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КРАТАК САДРЖАЈ
Увод Те сто ви за про це ну ана е роб ног ка па ци те та има ју по се бан зна чај у спорт ској ме ди ци ни, јер 
по сто ји мно го ма ње по да та ка и ис тра жи ва ња у овој обла сти у по ре ђе њу с ме ре њем аероб них спо-
соб но сти. Ана е роб ни тест Win ga te (WAnT) осми шљен је као нај по год ни ји за до би ја ње ин фор ма ци ја 
о ана е роб ним ме та бо лич ким пу те ви ма.
Циљ ра да Циљ ис тра жи ва ња је био да се про це не и упо ре де ана е роб не спо соб но сти (ана е роб на 
сна га и ана е роб ни ка па ци тет) вр хун ских спор ти ста при ме ном те ста Win ga te, као и да се уве де но ви 
па ра ме тар (екс пло зив на сна га) ко ји би до пу нио ана е роб ни фи зи о ло шки про фил ових спор ти ста.
Ме то де ра да Ис пи ти ва ну гру пу су чи ни ла 152 мла да му шкар ца, раз ли чи тих фи зич ких спо соб но сти 
и спорт ских спе ци јал но сти: 31 не спор ти ста, 34 ру ко ме та ша, 24 џу ди ста, 37 од бој ка ша и 26 ве сла ча. 
Код свих ис пи та ни ка ура ђе на су основ на ан тро по ме триј ска ме ре ња, на кон че га је при ме њен тест 
Win ga te за про це ну ана е роб них спо соб но сти.
Ре зул та ти Ана ли зом до би је них по да та ка утвр ђе на је ста ти стич ки зна чај на раз ли ка (p<0,05) у из-
ме ре ним вред но сти ма из ме ђу спор ти ста и не спор ти ста, као и уну тар гру пе спор ти ста укљу че них 
у ана е роб не и аероб не спор то ве. Нај ви ше вред но сти ана е роб не сна ге у ап со лут ним (AP=1006 W) и 
ре ла тив ним вред но сти ма (AP=11,4 W/kg) оства ри ли су од бој ка ши, а код ове гру пе за бе ле же не су и 
нај ви ше вред но сти ана е роб ног ка па ци те та (AC=19,8 kJ) и ап со лут не и ре ла тив не екс пло зив не сна ге 
(EP=154 W/s; ре ла тив на EP=1,74 W/s/kg). Из ме ре не раз ли ке би ле су ста ти стич ки зна чај не (p<0,05).
За кљу чак Из ме ре не раз ли ке у вред но сти ма па ра ме та ра ана е роб ног те ста Win ga te мо гле би се об ја-
сни ти ин тен зи те том и вр стом фи зич ке ак тив но сти, а про це на екс пло зив не сна ге, као но вог па ра ме-
тра те ста, има ве ли ки прак тич ни зна чај у про це ни тре на жног про це са, као и за се лек ци ју у спор ту.
Кључ не ре чи: ана е роб на сна га; ана е роб ни ка па ци тет; фи зич ка ак тив ност
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УВОД

Ве ли чи на енер гет ских ка па ци те та и ни во 
њи хо вог ис ко ри шћа ва ња бит но ди фе рен ци-
ра ју по је ди не осо бе, што је по себ но зна чај но 
за ис тра жи ва ња у спорт ској ме ди ци ни и фи-
зи о ло ги ји спор та. У за ви сно сти од ин тен зи-
те та и тра ја ња фи зич ке ак тив но сти, до ла зи 
до ак ти ва ци је раз ли чи тих ме та бо лич ких 
пу те ва. Ка ко су енер гет ске мо гућ но сти нај-
ва жни ји фак тор ко ји од ре ђу је крај ње гра ни-
це функ ци о нал них спо соб но сти ор га ни зма, 
ве о ма је ва жно из ме ри ти их на од го ва ра ју ћи 
на чин.

