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Сажетак
У десетонедјељном периоду кошаркаши јуниори, подјељени у двије групе  експерименталну и контролну, подвргнути су 
различитим тренажним програмима. Испитаници експерименталне групе, поред редовних техничко-тактичких кошаркашких 
тренинга, имали су два пута седмично додатне комплексне тренинге, док су испитаници контролне групе имали једино техничко-
тактичке кошаркашке тренинге. Циљ рада је био да се тестира утицај комплексног тренинга на експлозивну снагу ногу при 
извођењу различитих варијанти скока код кошаркаша јуниора. Тестирани су суножан скок из мјеста са рукама на куковима 
(Countermovement jump) и суножан скок из получучња са рукама на куковима (Squat jump), а посматране су сљедеће варијабле: 
максимална висина скока (h), максимална силa (Fmax) и вријеме остварења максималне силе (tmax) у концентричној контракцији 
приликом извођења скока и индекса експлозивне снаге (ИЕС= Fmax/tmax). Упоређујући резултате добијене на основу 
иницијалних и финалних мјерења доказано je да су се тестиране варијабле  промјениле под утицајем експерименталног фактора. 
У оба тестирана скока статистички значајно се побољшала максимална висина скока (p=.00), максимална сила (p=.00), док се 
ИЕС побољшао само у тесту суножан скок из мјеста са рукама на куковима (Countermovement jump), (p=.00). Вријеме реализације 
максималне силе остало је непромијењено током десетонедјељног третмана. Истраживање је доказало да је комплексни тренинг 
утицао на побољшање експлозивне снаге ногу код кошаркаша јуниора.

Кључне ријечи: ВЕРТИКАЛНИ СКОК / ПОСТАКТИВАЦИЈСКА / ПОТЕНЦИЈАЦИЈА / СИЛА / КОШАРКАШИ

УВОД 

Комплексни тренинг је утемељен од стра-
не руских и бугарских тренера и подразумијева 
комбинацију великих и малих оптерећења уну-
тар једног тренинга. Тај облик измjене максимал-
них и експлозивних мишићних контракција исте 

(агонистичке) мишићне групе познат је у науци и 
спортској пракси под називом „комплексни тре-
нинг”. Међу тренерима влада мишљење да ће 
истовременим савладавањем великих вањских 
оптерећења (нпр. тег) и малих оптерећења (нпр. 
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маса тијела), произвести бољу нервно-мишићну 
адаптацију (Sale et al., 2002). Руководећи се прет-
ходно наведеним, проистекла је идеја тестирања 
утицаја комплексног тренажног програма на екс-
плозивну снагу опружача ногу. 

Овакавим начином тренинга утиче се на 
бољу нервно-мишићну адаптацију и на макси-
малну силу и брзину испољавања те силе, те 
се на тај начин комбинацијом концентричних, 
ексцентрично-концентричних експлозивних 
вјежби утиче на брзо генерисање мишићне силе 
(Adams et al, 1992.; Burger et al., 2000; Fatouros et 
al., 2000; Jensen et al., 2003). Наука је последњих 
година потврдила претпоставке тренера и у ис-
траживачким лабораторијама дошла до сазнања 
да се измјењивањем вјежби великог и малог 
оптерећења може доћи до великих тренажних 
ефеката (Blakey, 1987; Ebben et al., 1998; Duthie 
et al., 2002; Ebben et al., 2002). Примјена већих 
тренажних оптерећења, као предоптерећење, 
довешће до побољшања експлозивних кретњи. 
Извођењем вјежби великог оптерећења омогућује 
се да наредна акција буде привремено побољшана 
због повећане ексцитираности централног нерв-
ног систама (Jensen et al., 1999; Ebben et al., 
2000; Fatours et al., 2000). Ексцитација централ-
ног нервног система резултат је акутне фи зио-
лошке адаптације, која траје од 8 до 10 мин и на-
зива се постактивацијска потенцијација - ПАП 
(Sale, 2002). Суштина ПАП-а је у дејству великих 
оптерећења која узрокују висок степен нервне 
стимулације, што резултира укључивањем већег 
броја моторних јединица и већом фреквенцијом 
пражњења нервних импулса. 

Постоје два основна начина примјене ком-
плексног тренинга:

• комбиновање великих и малих оптерећења 
између серија вјежби и

• комбиновање великих и малих оптерећења 
унутар серија, тзв. суперсерије.

У овом раду коришћен је други начин, 
који представља груписање двије вјежбе или 
више њих које се изводе у једној великој серији 
(суперсерији), при чему се измјењује рад са вели-
ким и малим оптерећењем са максималном брзи-
ном извођења, познат под називом „руски ком-
плекс“. 

Циљ овог истраживања је био да се утврди 
на који начин комплексни тренинг утиче на  мак-

сималну висину скока и вриједности силе и време-
на њеног остварења у концентричној контракцији 
приликом извођења различитих варијанти скока.

