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Abstract 

IMPORTANCE OF SPECIFIC MOTOR SCHEME FOR DEVELOPMENT 
OF EXPLOSIVE POWER OF BASKETBALL PLAYERS 

During the development of explosive power of basketball players, we have to 
consider a great horizontal speed before jump in many situations at the court. 
In that case, most of the force impuls is done in phase of front resistance to the 
ground. So, it's very possible that there is a shortage in current process of 
basketball training for development of explosive power. What I ment to say is 
that, maybe, we could reach more efect in coordinating all links in actual 
neuro-muscular chain. Therefore, I presented a few exercises for possible 
solution. 
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У савременом спорту све већи утицај на резултат имају физичке 
предиспозиције и ниво физичких способности. Тако, у кошарци, као и у 
великом броју колективних спортских грана, физичке способности 
појединца представљају веома битан фактор успеха целога тима. 
Међутим, за врхунског спортисту све је већи проблем надмашити самога 
себе, јер је све ближи свом биолошком максимуму. Све теже је пронаћи 
ефикасне методе и средства развоја способности таквог спортисте.  

Једна од битних антропомоторичких карактеристика кошаркаша је 
добра скочност. Познато је да се скочност може развијати потпуно 
различитим методама и средствима у зависности од многих фактора. Та 
потенцијална методичка шароликост вероватно проистиче из чињенице да 
скочност представља скуп више, прилично независних, неуро-
физиолошких способности. Овај рад је инспирисан претпоставком да се 
скок у колективним спортским гранама са лоптом, па и у кошарци, ма 
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колико деловао сличан, разликује по моторној шеми, у свакој 
специфичној ситуацији (скок за смеч у одбојци, за блок, скок да се ухвати 
лопта о кошаци, итд.). 

Разматрао бих, конкретно, процес тренинга чији је циљ 
повећавање способности скока једном ногом увис,  при великој  
хоризонталној  брзини  кретања  тела  непосредно  пре одскока 
(конкретно мислим на  покушај поентирања кошаркаша из непосредне 
близине у трку).  

Улога прегибача у зглобу кука, у таквим ситуацијама, је изузетно 
значајна и тренери, углавном, посвећују пажњу развијању силе тих 
мишића. Међутим сматрам:  

а) да се јако мало пажње посвећује развоју силе тих мишића у 
условима у којима се она испољава у реалној ситуацији (веома велика 
сила за веома кратко време), 

б) синхронизација свих мишићних група, које се активирају у 
оваквим приликама, МОЖДА може ефикасније да се реши. 

Оба ова проблема се, додуше, третирају кроз такмичарски метод и 
на такмичењу, али да ли се решавају? Уколико је нека ствар битна, као 
што је скок за кошаркаша, ни један детаљ се не сме препустити случају. 
Размишљао сам о томе да се, раније, тренинг сводио на такмичарску 
активност, а данас се, у свакој спортској грани, детаљно обрађују сви 
релевантни чиниоци спортске форме и њихови детаљи.   

Уз покушај да уважим све значајне услове у описаној ситуацији 
скока током такмичења, навео сам неколико вежби које би вероватно 
решиле оба наведена проблема, ако ти проблеми уопште и постоје 
(хипотеза још није доказана). Током рада са спортистима, испробавао сам 
све те вежбе, па ћу, уз сваку од њих, навести и нека запажања. 

1. САСКОК УДАЉ – ДОСКОК - ОДСКОК УВИС 

 Саскок се изводи са платформе која је виша од нивоа на који се 
врши доскок. У зависности од пола, утренираности, итд. висина 
платформе се мења. Важно је да се саскаче у даљину, и то што је могуће 
даље. Затим, непосредно по доскоку, врши се вертикалан одскок.  Што се 
тиче одскока, морао би бити што пре након доскока, што је могуће више и 
што је могуће више вертикално. Битно је и то да се саскаче једном ногом, 
а да се доскок и одскок врше супротном ногом. 