Те сто ви за про це ну ана е роб них спо соб-
но сти има ју по се бан зна чај у са вре ме ном 
спор ту, јер је овај део енер гет ског ка па-
ци те та – прем да под јед на ко ва жан као и 
аероб ни – че сто не пра вед но за по ста вљан. 
Спор то ви ти па сна ге и крат ких ин тен зив-
них оп те ре ће ња за сни ва ју се упра во на раз-
во ју и ква ли те ту ана е роб ног ка па ци те та. За 
про це ну ана е роб них спо соб но сти се ко ри-
сте раз ли чи ти мо то рич ки те сто ви, ме ђу ко-
ји ма је нај по зна ти ји ана е роб ни тест Win ga te 
(WAnT) [1]. Он је оце њен као јед но ста ван и 
ла ко при мен љив тест, чи ји ре зул та ти ви со-
ко ко ре ли ра ју с ана е роб ним по ка за те љи ма 
као што су нај ве ћа кон цен тра ци ја лак та та 
[2] и не до ста так ки се о ни ка [3]. Тест се мо же 

ква ли фи ко ва ти и као објек ти ван, ре про ду-
ци би лан и до вољ но осе тљив да за бе ле жи и 
ма ње про ме не ана е роб не спо соб но сти чо ве-
ка. Утвр ђе не су и зна чај не по зи тив не ко ре-
ла ци је са дру гим ла бо ра то риј ским те сто ви-
ма ко ји ме ре ана е роб ни ка па ци тет, а ви со ке 
вред но сти те ста Win ga te до бро ко ре ли ра ју и 
с ко ли чи ном бр зокон тра ху ју ћих ми шић них 
вла ка на [4].

То ком при ме не теста Win ga te ан га жу ју 
се два ва жна ана е роб на енер гет ска си сте ма: 
пр ви је аде но зин три фос фат ни и кре а тин-
ски, ко ји да ју енер ги ју за пр вих 3–15 се кун-
ди те ста; дру ги је ана е роб ни гли ко ли тич ки 
си стем, ко ји омо гу ћа ва одр жа ва ње по стиг-
ну тог мак си мал ног оп те ре ће ња до кра ја 
те ста ко ји тра је 30 се кун ди. По мо ћу те ста 
Win ga te до сад је би ло мо гу ће за бе ле жи ти не-
ко ли ко па ра ме тра, по ка за те ља ана е роб них 
спо соб но сти: ана е роб ну сна гу (AP), ко ја се 
на зи ва још и мак си мал на сна га, и ана е роб ни 
ка па ци тет (AC), од но сно сред њу сна гу [5]. 
Ана е роб на сна га пред ста вља нај ве ћу сна гу 
по стиг ну ту то ком би ло ко јег пе то се кунд-
ног ин тер ва ла. Основ на прет по став ка овог 
те ста је сте да је вред ност ана е роб не сна ге 
енер ги ја до би је на из ви со ко е нер гет ских фос-
фа та, та ко да се AP ре ги стру је нај че шће у пр-
вом или дру гом пе то се кунд ном ин тер ва лу. 
Ана е роб ни ка па ци тет је при ка зан укуп ним 
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ра дом оства ре ним то ком 30 се кун ди те ста и пред ста-
вља енер ги ју до би је ну из ви со ко е нер гет ских фос фа та 
и гли ко ли зе. До би је не ана е роб не ком по нен те мо гу се 
из ра жа ва ти у ап со лут ним и ре ла тив ним вред но сти ма.

Уса вр ша ва њем ме то до ло ги је ме ре ња у Ла бо ра то-
ри ји за функ ци о нал ну ди јаг но сти ку Ме ди цин ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, где је то ком 
ви ше го ди шњег ра да те сти ра но не ко ли ко хи ља да спор-
ти ста, до би је на је мо гућ ност уво ђе ња но вог па ра ме-
тра про це не ана е роб них спо соб но сти. На и ме, по мо ћу 
пот пу но ком пју те ри зо ва ног си сте ма ко јим је мо гу ће 
утвр ди ти вред но сти тре нут не ми шић не сна ге у де ли-
ћу се кун де, па са мим тим и ве о ма пре ци зно тре ну так 
до сти за ња мак си мал не сна ге то ком из во ђе ња те ста, 
до би јен је но ви па ра ме тар за про це ну екс пло зив них 
од ли ка ми шић не кон трак ци је. Ти ме је по стиг ну та ре-
ги стра ци ја стр ми не при ра ста сна ге у сва ком се кун ду, 
чи ме се до би ја ју по да ци о екс пло зив ној сна зи [6].