МЕТОД

Узорак испитаника

Узорак испитаника је чинило двадесет ко-
шаркаша јуниора (узраст 16-17 година), члано-
ви  КК „Звијезда“, Бања Лука и КК „Алфом“, 
Бања Лука. Испитаници су нормалног здравстве-
ног статуса, подијељени у двије групе, експери-
менталну (Експ.) и контролну (Конт.). У тренут-
ку тестирања сви испитаници су били здрави и 
без повреда доњих екстремитета. Групе су након 
иницијалног мјерења хомогенизоване на осно-
ву Z-вриједности сваке критеријумске варијабле, 
као предуслов спровођења експеримента са пара-
лелним групама. 

Узорак варијабли

Тестирана су два скока:
1. Countermovement jump – суножан скок из 

мјеста са изолованим рукама на куковима.
2. Squat jump - суножан скок из получучња са 

изолованим рукама на куковима. 

У оквиру сваког скока тестиране су сљедеће 
варијабле:

• Максимална висина скока (h), 
• Максимална сила у концентричној кон-

тракцији (Fmax),
• Вријеме остварења максималне силе у кон-

центричној контракцији (tmax) и
• Индекс експлозивне снаге (ИЕС = Fmax/tmax) 

Након загријавања сваки испитаник је из-
вео два различита вертикална скока на платфор-
ми силе: скок из получучња (Squat jump) код којег 
се испитаник спусти у позицију получучња, зад-
ржи ту позицију двије секунде, те након тога из-
веде максималан одскок и суножан скок из мјеста 
(Countermovement jump) код којег се испитаник 
спусти у получучањ и одмах након тога макси-
мално скочи. Оба вертикална скока понављала 
су се по три пута, при чему су највиши скокови 
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изабрани за даље анализе. Паузе између скокова 
трајале су око један минут.

Ток и поступци истраживања

У периоду од десет седмица експеримен-
тална група је, поред редовних кошаркашких тре-
нинга, додатно тренирала комплексним тренаж-
ним методом два пута седмично, док је контрол-
на група имала једино техничко-тактичке кошар-
кашке тренинге.

Тренинзи су се састојали од 3 до 5 вјежби 
за екстремитете ногу. Свака вјежба се састојала 
од предоптерећења које је износило 50%-80% од 
максимума (зависно од степена тренираности). 
Након предоптерећења и паузе од 2 минуте изво-
дила се специфична вјежба без оптерећења (нпр. 
получучањ са оптерећењем као основна вјежба, 
а након тога скокови у мјесту из получучња без 
оптерећења као специфична вјежба). Претходна 
истраживања препоручују сличан програм тре-
нинга, при чему сматрају да је најадекватнија  дво-
минутна пауза измећу предоптерећења и специ-
фичне вјежбе, како би се најбоље искористио ефе-
кат ПАП-а (Young et al., 1998). Предоптеређење 
се изводило у 4 серије са 6-8 понављања, а спе-
ци фичне вјежбе са 10 понављања. Пауза између 
серија је износила 4 минута. 

Испитаници су тестирани у лабораториј-
ским условима, уз помоћ TANITE BC-418MA и 
GLOBUS ERGO TESYS SYSTEM 1000“, стан-
дардном процедуром на платформама силе (Force 
plate - mega twin plates), те су прикупљени по-
даци подвргнути статистичкој обради подата-

ка примјеном статистичког оперативног система 
СПСС 14.0. За све варијабле израчунати су стан-
дардни централни (аритметичка средина) и дис-
перзивни параметри (стандардно одступање). 
Разлике између контролне и експерименталне 
групе ће се утврдити Т-тестом за независне узор-
ке. Ниво статистичке значајности постављен је на 
p <0.05.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Основни дескриптивни параметри анали-
зираних варијабли за експерименталну и кон-
тролну групу приказани су у табелама 1 и 2. Није 
било статистички значајних разлика у тестира-
ним варијаблама на иницијалном мјерењу  (p > 
0.05), што није случај и са финалним мјерењем. 
Експериментални третман довео је до промјена 
у погледу максималне висине скока, максимал-
не силе остварене у концентричној контракцији, 
као и погледу ИЕС-а. У табелама 1 и 2 уочавамо 
да се испитаници у погледу морфолошких карак-
теристика нису статистички значајно разликова-
ли на иницијалном и финалном мјерењу. Логични 
финални резултати проистичу из чињенице да су 
испитаници обе тестиране групе имали тренин-
ге у којима су доминирале активности субмакси-
малног и максималног интензитета, са кратким 
пе рио дима напрезања недовољним да ангажују 
аеробне механизме преко којих је могуће анга-
жовати липолитичке изворе енергије и смањити 
тјелесну масу. 

Табела 1.  Вриједности аритметичких средина и стандарних одступања тестираниh варијабли код 
испитаника експерименталне и контролне групе на иницијалном мјерењу.