Платформа са које се саскаче не би смела бити превисока. Тело 
које пада са веће почетне висине, пада под тупљим углом путање пада и 
равни подлоге доскока. У том случају не би се довољно стимулисали 
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прегибачи у зглобу кука. Такође, што је већа маса спортисте, платформа 
је нижа, управо из претходно наведеног разлога. По мојој слободној 
процени, на основу визуелног тестирања, оптимална средња висина 
платформе је око 30 – 40 цм.  Подлога на коју се доскаче мора бити 
потпуно равна ради превенције повређивања. 

 

2. САСКОК ПОСЛЕ ЗАЛЕТА – ДОСКОК – ОДСКОК 

Залет од неколико трчећих корака се врши по равној подлози. Та 
подлога је на вишем нивоу од места доскока – одскока. Интензитет се 
регулише и дужином залета, односно брзином трчања (m x a = F). Саскаче 
се једном ногом у даљ, доскаче се на другу ногу. Са исте ноге се, одмах 
затим, врши одскок вертикално, што је више могуће. Требало би 
настојати да се одскок реализује што пре по доскоку.  
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3. СКОК УВИС ЈЕДНОМ НОГОМ ИЗ ТРКА 

Јако је важно да се у неколико трчећих корака залета постигне 
велика брзина, пре скока, како би се изазвала адекватна адаптација 
организма. Скок се изводи максимално вертикално, што је могуће више.  
Ради економичнијег, а ефикасног залета, залетиште може бити на благој 
падини (маx. 6 до 8 степени), али услови морају бити такви да се скок 
реализује на равном тлу. Значи, идеална би била падина у истеку, која се 
наставља равним делом. У сваком случају, боље је почети са равним 
залетиштем, јер је већина спортиста, са којима сам користио ову вежбу, 
могла правилно да испуни задатак, тек након неколико покушаја са 
залетом по равном тлу. 

 

 4. СКОК УНАЗАД НАКОН СКОКА УНАПРЕД 

Једном ногом се скаче удаљ из места. Затим се доскаче на другу 
ногу и одскаче се уназад. Скок унапред не треба да је превише интензиван 
јер је, обично, после максималног скока унапред тешко правилно извести 
максимални скок уназад, што се и тражи од спортисте. Осим тога, 
максималним скоком унапред непотребно се троши драгоцена енергија. 
Мислим да је скок унапред са око 50% интензитета довољан стимуланс 
механизама акцентованих у овом раду. 
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5. '' ИНДИЈАНСКИ '' ПОСКОЦИ НА БЛАГОЈ ПАДИНИ 

Са једне ноге на другу врши се кратак скок унапред, а затим се 
одскаче, без застајкивања, увис (у овој вежби је такође важно одскочити 
што је могуће више и потпуно вертикално). Затим се, након доскока на 
исту ногу, поново врши кратак скок унапред и одскок увис (само овај пут 
супротном ногом). Блага падина и вертикалан скок захтевају активацију 
прегибача у зглобу кука. Стекао сам утисак да је доскок на оштријим 
падинама врло незгодан моторички задатак. Мислим, међутим, да је нагиб 
од 10 степени довољан стимуланс, а без опасности од повређивања при 
доскоку.  

 
 
У прилог теорији о могућем недостатку актуелних тренажних 

метода, иду и резултати једног малог истраживања које сам спровео са 
јуниорима КК: ''Раднички Југопетрол'' 2002. године.  

- Оформио сам две групе од по 4 испитаника (А и Б).  
- Испитаници су били мушког пола и узраста од 17-18 година.  
- Циљ истраживања био је да се установи да ли има основа за 

претпоставку о којој је реч у овом раду.  
- Задаци истраживања: 

• извршити процену иницијалног стања способности скока 
увис из места, 

• увећавати снагу доњих екстремитета испитаника, 
• извршити процену стања способности скока увис из места 

након 30 дана, 
• на основу субјективне процене испитаника утврдити да ли 

постоји напредак у скоку у реалној ситуацији током игре 
- Примењен је ''Sargent'' тест одскока. 