ЦИЉ РАДА

Циљ ис тра жи ва ња је био да се при ка жу од ли ке ана е-
роб них спо соб но сти вр хун ских спор ти ста при ме ном 
те ста Win ga te и уве де но ви па ра ме тар ко ји би до пу нио 
ана е роб ни фи зи о ло шки про фил. По ред стан дард них 
ком по нен ти те ста (мак си мал не сна ге и ана е роб ног 
ка па ци те та), уса вр ша ва њем ме то до ло ги је ме ре ња и 
уво ђе њем но вог па ра ме тра (екс пло зив не сна ге) мо-
же се до би ти но ва ди мен зи ја про це не функ ци о нал них 
спо соб но сти и про це ни ти на пре дак то ком тре на жног 
про це са, а ин ди рект но до би ти и по да ци о уде лу бр зо-
кон тра ху ју ћих ми шић них вла ка на.

МЕТОДЕ РАДА

Испитаници

У ис тра жи ва ње су укљу че не 152 осо бе му шког по ла, 
свр ста не у две основ не гру пе: спор ти сте и не спор ти-
сте. Из бор ис пи та ни ка је био усло вљен ци љем ис тра-
жи ва ња, та ко да су те сти ра ни спор ти сти укљу че ни у 
спор то ве ти па сна ге и ти па из др жљи во сти. Ис тра жи-
ва ње је об у хва ти ло 121 спор ти сту: 34 ру ко ме та ша, 24 
џу ди ста, 37 од бој ка ша и 26 ве сла ча. Кон трол ну гру пу 
не спор ти ста чи нио је 31 сту дент дру ге го ди не Ме ди-
цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

Ис пи ти ва ње је из ве де но истим оглед ним по ступ-
ком, на ис тој апа ра ту ри, с истим осо бљем и у стан-
дар ди зо ва ним усло ви ма, што пру жа мо гућ ност ви со ке 
ком па ра бил но сти до би је них ре зул та та. По до ла ску у 
ла бо ра то ри ју свим ис пи та ни ци ма су пру же не све нео-
п ход не ин фор ма ци је о ци љу и на чи ну те сти ра ња.

Протокол теста

На звук из ком пју те ра ис пи та ник по чи ње да окре ће 
пе да ле би цикл-ер го ме тра што је бр же мо гу ће, ка ко 
би у по чет ку са вла дао инер ци јал ни и ва зду шни от-
пор точ ка и скра тио фа зу ак це ле ра ци је. Ова фа за тра-
је у про се ку три-че ти ри се кун де, на кон че га се мо же 
по сти ћи мак си мал на бр зи на окре та ња точ ка. Ве о ма 
је бит но на гла си ти ис пи та ни ци ма да од са мог по чет-
ка окре ћу пе да ле нај ве ћом бр зи ном и по ку ша ју да је 
одр же то ком свих 30 се кун ди. Пре ко по себ ног ком-
пју тер ског про гра ма вр ши се ди рект но бе ле же ње оп-

Та бе ла 1. Основ не ан тро по ме триј ске од ли ке спор ти ста и не спор ти ста
Table 1. Basic anthropometric characteristics of athletes and non-athletes

Испитаници
Subjects

Телесна висина (cm)
Body height (cm)

Телесна маса (kg)
Body mass (kg)

Старост (године)
Age (years)

Спортски стаж (године)
Sport experience (years)

Неспортисти
Non athletes
(n=31)

X
–

182 81.7 21.7 -

SD 6.17 10.6 1.65 -

Min 169 60.5 20.0 -

Max 195 107 28.0 -

Рукометаши
Handball players
(n=34)

X 186 87.6 21.7 8.63

SD 6.93 11.6 2.17 2.33

Min 161 52.0 17.0 4.00

Max 202 112 27.0 14.0

Џудисти
Judo players
(n=24)

X 180 83.0 20.9 9.93

SD 7.38 17.5 2.89 4.66

Min 165 56.0 17.0 1.00

Max 196 128 27.0 22.0

Веслачи
Rowers
(n=26)

X 185 80.2 18.5 4.56

SD 6.28 7.76 1.67 2.07

Min 167 61.0 17.0 1.00

Max 199 105 27.0 10.0

Одбојкаши
Volleyball players
(n=37)