Тестови Скок из мјеста (Countermovement ) Скок из получучња (Squat)

Дескриптивни 
параметри

Аритметичка 
средина

Стандардно 
одступање

Аритметичка 
средина

Стандардно 
одступање

Групе Експ. Конт. Експ. Конт. Експ. Конт. Експ. Конт.

Тјелесна висина 186 186.4 4.36 4.19 186 186.4 4.36 4.19

Тјелесна маса 75 75.8 4.57 3.08 75 75.8 4.57 3.08

Висина скока 32.7 33 2.58 2.40 31.2 30.7 1.81 2.98

Fmax 1683.16 1671.50 148.60 149.24 1656.75 1753.75 99.97 82.74

tmax .19 .19 .03 .02 .18 .18 .05 .03

ИЕС 9023.33 9189.84 2069.22 2281.43 10034.02 9976.79 3172.41 1767.30
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Табела 2.  Вриједности аритметичких средина и стандарних одступања тестирани варијабли код 
испитаника експерименталне и контролне групе на финалном мјерењу.

Тестови Скок из мјеста (Countermovement ) Скок из получучња (Squat)

Дескриптивни 
параметри

Аритметичка 
средина

Стандардно 
одступање

Аритметичка 
средина

Стандардно 
одступање

Групе Експ. Конт. Експ. Конт. Експ. Конт. Експ. Конт.

Тјелесна висина 186.4 186.8 4.22 4.21 186.4 186.8 4.22 4.21

Тјелесна маса 75.3 76.15 4.78 2.71 75.3 76.15 4.78 2.71

Висина скока 37.4 33.4 2.79 2.27 36 31.1 2.25 2.80

Fmax 1931.27 1695.29 45.65 140.68 1905.47 1782.56 114.25 76

tmax .18 .19 .02 .03 .18 .17 .04 .02

ИЕС 10533.33 9156.29 1973.65 1987.41 11100.84 10123.03 2594.85 1455.27

Као што је било и очекивано, под утицајем 
експерименталног фактора дошло је до стати-
стички значајног побољшања максималне висине 
скока у експерименталној групи, док у контролној 
групи нису забиљежена побољшања висине ско-
ка (Слика 1). Посљедица повећања вриједности 
максималне силе и боља интрамускуларна и ин-
термускуларна координација омогућили су и веће 
вриједности вертикалног скока. До сличних ре-
зултата дошли су Аdams и сар. (1992). 

Статистички значајно побољшање вријед-
ности максималне силе и ИЕС-а (сликe 2. и 4.), 
резултат је дјелимичне хипертрофије мишићних 
влакана, већег броја активираних моторних 
јединица, брже фреквенције пражњења, односно 
промјене учесталости активирања моторних 
јединица, као и синхронизованијег активирања 
моторних јединица. 

На степен испољавања максималне силе као 
и брзину њеног испољавања утичу два фактора: 
периферни и централни. Најважнији периферни 
фактор за постизање максималне мишићне силе је 
величина мишића која је директно везана са повр-
шином попречног пресјека. С друге стране ЦНС 
је најважнији фактор за развој мишићне силе и 
то, не само по количини укључене мишићне 
масе, већ и по степену до којег се појединачна 
влакна у мишићу активирају - интрамускулар-
на координација мишића. Активирањем већег 
број а моторних јединица, порастом фреквенције 
пражњења и синхронизацијом мишићних је-
диница, омогућује се стварање максималне ми-
шићне силе. Тренажни садржаји примјењени у 

Однос параметара силе током 
извођења суножног скока из мјеста 
(Countermovement jump). 

Упоређивањем просјечних вриједности 
добијених на основу иницијалних и финалних 
мјерења утврђено је да је у експерименталној гру-
пи дошло до статистички значајног повећања мак-
сималне висине скока (p=.00), максималне силе 
(p=.00), као и ИЕС-а (p=.00). Вријеме за које је 
максимална сила остварена под утицајем експери-
менталног третмана се није статистички значајно 
побољшало (p=.36). Истовремено, у контролној 
групи није дошло до значајнијих промјена ни у 
једном параметру праћеном током суножног ско-
ка из мјеста (Countermovement jump). ј ( j p)

Слика 1.   Значајност разлика аритметичких 
средина максималне висине скока 
(cm) испитаника експерименталне и 
контролне групе на иницијалном и 
финалном мјерењу у тесту суножни 
скок из мјеста (Countermovement jump)
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овом програму  обухватали су цјелокупни покрет, 
а не само силу појединачног мишића или покрет у 
једном изолованом зглобу, што је  побољшало ин-
термускуларну и интрамускуларну координацију 
мишића. Fatouros и сар. (2000) су дошли до слич-
них резулата. 

