 3 
hop jump, standing long jump, semi crouch 

* Torso strength: sit up, 30 s crunch up, back 
saver sit and reach.

• Segmentary speed: hand tapping, foot tapping, 
trunk-bending forwards, plate tapping 

• Sprint speed: 50m dash, 20m dash, 20m shuttle 
run, 4x15m shuttle run.

• Flexibility: sit ups to the right, bench curl up, 
forward split, sideways sit ups.

• Balance: standing on one leg with eyes closed, 
reversed bench stand, side low beam stand, 
and one leg balance stand.

• Precision: darts, hitting a horizontal aim with a 
ball, stilt, hitting an aim with a leg.

• Coordination: coordination with a bat, skipping 
rope, slalom with three medicine balls, agility 
in the air, 20 lunges with a bat, and non-slip 
surface agility.

Since all the named motor variables applied in 
this research did not show suffi cient metrical charac-
teristics, together with economical and optimal test-
ing, at the end of the research the authors suggested 
one optimal test battery for estimation of latent 
motor abilities, consisting of 10 tests for 4 different 
hierarchal mechanisms:

• For the mechanism of moving structuring: 
non-slip surface agility, foot tapping;

• For the mechanism of functional synergy and 
tonus regulation: side beam stand, curl up;

• For the mechanism of excitation endurance 
regulation: bent arm test, sit and reach 
fl exibility test, semi crouch.

At the end, as the narrowest battery, which 
provides the largest amount of information in condi-
tion of applying the fewest number of metrical instru-
ments, the authors suggested 4 tests for 4 hierarchy 
mechanisms:

• For the mechanism of moving structuring: 
non-slip surface agility; 

• For the mechanism of functional synergy and 
tonus regulation: side beam stand;

• For the mechanism of excitation intensity 
regulation: 3 hop jumps;

• For the mechanism of excitation lasting 
regulation: bent arm test.

This narrowest battery of motor tests could be 
implemented in certain starting volleyball selection, 
but for more serious expert and scientifi c enterprises 
more appropriate would be middle, or optimal bat-
tery of motor tests, comprising 10 motor tests.

Between 50s and 60s of 20th century, new test 
batteries appeared for body development and motor 
abilities of school population evaluation, both in Eu-
rope and in America. The commission for sport de-
velopment of EC formulated the starting fundaments 
for monitoring body development and motor abili-
ties of children and adolescents (Eurofi t motor tests 
battery).

In the period from 1980 to 1990 testing of mo-
tor abilities and body development was conducted 
in 18 European counties, while a number of our re-
searches has adopted the battery of motor tests and 
applied them on our subjects.

That was the primary reason why this test bat-
tery for motor abilities, due to its universality and 
the possibility for comparing with the samples from 
many countries that apply this test battery, was sug-
gested as a possibility for usage for general motor 
tests for volleyball players.

Schedule of motor tests realization is as fol-
lows:

• Balance test: Flamingo,
• Alternative movements speed test: Plate,
• Trunk fl exibility test: Curl up,
• Explosive leg power test: Standing long 

(broad) jump,
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• Dominant arm static power test: Arm 
dynamometry,

• Repetition maximum tests for the abdominals 
and hip-fl exors: Sit-up,

• Static power upper limbs test: Bent arm test,
• Acceleration tests over a short distance with 

changing direction: Cone markers run 10x5m,
• Maximum aerobic endurance test: Endurance 

cone markers run.

The description of these tests is possible to fi nd 
in the sources Nicin (2000) and Kukolj (2005), which 
was the primary reason not to describe these tests in 
detail in this work.

Tests for Estimation of Specifi c Motor 
Abilities of Volleyball Players
Although there are more and more disputes 

in expert and especially in sports practice about the 
need to form specifi c motor tests for specifi c motor 
abilities estimation, they are merely the beginner’s 
steps in this fi eld. Similar situation is in volleyball 
as well.   

However, in the majority of expert sources 
dedicated to volleyball it can be concluded which 
specifi c motor abilities and their correspondent mo-
tor tests are necessary for training and play estima-
tion in volleyball. 

Out of the list of works in references that have 
been consulted for writing this paper, the author shall 
try to highlight and show in graphic those motor tests 
which, according to present expert and scientifi c 
knowledge belong to specifi c motorics of volleyball 
players. 

Besides specifi c motor tests for volleyball 
players from the listed work of Vukovic (1989), mo-
tor tests suggested by Tomic (1978) and Kalajdzic 
(1984) could be listed as the specifi c motor battery 
tests for volleyball players. Since in the cited works 
specifi c motor tests for volleyball players were used, 
which are almost the same, but with minor differenc-
es and with special tests in each of these works, the 
test battery from the work of Vukovic (1989) is repre-
sented in this paper. The description of these tests can 
be found in the listed primary sources.

The list of specifi c motor abilities of volleyball 
players:

1. Standing Long (Broad) Jump Test

2. Vertical Jump Test (Sargent Jump) 

3. Lying Medicine Ball Throw 1kg 

4. Sit up
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5. Sit-and-Reach

6. Sit-and-Reach to the right 

7. Hand tapping 

8. Leg tapping 

9. Plate tapping 

10. Limbs tapping 

11. Agility in the air 

12. Agility with a bat 

13. Japan test 
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14. 3x9m shuttle run

15. Jelka test 

CONCLUSION

The subject of the research in this paper is mo-
tor abilities of volleyball players and tests for their 
estimation.

Motor abilities are one of the most dominant 
research issues in physical culture. However, MO-
TOR abilities are only one of subsystems that in in-
teraction with other subsystems (morphological, cog-
nitive, conative and sociological) make the complex 
structure of a man.

Under the term of general motor abilities are 
those motor abilities which, according go their gen-
erality can be found in other kinds of sport. The fol-
lowing attributes are considered to be general motor 
abilities: coordination, strength, speed, endurance, 
fl exibility, balance and precision. Out of the struc-
ture of general motor tests, there are two batteries 
that are suggested in this paper: Kurelic et al. (1975) 
and The Eurofi t motor Test Battery (1980).

Specifi c motor abilities are those motor abili-
ties that are developed specifi cally for each separate 
sports branch, and result  from specifi c training, i.e. 
special motor functioning. However, they are not 
completely new motor abilities, but the abilities that 
are “built” out of general motor abilities by specifi c 
training, or they are combined in specifi c MOTOR 
abilities for every specifi c sport. On the basis of con-
sulted works, the largest number of volleyball experts 
under the term of specifi c motor abilities means the 
following: explosive strength and agility, fl exibility, 
body coordination, alternative movements speed, 
limbs coordination. From the structure of specifi c 
motor tests, there is a specifi c test battery for vol-
leyball players suggested in this paper: the one in-
vented by Vukovic (1989, 1996) in his researches:

• Explosive strength: Standing Long (Broad) 
Jump Test, Vertical Jump Test (Sargent Jump), 
lying medicine ball throw 1kg;

• Flexibility: sit-and-reach, sit-and-reach 
hamstring, sit-and-reach to the right; 

• Alternative movements speed: hand tapping, 
leg tapping, plate tapping:

• Body coordination: plate tapping, agility in the 
air, agility with a bat:

• Agility: Japan test, 3x9m run, Jelka test.
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