X 197 88.5 21.8 9.14

SD 5.67 8.47 2.49 3.81

Min 179 73.0 19.0 2.00

Max 205 110 27.0 17.0

n – број испитаника; X
–

 – аритметичка средина; SD – стандардна девијација; Min – најмања вредност; Max – највећа вредност

n – number of subjects; X
–

 – mean value; SD – standard deviation; Min – minimum value; Max – maximum value
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те ре ће ња на осно ву пре ци зног ме ре ња бро ја обр та ја 
точ ка. На овај на чин је обез бе ђе но из ра чу на ва ње свих 
до сад ме ре них па ра ме та ра те ста Win ga te (ана е роб на 
сна га, ана е роб ни ка па ци тет), као и но вог па ра ме тра 
(екс пло зив не сна ге). Исто та ко, у про гра му је мо гу ће 
до би ти и оце ну ап со лут них и ре ла тив них вред но сти 
за бе ле же них па ра ме та ра и укуп не оце не ана е роб них 
и екс пло зив них спо соб но сти ис пи та ни ка. По за вр-
шет ку те ста ис пи та ник на ста вља с окре та њем пе да ла 
ма њим ин тен зи те том у тра ја њу од не ко ли ко ми ну та, 
ра ди спре ча ва ња ор то стат ског ко лап са на кон из во-
ђе ња те ста.

Статистичка обрада резултата

При ста ти стич кој об ра ди до би је них по да та ка ко ри-
шће не су ва ри ја бле сред ња вред но сти (X), стан дард-
на де ви ја ци ја (SD), нај ма ња вред ност (Min) и нај ве ћа 
вред ност (Max), а за про ве ру ста ти стич ке зна чај но сти 
при ме њен је тест ANO VA.

РЕЗУЛТАТИ

Основ не ан тро по ме триј ске од ли ке и ду жи на спорт-
ског ста жа код не спор ти ста и фи зич ки ак тив них ис-
пи та ни ка при ка за не су у та бе ли 1.

Та бе ла 4. Екс пло зив на сна га (W/s) код спор ти ста и не спор ти ста
Table 4. Values of explosive power (W/s) in athletes and non-athletes

Испитаници 
Subjects X

–
SD Min Max

Неспортисти
Non-athletes 72.9 16.8 43.1 105

Рукометаши
Handball players 104 32.6 36.1 175

Џудисти
Judo players 129 39.9 64.1 223

Веслачи
Rowers 102 33.2 38.8 202

Одбојкаши
Volleyball players 154* 36.7 80.1 282

* p<0.05

Та бе ла 5. Ре ла тив не вред но сти екс пло зив не сна ге (W/s/kg) код 
спор ти ста и не спор ти ста
Table 5. Relative values of explosive power (W/s/kg) in athletes and 
non-athletes

Испитаници 
Subjects X

–
SD Min Max

Неспортисти
Non-athletes 0.89 0.18 0.55 1.36

Рукометаши
Handball players 1.18 0.30 0.52 1.84

Џудисти
Judo players 1.55 0.37 0.83 2.55

Веслачи
Rowers 1.25 0.35 0.55 2.06

Одбојкаши
Volleyball players 1.74* 0.36 1.07 2.56

* p<0.05

Та бе ла 6. Вред но сти ана е роб ног ка па ци те та (kJ) код спор ти ста 
и не спор ти ста
Table 6. Values of anaerobic capacity (kJ) in athletes and non-athletes

Испитаници 
Subjects X

–
SD Min Max

Неспортисти
Non-athletes 9.84 15.6 6.10 12.4

Рукометаши
Handball players 14.9 30.1 6.90 20.4

Џудисти
Judo players 15.9 35.3 9.65 23.1

Веслачи
Rowers 14.6 35.8 7.08 21.1

Одбојкаши
Volleyball players 19.8* 25.1 15.3 25.3

* p<0.05 

Та бе ла 7. Ре ла тив не вред но сти ана е роб ног ка па ци те та (J/kg) код 
спор ти ста и не спор ти ста
Table 7. Relative values of anaerobic capacity (J/kg) in athletes and 
non-athletes

Испитаници 
Subjects X

–
SD Min Max

Неспортисти
Non-athletes 117 21.4 67.8 164

Рукометаши
Handball players 170 23.9 118 220

Џудисти
Judo players 193 32.6 136 294

Веслачи
Rowers 181 37.8 88.6 264

Одбојкаши
Volleyball players 225* 33.1 171 292

* p<0.05

Та бе ла 2. Вред но сти ана е роб не сна ге (W) спор ти ста и не спор ти ста
Table 2. Values of anaerobic power (W) in athletes and non-athletes