Слика 2.   Значајност разлика аритметичких 
средина максималне силе (N) 
испитаника експерименталне и 
контролне групе на иницијалном и 
финалном мјерењу у тесту суножни 
скок из мјеста (Countermovement 
jump)j p

Слика 3.  Значајност разлика аритметичких 
средина времена остварења 
максималне силе (s) испитаника 
експерименталне и контролне групе 
на иницијалном у финалном мјерењу 
у тесту суножни скок из мјеста 
(Countermovement jump)( j p)

Посматрајући слику 3 уочава се да није до-
шло до статистички значајног побољшања време-
на остварења максималне силе. Узрок томе лежи 
у фреквенцији пражњења, односно промјене уче-
сталости активирања моторних јединица. Брзи-
на пражњења нервних импулса зависи од више 

фактора, а ЦНС и број брзих влакана у мишићу 
играју кључну улогу. Показало се како је период 
примјене тренажног програма недовољан да би се 
дјеловало на вријеме остварења максимане силе.

Слика 4.   Значајност разлика аритметичких 
средина ИЕС-а (N/s) испитаника 
експерименталне и контролне групе 
на иницијалном и финалном мјерењу 
у тесту суножни скок из мјеста 
(Countermovement jump)( j p)

Упоређујући вриједности максималне 
силе добијене на основу резултата иницијалних 
и финалних мјерења, утврђене су промјене под 
утицајем експерименталног фактора. Тренажни 
садржаји побољшали су вриједности максималне 
силе, што је условило и побољшање максималне 
висине скока. Усљед примјене експерименталног 
фактора побољшао се индекс експлозивне снаге 
(слика 4). Као што смо већ навели, он директно 
зависи од вриједности максималне силе и 
времена њеног остварења (Zatsiorsky, 2009). 
Будући да се вријеме није значајније промјенило, 
ово побољшање се приписује већој вриједности 
максималне силе. Свака динамичка кретња биће 
ефикаснија уколико се успије дјеловати што већом 
силом у што краћем временском периоду. Уколико 
се то успије урадити у случају скокова, резултат 
је већа висина скока. И у тесту суножни скок из 
мјеста (Countermovement jump) усљед повећања 
вриједности силе побољшао се и ИЕС, што је 
условило и већу експлозивну снагу приликом 
извођења скока. Истражујући утицај ПАП-а на 
експлозивне кретње Сејл (2002) је добио сличне 
резултате. 

Може се закључити да је комплексни тре-
нинг утицао на побољшање тестираних параметра 
при извођењу суножног скока из мјеста (Counter-
movement jump).
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Однос параметара силе током извођења 
суножног скока из получучња (Squat jump)

Као и у претходном тесту и у тесту су-
ножни скок из получучња (Squat jump), усљед 
примјене експерименталног фактора, статистич-
ки значајно се побољшала максимална висина 
скока у експерименталној групи (p=.00), док је 
то повећање изостало у контролној групи (p=.09) 
(слика 5). Фактори који су довели до побољшања 
висине скока су повећана вриједност максимал-
не силе (Fmax) у концентричној контракцији то-
ком извођења скока, као и боља интрамускулар-
на и интермускуларна координација. Дат и сар. 
(2002),  тестирајући комплексни тренинг дошли су 
до сличних резултата, чиме су потврдили његов 
утицај на максималну висину скока, као и на 
трајање контакта са подлогом приликом извођења 
скока.

Слика 5.   Значајност разлика аритметичких 
средина максималне висине скока (cm)
испитаника експерименталне и 
контролне групе на иницијалном и 
финалном мјерењу у тесту суножни 
скок из получучња (Squat jump)у у q j p

Слика 6.   Значајност разлика аритметичких 
средина максималне силе (N) 
испитаника експерименталне и 
контролне групе на иницијалном и 
финалном мјерењу у тесту суножни 
скок из получучња (Squat jump)

У истом тесту је забиљежено и статистич-
ки значајно повећање максималне силе (слика 6). 
Међутим, интересантно је да се повећање десило 
у обе тестиране групе. Док је у експерименталној 
групи то било и очекивано, у контролној групи 
је ова промјена била изненађујућа. Тешко је на-
предак контролне групе приписати било ком ло-
гичном физиолошком, или миогеном адаптив-
ном процесу. Будући да је ово једина статистич-
ки значајна промјена од укупно шест тестира-
них варијабли у оквиру овог скока, не можемо 
је са сигурношћу узимати у обзир. Уколико се 
посматрају вриједности максималне силе види 
се да су те промјене релативно мале. Као могућ 
узрок насталих промјена може се навести фак-
тор мотивисаности испитаника контролне гру-
пе на финалном мјерењу. До сличних резулта-
та су дошли Сантос и Женеира (2008) на узор-
ку од 25 младих кошаркаша. Што се тиче вре-
менских параметара силе (слика 7) статистички 
значајних промјена није било у тестираним гру-
пама. Иако је била очекивана промјена у погле-
ду ИЕС-а (због повећане вриједности Fmax), она 
се ипак није десила. Очигледно је да повећање 
вриједности максималне силе није било довољно 
да би се промјенио ИЕС.  р ј