 Групи Б, када сам примењивао плиометријски метод, задавао сам 
вежбу бр. 1, коју сам раније описао. Група А радила је ''drop jump'' (саскок 
у дубину-одскок увис). Реч је о делу специфично-припремне фазе 
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тренажног процеса која је изгледала овако (наводим само дане када је 
била циљана снага доњих екстремитета): 
1. ДАН –  тестирање 
2. ДАН –  развој снаге доњих екстремитета 
- 
- 
5. ДАН –  група А – drop jump са висине од 30 цм 4х5 пон, паузе између серија 60 с 
 група Б – вежба бр. 1. – са висине 25 цм, 4х2х4 пон. паузе 60 с 
- 
- 
8. ДАН - развој брзинске снаге доњих екстремитета 
- 
10. ДАН – исто као 5. ДАН 
- 
14. ДАН -  група А – drop jump 40 цм 4х5 пон, паузе 60 с 
 група Б – вежба бр. 1. – 30 цм, 4х2х4, паузе 60 с 
15, 16, 17. ДАН микроциклус опоравка 
18. ДАН - развој максималне снаге доњих екстремитета 
- 
20. ДАН - група А - drop jump 5х5 – 40 цм, паузе 60 с 
- 
22. ДАН - исто као 20. ДАН 
- 
24. ДАН - развој брзинске снаге доњих екстремитета 
- 
26. ДАН - група А - drop jump 5х6 – 40 цм паузе 60 с 
 група Б – вежба бр. 1. – 5х2х5 – 30 цм паузе 60 с 
27, 28, 29. ДАН – микроциклус опоравка 
30. ДАН - тестирање 

 Након 30 дана, на другом тестирању, обе групе су показале 
приближно исти напредак у скоку увис из места. Међутим, испитаници 
групе Б су сви, за разлику од групе А, субјективно осетили значајан 
напредак у скоку током специфичних и такмичарских тренажних 
активности. У групи А је једино испитаник А3 изјавио да осећа знатно 
побољшање. Међутим, он је и у вертикалном скоку показао највећи 
напредак у групи.   

Морам напоменути и то да су обе групе већ прошле кроз, готово 
целу опште-припремну фазу, те да је, и пре приложеног мезоциклуса, са 
испитаницима рађено на развоју снаге доњих екстремитета. 

Годишњак 12 (2004) 138



Сарић С. – УЛОГА СПЕЦИФИЧНЕ МОТОРНЕ СХЕМЕ ПРИ РАЗВОЈУ ... 

0

10

20

30

40

50

60

70

A1 A2 A3 A4

B1 B2 B3 B4

SKOK UVIS IZ
MESTA -
INICIJALNO
STANJE
SKOK UVIS IZ
MESTA-
NAKON 30
DANA

 

 
 
Ови резултати се, ипак, не могу сматрати посебно значајним јер 

нема егзактних података, а и узорак испитаника је исувише мали. Могли 
би послужити као довољан разлог да се направи неко, статистички 
значајно истраживање. У томе је значај овог истраживања. 

 Приликом уводно-припремног дела за примену свих наведених, и 
сличних вежби, поред принципа припремања за тренинг плиометријског 
метода, мора се обратити пажња и на прегибаче у зглобу кука. Навешћу 
неколико вежби које сам користио у том циљу: 

 Трчање уназад, 
 скип-високо подизање колена током трчања краћим корацима, 
 обеножни поскоци уназад, 
 обеножни поскоци наизменично напред-назад, 
 једноножни поскоци наизменично напред-назад,  
 у лежећем ставу на леђима, наизменично подизање десне и 
леве ноге, опружене у коленима, итд. 

Наравно, све ово би требало схватити као размишљање, и не 
мислим да сам у праву ако кажем да ће се сигурно постићи бољи резултат 
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применом оваквих вежби. Мислим, међутим, да сам у праву ако кажем да 
би требало добро размислити о свему. Циљ ми је био да представим то 
своје размишљање еминентним стручњацима који ће, надам се, уложити 
одређен напор у циљу јасније ситуације.   
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