Испитаници
Subjects X

–
SD Min Max

Неспортисти
Non-athletes 460 84.4 300 622

Рукометаши
Handball players 708 173 315 1061

Џудисти
Judo players 773 201 455 1290

Веслачи
Rowers 662 174 293 1121

Одбојкаши
Volleyball players 1006* 136 806 1127

* p<0.05

Та бе ла 3. Ре ла тив не вред но сти ана е роб не сна ге (W/kg) код спор-
ти ста и не спор ти ста
Table 3. Relative values of anaerobic power (W/kg) in athletes and 
non-athletes

Испитаници 
Subjects X

–
SD Min Max

Неспортисти
Non-athletes 5.68 1.04 3.33 7.97

Рукометаши
Handball players 8.03 1.38 5.29 11.4

Џудисти
Judo players 9.34 1.71 6.39 13.9

Веслачи
Rowers 8.20 1.82 3.66 12.2

Одбојкаши
Volleyball players 11.4* 1.65 9.32 14.4

* p<0.05
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Вред но сти па ра ме та ра за бе ле же них то ком из во ђе-
ња ана е роб ног те ста Win ga te при ка за не су у ап со лут-
ним и ре ла тив ним је ди ни ца ма у та бе ла ма 2–7.

Вред но сти мак си мал не ана е роб не сна ге, из ра же не 
у ап со лут ним је ди ни ца ма (W), за ана ли зи ра не гру пе 
спор ти ста и не спор ти ста при ка за не су у та бе ли 2.

Вред но сти мак си мал не ана е роб не сна ге, из ра же не 
у ре ла тив ним је ди ни ца ма (W/kg), оства ре не те стом 
Win ga te код истих гру па ис пи та ни ка при ка за не су у 
та бе ли 3.

Вред но сти при ра ста сна ге, но вог па ра ме тра ко ји је 
ре ги стро ван то ком те ста Win ga te, из ра же не у ап со лут-
ним је ди ни ца ма (W/s), при ка за не су у та бе ли 4.

Вред но сти при ра ста сна ге, из ра же не у ре ла тив ним 
је ди ни ца ма (W/s/kg), за гру пе спор ти ста и не спор ти ста 
при ка за не су у та бе ли 5.

Та бе ла 6 при ка зу је вред но сти ана е роб ног ка па ци-
те та код ис пи ти ва них гру па.

У та бе ли 7 при ка за не су ре ла тив не вред но сти ана-
е роб ног ка па ци те та.

ДИСКУСИЈА

Основ ни и крај њи циљ фи зи о ло ги је спор та и спорт ске 
ме ди ци не је сте ре ша ва ње прак тич них пи та ња спор та, 
а по себ но су ва жни од ре ђи ва ње гра ни ца то ле ран ци је 
на фи зич ко оп те ре ће ње и пра вил но спро во ђе ње тре на-
жног про це са, од но са ра да и од мо ра и сл. По да ци до-
би је ни ег закт ним ме ре њем енер гет ских ка па ци те та до-
при но се по ве ћа њу ефи ка сно сти тре нин га у по је ди ним 
спорт ским ди сци пли на ма и по сти за њу бо љих спорт-
ских ре зул та та. За то су број на ис тра жи ва ња у спор ту 
за сно ва на и ка сни је вред но ва на пре ма укуп ном до при-
но су у по бољ ша њу тре на жног про це са [7-10]. Уса вр-
ша ва ње ме то до ло ги је за ме ре ње енер гет ског ка па ци-
те та у спор ту исто вре ме но зна чи по мо ћи спор ти сти да 
нај кра ћим пу тем до ђе до спорт ског ре зул та та, од но сно 
да мак си мал но раз ви је свој би о ло шки по тен ци јал [11].