Слика 7.   Значајност разлика аритметичких 
средина времена остварења 
максималне силе (s) испитаника 
експерименталне и контролне групе 
на иницијалном и финалном мјерењу 
у тесту суножни скок из получучња 
(Squat jump)
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Слика 8.  Значајност разлика аритметичких 
средина ИЕС-а (N/s)  испитаника 
експерименталне и контролне групе 
на иницијалном и финалном мјерењу 
у тесту суножни скок из получучња 
(Squat jump)

Као и у претходном тесту примјеном ком-
плексног тренинга побољшала се вриједност 
силе што је довело и до побољшања максимал-
не висине скока при извођењу суножног скока 
из получучња (Squat jump). Дакле, још једном је 
потврђена ефикасност комплексног тренинга на 
експлозивну снагу опружача ногу.

ЗАКЉУЧАК

У периоду од десет недјеља испитивани 
су утицај комплексног тренинга на експлозив-
ну снагу опружача ногу. Упоређивањем резулта-
та са иницијалног и финалног мјерења добијени 
су резултати на основу којих су донести сљедећи 
закључци:

• Комплексни тренинг је утицао на  побољ-
шање максималне висине скока, максималне 
силе и ИЕС-а у концентричној контракцији 
током извођења различитих варијанти 
скока. На тај начин је потврђен утицај фи-
зиолошког механизама постактивацијске 
потенцијације на динамичке кретне задатке 
какав је суножан вертикалан скок. Закључак 
је да се извођењем динамичких кретњи са 
оптеређењем производи акутно побољ-
шање у манифестацији екслозивне силе 
типа скочности. Примјењени програм није 
статистички значајно утицао на вријеме 
остварења максималне силе. Будући да 
је познато да се на вријеме остварења 
максималне силе може утицати тренингом, 
вјероватно је период примјене  овог 
тренажног програма био кратак да би се 
значајније утицало на вријеме остварења 
максималне силе.

• У контролној групи нису утврђене сигни-
фикантне промјене након експерименталног 
третмана, осим у варијабли максимална 
сила код теста суножни скок из получучња 
(Squat jump). Овакви резултати су сас-
вим очекивани будући да испитаници 
контролне групе нису били подвргнути 
до датним тренинзима снаге. Изузетак 
у погледу максималне силе може се 
сматрати случајним, јер од укупно шест 
тестираних варијабли у тесту суножан 
скок из получучања (Squat jump), само у 
једној је забиљежено статистички значајно 
побољшање.

3.  Burger, T., Boyer-Kendrick, T., Dolny, D. (2000). 
Complex training compared to a combined 
weight training and plyometric training program. 
Journal of Strength and Conditioning Research, 
14(3), 360-365.

4.  Duthie, G., Young, W., Aitken, D. (2002). 
The Acute Effekt of Heavy Loads on Jump 
Squat Performance: An Evuluation of the 
Complex training and contrast Methods of 
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Abstract
In ten-week period, junior basketball players divided into two groups, experimental and control, were subjected to various training 
programs. Experimental group members, in addition to regular technical and tactical basketball training, had additional complex training 
twice a week, while the subjects in the control group only had a technical-tactical basketball training. The aim of this study was to test 
the impact of complex training on explosive leg strength in the performance of different jump variants of junior basketball players. 
Countermovement jump and Squat jump were tested as well as the following variables: maximum jump height (h), maximum force 
(Fmax) and the time needed for the achievement of the maximum force (tmax) in concentric contraction when performing jumps and 
explosive strength Index (IES = Fmax / tmax). Comparing the results obtained on the basis of the initial and fi nal measurements, it has 
been proved that the tested variables have changed under the infl uence of experimental factors. In both tested jumps the maximum jump 
height (p=.00) and maximum force (p=.00) were signifi cantly improved, whereas IES improved only in the Countermovement jump 
(p=.00). the time of the maximum force realization remained unchanged during the ten-week treatment. The research has proven that the 
complex training has infl uenced the improvement of explosive leg strength in junior basketball players.

Key words: VERTICAL JUMP / POST-ACTIVATION POTENTIATION / FORCE / BASKETBALL PLAYER

Coaches believe that the simultaneous mastering of 
the large exterior loads (a weight) and small loads 
(body weight) will produce a better neuro-muscular 
adaptations. Guided by the above, came the idea for 
testing the effect of complex training on explosive 
strength of legs extensors.