Док се са вре ме на ме ди ци на спор та углав ном ба ви 
ме ре њем аероб ног де ла енер гет ског ка па ци те та чо ве ка, 
знат но је ма ње по да та ка о про це ни ана е роб не ком по-
нен те. Ово ис тра жи ва ње ура ђе но је пр вен стве но да би 
се до би ли по да ци о ана е роб ном про фи лу вр хун ских 
спор ти ста, али и екс пло зив ним од ли ка ма ис пи та ни ка 
по мо ћу но вог па ра ме тра ко ји до пу њу је тај про фил. У 
на ше ис тра жи ва ње би ли су укљу че ни спор ти сти ко-
ји се ба ве углав ном ана е роб ним спор то ви ма (од бој ка, 
џу до, ру ко мет), али и спор то ви ма ти па из др жљи во сти 
(ве сла ње). Ана ли зи ра ју ћи основ на ан тро по ме триј ска и 
оста ла обе леж ја ис пи та ни ка (го ди не жи во та и спорт-
ски стаж), ге не рал но мо же мо утвр ди ти да је реч о мла-
дим љу ди ма ко ји се ду го го ди на ак тив но ба ве спор том, 
од но сно да је зна чај но по ме ре на гра ни ца по чет ка ба-
вље ња спор том. Та ко се у но ви јим ис пи ти ва њи ма бе-
ле жи знат но ду жи спорт ски стаж код ис пи та ни ка исте 
ста ро сне гру пе у од но су на ра ни ји пе ри од.

Про це њу ју ћи по ка за те ље ана е роб них спо соб но сти 
ис пи та ни ка, нај ве ће вред но сти за бе ле жи ли смо код 

од бој ка ша. По сма тра ју ћи и по је ди нач но па ра ме тре те-
ста, нај ве ће вред но сти ана е роб не сна ге за бе ле же не су 
код од бој ка ша, и оне су зна чај но ве ће (из ра же но и у 
ап со лут ним и у ре ла тив ним је ди ни ца ма) од вред но сти 
ко је су оства ри ли дру ги спор ти сти. Реч је о вр хун ским 
спор ти сти ма са ду гим спорт ским ста жом ко ји су ду го 
укљу че ни у тре на жни про цес, што је сва ка ко ути ца-
ло на ве ли чи ну њи хо ве мак си мал не сна ге по стиг ну те 
овим те стом. Бе не ке (Be ne ke) и са рад ни ци [12] та ко-
ђе су за бе ле жи ли нај ве ће вред но сти свих па ра ме та ра 
те ста Win ga te код од бој ка ша. Фи зи о ло шки, од бој ка је 
спорт са ин тер ми тент ним зах те ви ма, ко ји под ра зу ме-
ва ју крат ке епи зо де ак тив но сти ви со ког ин тен зи те та, 
као што су ско ко ви, пра ће ни пе ри о ди ма ак тив но сти 
ма њег ин тен зи те та. Овај спорт из и ску је од ре ђе ни ни-
во ми шић не сна ге, екс пло зив не сна ге и из др жљи во-
сти, те бр зи ну, агил ност и флек си бил ност.

У од но су на од бој ка ше, не што ни же вред но сти па-
ра ме та ра те ста Win ga te оства ри ли су џу ди сти, та ко ђе 
пред став ни ци ана е роб них спор то ва, што би се мо гло 
об ја сни ти ма њом те ле сном ма сом и ви си ном у од но су 
на од бој ка ше, од но сно раз ли чи том ве ли чи ном укљу-
че не ми шић не ма се. У ра ни јим ис тра жи ва њи ма ко ја 
су ура ђе на у на шој ла бо ра то ри ји слич не вред но сти су 
за бе ле же не код џу ди ста и ве сла ча [13].

Те сти ра њем сту де на та ко ји су чи ни ли кон трол ну 
гру пу (не спор ти сте) утвр ди ли смо да у овој гру пи, 
уз оче ки ва но ма ње вред но сти те ста Win ga te, по сто-
је по је дин ци чи ја ана е роб на сна га пре ла зи про сеч не 
вред но сти за аероб не и ме шо ви те спор то ве. Вред но сти 
ана е роб них па ра ме та ра ко је смо за бе ле жи ли код не-
спор ти ста у овом ис тра жи ва њу у про се ку су ма ње од 
оних ко је су до би ли дру ги ауто ри [13], што би се мо гло 
об ја сни ти раз ли чи тим ан тро по ме триј ским од ли ка ма 
ис пи та ни ка (те ле сна ви си на и те ле сна ма са).

Ме ђу свим по ка за те љи ма фи зич ких спо соб но сти, 
бр зи на и сна га за у зи ма ју нај зна чај ни је ме сто у спор ту. 
Екс пло зив на сна га је не ка да пре су дан фак тор при из-
вр ше њу так тич ких за да та ка. У на шем ис тра жи ва њу су 
нај ви ше вред но сти екс пло зив не сна ге за бе ле же не код 
од бој ка ша, и оне су зна чај но ве ће (из ра же но и у ап со-
лут ним и у ре ла тив ним је ди ни ца ма) од вред но сти ко је 
су оства ри ли спор ти сти дру гих спорт ских спе ци јал но-
сти и не спор ти сти. Вред но сти ана е роб ног ка па ци те та 
(из ра же не у ап со лут ним и ре ла тив ним је ди ни ца ма) би-
ле су нај ве ће код од бој ка ша, а не што ни же код џу ди ста, 
док су у гру пи спор ти ста нај ма ње вред но сти за бе ле же не 
код ве сла ча. Ова кав на лаз код ве сла ча не из не на ђу је, јер 
се до при нос ана е роб ног енер гет ског си сте ма то ком ве-
слач ке тр ке про це њу је на 30%, а са мо по чет но ан га жо-
ва ње ана е роб не енер ги је омо гу ћу је ин тен зив ни ји старт 
и бр же укљу чи ва ње аероб них енер гет ских про це са.

На вред но сти па ра ме та ра овог те ста зна чај но ути че 
ду жи на спорт ског ста жа, јер кон ти ну и ра на, про гра ми-
ра на фи зич ка ак тив ност по ве ћа ва вред но сти ана е роб-
них па ра ме та ра. Ка ко је Win ga te ва ли дан ана е роб ни 
тест, нај ве ће вред но сти свих по ка за те ља тре ба ло би 
оче ки ва ти код спор ти ста укљу че них у ана е роб не ак-
тив но сти с нај ду жим спорт ским ста жом. Иако су и 
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дру ги ауто ри ко ри сти ли вред но сти ана е роб не сна ге и 
ана е роб ног ка па ци те та у скло пу опи са укуп ног фи зи о-
ло шког про фи ла код раз ли чи тих спорт ских ди сци пли-
на [14], ре ла тив но је те шко по ре ди ти њи хо ве ре зул та те 
јер су до би је ни раз ли чи тим про то ко ли ма те сти ра ња, 
не ком па ти бил ном спорт ском спе ци јал но шћу и раз ли-
чи том ста ро шћу у од но су на на ше ис пи та ни ке.

На вред но сти па ра ме та ра те ста Win ga te осим уз-
ра ста, спорт ског ста жа и вр сте спор та у ко ју су ис пи-
та ни ци укљу че ни, ути ца ја мо гу има ти и број ни дру ги 
фак то ри, те је сто га по треб но стан дар ди зо ва ти усло ве 
сре ди не у ко јој се вр ши те сти ра ње, узе ти у об зир ста ње 
хи дри ра но сти ор га ни зма, цир ка ди јал ни ри там и дру го.

Још не ма до вољ но ин фор ма ци ја ко је би по ка за ле да 
је евен ту ал но не ки дру ги тест бо љи од те ста Win ga te, 
али сва ка ко се мо же ре ћи да је WAnT „нај и спи ти ва ни-
ји“ тест, јер ни је дан дру ги тест ко ји ме ри мак си мал ну 
сна гу и ана е роб ну из др жљи вост ни је то ли ко про це-
њи ван у ли те ра ту ри као Win ga te, а број не ла бо ра то-
ри је по твр ди ле су ње го ву ве ли ку по у зда ност [1, 5, 12, 
14, 15]. Не до ста так овог те ста је  у томе што укљу чу је 
ве ће гру пе ми ши ћа и са мим тим не пру жа по дат ке о 
по је ди ном ми ши ћу или спе ци фич ној гру пи ми ши ћа 
укљу че ној у од ре ђе ну ак тив ност.

Иако се ни јед но до са да шње ис тра жи ва ње не мо же 
сма тра ти ап со лут но ва лид ним, ја сна је по ру ка свих да 
се тест Win ga te из во ди уз до ми нант но уче шће ана е роб-
них енер гет ских си сте ма, пр вен стве но алак тат ног [16]. 
Ана ли зом па ра ме та ра овог те ста до би ја ју се ва лид не 
ин фор ма ци је о фи зи о ло шким од го во ри ма ор га ни зма на 
мак си мал на оп те ре ће ња [17]. Ме ђу тим, ни овај, као ни 
би ло ко ји други фи зи о ло шки тест, не мо же се по сма тра ти 
као ин ди ка тор спорт ског ре зул та та у ана е роб ним спор-
то ви ма, јер на ње га бит ног ути ца ја има ју и дру ги фак то-
ри, као што су ве шти на, так ти ка, тех ни ка и мо ти ва ци ја.