INTRODUCTION

Complex training was founded by Russian 
and Bulgarian trainers and includes a combination of 
large and small ballast during a training. This form 
of exchange of the maximum and explosive muscle 
contractions of the same muscular groups is in sci-
ence and sport practice known as „complex training”. 
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This type of training is used to improve neuro-
muscular adaptation and the maximum force and the 
speed of force manifestation. In this way a combina-
tion of concentric, eccentric-concentric exercises af-
fects a rapid generation of muscular force (Adams et 
al., 1992; Burger et al., 2000; Fatouros et al., 2000; 
Jensen et al., 2003). Recently science has confi rmed 
trainers’ assumptions and in reserach laboratories 
came to the conclusion that the exchange of the large 
and small loads can have signifi cant traning effects 
(Blakey, 1987; Ebben et al., 1998; Duthie et al., 2002; 
Ebben et al., 2002). Using large training loads as ini-
tal weight can lead to the improvement of the explo-
sive movements. By doing large load exercises we 
allow the next action to be temporarily improved due 
to increased excitation of the cental nervous system 
(Jensen et al., 1999; Ebben et al., 2000; Fatours et al., 
2000). Excitation of the central nervous system is the 
result of the acute physiological adaptation, which 
lasts 8 to 10 minutes and is called post-activation po-
tentiation  PAP (Sale, 2002). The essece of the PAP 
is in the effect of the large loads that cause a high de-
gree of nerve stimulation, resluting in inclusion of a 
larger number of motor units and increased discharge 
frequency of nerve impulses.

There are two basic ways of implementation of 
complex training:

- Combining large and small loads between a 
series of exercises and

- Combining large and small loads within the 
series, so called superseries.

In this paper we used the second way, which 
is a grouping of two or more exercises that are per-
formed in a large series (superseries), while exchang-
ing large and small loads with a maximum speed of 
execution, known as the ‘Russian complex’.

The aim of this study was to determine how 
complex training affects the maximum height of the 
jump and the value of the force, and the time of her 
achievements in concentric contraction during the 
performance of different variants of the jump.

METHOD

Subjects sample

Subjects were the 20 junior basketball players 
(age 16-17), members of BC „Zvijezda”, Banja Luka 
and BC „Alfom”, Banja Luka. Subjects were of nor-

mal health status, divided into two groups: experi-
mental group (Exp.) and control group (Con.). At the 
time of testing, all subjects were healthy and without 
injuries of the lower extremities. The groups were 
homogenized after the initial measurements based on  
Z-value of each criterion variable, as a precondition 
for the implementation of the experiment with paral-
lel groups.

Variable sample

Two jumps were tested:
1. Countermovement jump - two foot standing 

jump.
2. Squat jump – two foot squat jump.

Within each jump following variables were 
tested:

• Max jump height (h),
• Maximum force in concentric contraction 

(Fmax),
• Time to achieve the maximum force in con-

centric contraction (tmax) and
• Explosive strength index (IES = Fmax / tmax).

After warming up,  each subject performed two 
different vertical jump on the force plate: squat jump 
in which the candidate takes the position of half squat, 
retains that position for two seconds, and performs 
the maximum bounce and countermovement jump  in 
which the candidate takes the position of the half-
squat and goes into maximum jump immediately 
afterwards. Both vertical jumps were repeated three 
times, with the highest jumps selected for further 
analysis. Interval between jumps lasted about one 
minute.

Research procedure

In the period of ten weeks the experimental 
group, in addition to the regular basketball training, 
was subjected to the additional complex training 
method, twice a week, while the control group only 
had technical-tactical basketball training.

Training consisted of 3 to 5 exercises for leg 
extremities. Each exercises consisted of load which 
was 50% -80% of maximum. After load and 2-minu-
te break, there was another specifi c exercise without 
effort. Previous research recommend similar train-
ing program while thinking that the two-minute 
break should be applied between load and a specifi c 
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exercise in order to use PAP effect better (Young et 
al., 1998). Load was performed in 4 series with 6-8 
repeats, and specifi c exercises with 10 repetitions. 
Break between the series amounted to 4 minutes.

Subjects were tested in laboratory conditions, 
with the help of Tanita BC-418MA and GLOBE 
ERGO TESYS SYSTEM 1000, following standard 
procedure on the force plates (Force Plate - mega 
twin plates), collected data was subjected to statisti-
cal data processing by applying of statistical operat-
ing system SPSS 14.0. For all the variables standard 
central (arithmetic average) and dispersive parame-
ters (standard deviation) were calculated. Differences 
between control and experimental groups will be de-
termined by the T-test for independent samples. The 
level of statistical signifi cance set at p<0.05.

RESULTS AND DISCUSSION

The basic descriptive parameters of the ana-
lyzed variables for experimental and control groups 
are shown in Table 1 and 2. There were no statisti-
cally signifi cant differences in the variables tested in 
the initial measurement (p> 0.05), which is not the 
case with the fi nal measurement. The experimental 
treatment led to changes in maximum jump height, 
maximum force achieved in concentric contraction, 
as well as  the IES-A. In tables 1 and 2 we note that 
the subjects in terms of morphological characteristics 
were not signifi cantly different the initial and fi nal 
measurement. Logical fi nal results rise from the fact 
that the subjects of both groups had exercises of sub 
maximum and maximum intensity, with short periods 
of stress, insuffi cient to engage the aerobic mecha-
nisms through which it is possible to engage energy 
sources and reduce the body mass.

Table 1.    Values of arithmetic mean and the standard deviations of variables tested in subjects in experimental 
and control groups at initial measurement.

Tests Two foot standing jump 
(Countermovement )

Two foot squat jump
(Squat)

Descriptive 
parameters Arithmetic mean Standard deviation Arithmetic mean Standard deviation

Groups Exp. Con. Еxp. Con. Еxp. Con. Еxp. Con.

Body height 186 186.4 4.36 4.19 186 186.4 4.36 4.19

Body mass 75 75.8 4.57 3.08 75 75.8 4.57 3.08

Height jump 32.7 33 2.58 2.40 31.2 30.7 1.81 2.98

Fmax 1683.16 1671.50 148.60 149.24 1656.75 1753.75 99.97 82.74

tmax .19 .19 .03 .02 .18 .18 .05 .03

IES 9023.33 9189.84 2069.22 2281.43 10034.02 9976.79 3172.41 1767.30
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Table 2.    Values of arithmetic mean and the standard deviations of variables tested in subjects in experimental 
and control groups at fi nal measurement

Tests  Two foot standing jump 
(Countermovement )

Two foot squat jump 
(Squat)

Descriptive 
parameters Arithmetic mean Standard deviation Arithmetic mean Standard deviation

Groups Exp. Con. Exp. Con. Exp. Con. Exp. Con.

Body height 186.4 186.8 4.22 4.21 186.4 186.8 4.22 4.21

Body mass 75.3 76.15 4.78 2.71 75.3 76.15 4.78 2.71

Height jump 37.4 33.4 2.79 2.27 36 31.1 2.25 2.80

Fmax 1931.27 1695.29 45.65 140.68 1905.47 1782.56 114.25 76

tmax .18 .19 .02 .03 .18 .17 .04 .02

IES 10533.33 9156.29 1973.65 1987.41 11100.84 10123.03 2594.85 1455.27

As expected, under the infl uence of experi-
mental factors, there was a statistically signifi cant 
improvement of maximum height of the jump in the 
experimental group, while in the control no improve-
ments in jump height were noted (Figure 1).

The consequence of increasing the value of 
maximum force and better intramuscular and inter-
muscular coordination enabled greater values of ver-
tical jump. Adams et al., (1992) had similar results.

Statistically signifi cant improvement of  the 
maximum force value and IES-A (Figure 2 and 4), 
is the result of a partial muscular fi ber hypertrophy, a 
larger number of activated motor units, fast frequen-
cy discharge, or change the frequency of activation of 
motor units, as well as more coordinated  activation 
of motor units.

There are two factors affecting the degree of 
manifestation and speed of maximum force: periph-
eral and central. The most important  peripheral fac-
tor  to achieve maximum muscle force is the size of a 
muscle that is directly associated with the size of the 
cross section. On the other hand CNS is the most im-
portant factor for the development of muscle force, 
not only by the amount of muscle involved but also 
the degree to which the individual muscle fi bers are 
activated - intramuscular coordination of muscles. 
Activating a larger number of motor units, increased 
discharge frequency and synchronization of muscle 
units, allows the creation of maximum muscle force. 
Training contents applied in this program included 
the entire movement, not just individual muscle force 
or movement in an isolated joint, which improves in-

The relation of force parameters during 
Countermovement jump

Comparing the average values obtained from 
the initial and fi nal measurements it has been deter-
mined that with the experimental group there was a 
statistically signifi cant increase of maximum jump 
height (p =. 00), maximum force (p =. 00), and IES-
A (p =. 00). Time for achievement of the maximum 
force under the infl uence of the experimental treat-
ment was not statistically signifi cantly improved (p 
=. 36). At the same time, in the control group, there 
has been no signifi cant changes in any parameter ob-
served countermovement jump.

Figure 1.   The signifi cance of differences of 
arithmetic mean in maximal jump height 
(cm) for experimental and control groups 
in the initial and fi nal measurement in 
the Countermovement jump
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termuscular and intramuscular coordination of mus-
cles. Fatouros et al., (2000) came to similar result.

Figure 2.   The signifi cance in differences of 
arithmetic mean of the maximum force 
(N) in experimental and control groups 
in the initial and fi nal measurement of 
Countermovement jump

Figure 3.   The signifi cance in differences of time 
achievement of  maximum force (s) 
in experimental and control groups at 
the initial and fi nal measurement of the 
Countermovement jump

When observing Figure 3 we note that there 
has been no statistically signifi cant improvements in 
time needed to achieve  maximum power. The cause 
of this lies in the frequency of discharge, or change 
of the frequency of activation of motor units. Speed 
of nerve impulse discharge depends on many factors, 
and both CNS and the number of fast fi bers in the 
muscle play a key role. It turned out that the period of 
implementation of training programs is insuffi cient 
to affect the  time needed to achieve maximum force.