Не ка пи та ња ко ја се на ме ћу у свим ана е роб ним 
ис тра жи ва њи ма је су: Да ли осо бе но сти по је ди них 
спор то ва мо гу ути ца ти на ре зул та те те ста? Да ли ће 
спе ци фич не би о мо то рич ке од ли ке ис пи та ни ка ко је 
су на ста ле као ре зул тат кон ти ну и ра ног ба вље ња од-
ре ђе ним ти пом ак тив но сти би ти на од го ва ра ју ћи на-
чин ве ри фи ко ва не те стом, од но сно ко ли ки ће ути цај 
има ти на ме ре не па ра ме тре? Од го во ре на ова и слич на 
пи та ња ве ро ват но ће да ти да ља ис тра жи ва ња у овој 
обла сти, а уса вр ша ва ње ме то до ло ги је ме ре ња је са мо 
ко рак у прав цу објек тив не про це не од го во ра чо веч јег 
ор га ни зма на мак си мал не на по ре.

ЗАКЉУЧАК

По ре де ћи ре зул та те те ста Win ga te из ме ђу ис пи ти ва-
них гру па, очи глед не су ви ше вред но сти по ка за те ља 
ана е роб них спо соб но сти у гру пи спор ти ста у од но су 
на не спор ти сте, за ви сно од ду жи не спорт ског ста жа 
и ак ти ви ра не ми шић не ма се. За бе ле же не су зна чај-
не раз ли ке у вред но сти ма свих па ра ме та ра те ста код 
спор то ва ти па сна ге (од бој ка) у од но су на спор то ве из-
др жљи во сти (ве сла ње). Но ву ди мен зи ју ана ли зи ана е-
роб ног про фи ла да је но ви па ра ме тар те ста Win ga te, јер 
до при но си пре ци зни јој про це ни екс пло зив них од ли ка 
ми шић не кон трак ци је.

Ре зул та ти ла бо ра то риј ских функ ци о нал них те сти-
ра ња су од ве ли ке прак тич не ва жно сти, ка ко за до зи ра-
ње, та ко и за пла ни ра ње и пра ће ње тре на жног про це са. 
У том сми слу тест Win ga te, ко ји зна чај но ко ре ли ра с 
про цен том бр зо кон тра ху ју ћих ми шић них вла ка на, ко-
ри стан је за пра ће ње про ме на ана е роб них спо соб но сти 
то ком тре на жног про це са, као и за ода бир осо ба за ди-
сци пли не сна ге, бр зи не и екс пло зив но сти.
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SUMMARY
Introduction Anaerobic capacity is much less evaluated in 
literature compared to aerobic component. Anaerobic per-
formance of athletes can be measured using different motoric 
tests, lasting 20 to 30 seconds, one of them being the Wingate 
anaerobic test (WAnT).
Objective The aim of this study was to determine the work per-
formed and power generated by athletes and non-athletes dur-
ing a 30-second high intensity exercise, as well as to compare 
explosive characteristics of subjects using a new parameter of 
WAnT, named explosive power, or slope of power.
Methods All parameters of anaerobic power were investi-
gated in 152 subjects classed into different groups depend-
ing on their physical fitness and sport specialties as follows: 
non-athletes (n=31), rowers (n=26), volleyball players (n=37), 
handball players (n=34) and judo players (n=24). The WAnT, as 

well as basic anthropometric measurements, was administrated 
to all participants.
Results Values of anaerobic parameters were higher in the 
group of athletes compared to physically inactive subjects. The 
highest values of the WAnT parameters were registered in the 
group of volleyball players (AP=1006 W; relative AP=11.4 W/
kg, AC=19.8 kJ), compared to athletes of other sport disciplines 
(volleyball, rowing and judo). The new parameter of the WAnT, 
explosive power, also showed highest values in volleyball play-
ers (EP=154 W/s; relative EP=1.74 W/s/kg). These differences 
were statistically significant (p<0.05).
Conclusion The results of laboratory tests can provide useful 
information on improvements in training processes. The new 
parameter of the WAnT could be implemented in further analy-
ses of explosive characteristics of muscle contraction.
Keywords: anaerobic power; anaerobic capacity; physical ac-
tivity
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