Figure 4.   The signifi cance in differences 
between the IES-A (N / s) average  in 
experimental and control groups in the 
initial and fi nal measurement in the test 
for Countermovement jump

Comparing the values of maximum force ob-
tained on the basis of the results of initial and fi nal 
measurements, the changes under the infl uence of 
experimental factors have been determined. Training 
facilities have improved the value of maximum force 
leading to improvement of  maximum jump height. 
As a result of the implementation of the experimen-
tal factors  the explosive strength index has been im-
proved (Figure 4). As we have already said, it directly 
depends on the value of maximum force and the time 
of her achievements (Zatsiorsky, 2009). Since that 
time did not signifi cantly change, this improvement 
could be explained by higher value of maximal force. 
Each dynamic movement will be more effective if we 
are able to act with a higher power in the shortest 
possible period of time. If we manage to do in case of 
jumps, the result is greater jump height. Even in the 
countermovement jump test due to increasing values 
of force the IES improved, which caused greater ex-
plosive force when performing the jump. Exploring 
the impact of PAP on explosive movement Sale 2002 
got similar results in 2001.

The relation of force parameters during 
Squat jump

As in the previous test, in the squat jump test 
too, due to the implementation of the experimental 
factors  the maximum height of the jump in the ex-
perimental group (p =. 00) has been signifi cantly im-
proved, whereas  in the control group there were no 
improvements (p = .09) (Figure 5). Factors that have 
led to improvements in jump height are increased val-
ue of maximum force (Fmax) in concentric contrac-
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tion during the performance of the jump as well as 
better intramuscular and intermuscular coordination. 
Duthie et al., 2002), while testing complex training 
came to similar results, which confi rmed its infl uence 
on the maximum height of the jump and the duration 
of contact with the surface when performing a jump.

Figure 5.   The signifi cance in differences of 
arithmetic mean of maximum jump 
height (cm) of experimental and control 
groups at initial and fi nal measurement 
of the test in Squat jumpq j p

Figure 6.    The signifi cance in differences of 
arithmetic mean of the maximum force 
(N) in experimental and control groups 
in the initial and fi nal measurement of 
Squat jump. q j p

In the same test statistically signifi cant in-
crease in maximum force was recorded (Figure 6.). 
However, it is interesting that the increase occurred 
in both groups tested. While within the experimen-
tal group it was expected, in the control group, this 
change was surprising. It  is diffi cult to attribute this 
progress in the control group to any logical or physio-
logical adaptive process. Since this is the only sta-
tistically signifi cant change of the all six variables 
tested in this jump, we can not take it into serious 
consideration. If we consider the value of maximum 

force, we see that the changes are relatively small. 
As a possible cause of the changes  we can name 
the motivation factor in the control group subjects at 
the fi nal measurement. Janeiro and Santos came  to 
the similar results (2008) on a sample of 25 young 
players. As for the time parameters of force (Figure 
7) no signifi cant changes have not been noticed in 
tested groups. Although it was expected, the change 
in the IES-A (because of the increased value of Fmax), 
hasn’t occurred. It is obvious that increasing the val-
ue of maximum force was not enough to change IES. 

Figure 7.   The signifi cance in differences of time 
achievement of  maximum force (s) in 
experimental and control groups in the 
initial  and fi nal measurement of fi nal 
Squat jump testq j p

Figure 8.   The signifi cance in  differences 
between the IES-A (N / s) average  in 
experimental and control groups in the 
initial and fi nal measurement for the 
Squat jump testq j p

As in the previous test by applying a complex 
training the value of force has been improved  which 
also led to improvements in the maximum height 
jump performance of squat jump. So, once again, 
the effectiveness of complex training on explosive 
strength of legs extensors has been proved.
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CONCLUSION

In the period of ten weeks the infl uence of 
complex training on explosive strength of legs exten-
sors has been tested. Comparing the results from the 
initial and fi nal measurements the following results 
were obtained and used to come to following conclu-
sions:

• Complex training affected the improvement 
of maximum jump height, maximum force 
and IES in concentric contraction during the 
performance of different variants of the jump. 
Thus is confi rmed the infl uence of physiologi-
cal mechanisms of post activating potentiation 
on dynamic tasks such as countermovement 
jump. The conclusion is that the performance 
of dynamic motion with load produces acute 
improvement of the manifestation of the ex-

plosive power. Applied program did not sig-
nifi cantly affect the time of maximum force 
realization. Since it is known that in time of 
maximum force realization can be infl uenced 
by training, probably the period of implemen-
tation of this training program was short to 
signifi cantly affect the time of maximum force 
realization. 

• In the control group no signifi cant changes af-
ter experimental treatment have been notices, 
except in the maximum force variable in the 
squat jump test. Such results were quite ex-
pected since the subjects in the control group 
were not subjected to additional training forc-
es. The exception in the maximum force can 
be considered accidental because of all the six 
variables tested in the squat jump test, only 
one has shown signifi cant improvement.
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