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Пливање

▪ Пливање је врста рекреације која изузетно позитивно утиче на здравље. 
Пливањем се поспешује аеробна физичка активност и истовремено јачају сви 
мишићи. Отпор воде који је 10 до 15 пута већи од отпора ваздуха додатно 
појачава ефекат пливања и јачања мишића (као да вежбамо с теговима).

▪ Пливање јача кардиоваскуларни систем, регулише крвни притисак, 
продубљује дисање, повећава капацитет плућа и побољшава обезбеђеност 
ткива кисеоником. Осим тога, позитивно делује на зглобове, повећава њихову 
покретљивост и еластичност и позитивно утиче на координацију покрета.

▪ Рекреативно пливање опушта, смањује анксиозност и ниво стреса. Пливањем 
се учвршћује целокупна мускулатура тела: руке, рамена, леђа, грудни кош, 
задњица и ноге, јача се кондиција и издржљивост.

▪ Пливањем се троши и знатан број калорија: 60 минута пливања слободним 
стилом сагорева 500 до 700 калорија; 60 минута пливања прсним стилом 
сагорева 750 калорија; 60 минута пливања лептир стилом потроши 800 
калорија; 500 калорија се изгуби за 60 минута пливања леђним стилом.



Пливање

▪ За најбољи учинак препоручује се свакодневно пливање у трајању од 30 
минута. Ако то није могуће, одличан учинак има и пливање од три пута 
недељно у истом трајању. Ако постоје тешкоће у континуираном пливању, 
препорука је да се почне са краћим интервалима, који се затим могу 
постепено продужавати.

▪ Ако не постоји здравствена препрека (контраиндикација), најбоље је 
комбиновати све стилове јер се на тај начин постиже најбољи ефекат и 
равномерно се делује на све мишиће тела. Ако је циљ развити велику снагу 
рамена, леђа и ногу, препоручује се лептир стил пливања. Овај стил технички 
је најзахтевнији, а врло је захтеван и што се тиче снаге као и усклађивања 
дисања и покрета.

▪ Краул је један од најчешћих стилова. Ако пливамо бржим темпом, ово је стил 
који се препоручује када желимо аеробне ефекте. Прсни стил је спорија 
техника пливања која захтева већу снагу рамена и ногу. Леђно пливање се 
препоручује онима који имају проблема са кичмом, болове у врату, лоше 
држање, деформитете…



Пливање

▪ Уколико планирате да почнете да се бавите пливањем, постоје основне 
смернице на које треба обратити пажњу. Важно је да вода није прехладна, 
посебно код акутних запаљенских стања мишића, зглобова или повреде 
нерава. Вода у базенима третирана је хлором па особе које имају одређене 
здравствене тешкоће (осетљива кожа, нека од кожних обољења, алергије, 
неуродермитис) требају да буду  на опрезу. 

▪ Не треба пливати након обилног оброка, али ни гладан, због могуће 
опасности од снижавања нивоа шећера у крви (хипогликемија). Особе које 
болују од епилепсије, посебно ако није адекватно регулисана терапијом, 
морају посебно да се пазе, односно да имају некога у „пратњи". Особе са 
недовољно регулисаним дијабетесом такође морају да се чувају – пре свега, 
хипогликемије.



Пливање

▪ Лети се препоручује пливање у мору због бројних позитивних дејстава које 
морска вода има на људско здравље, уз опрез ако се јаве грчеви или умор - у 
том случају треба прекинути пливање, изаћи из мора или се претходно 
одморити „лежањем“ на води. У воду, посебно хладнију, не сме се улазити 
нагло јер то може довести до стезања крвних судова и могућих 
кардиоваскуларних инцидената код особа које имају непрепознате (или 
препознате) ризике, односно које болују од болести срца и крвних судова.

▪ Истраживања показују да пливање врло лаганим интензитетом позитивно 
утиче на висок крвни притисак. Лагано пливање четири до пет пута недељно 
по 20 минута или три пута недељно по 30 минута је примерено особама са 
високим крвним притиском. У почетку треба пливати кратке деонице са 
дугачким паузама и временом скраћивати паузе и продужити деонице 
пливања.

▪ Велики број људи, посебно младих има проблема с ниским крвним притиском. 
Ниски крвни притисак је безазленији него високи, али ствара доста 
неугодности.



Пливање

▪ Редовно лагано пливање учврстиће ваше крвне судове, а дубоко дисање ће 
обезбедити све ћелије додатним кисеоником. Побољшање циркулације и 
„масажа" путем отпора воде такође уклања неугодности изазване ниским 
крвним притиском.

▪ Велики број особа оболелих од астме доживљава нападе током вежбања 
(астма индукована вежбањем). Карактеристике тих напада зависе од 
интензитета тренинга, потребом за ваздухом и условима околине. Управо због 
тога пливање представља најбољи избор. Техника дисања у води јача мишиће 
који омогућавају одвијање издаха, а који је код оболелих проблематичан. 
Препоручује се пливање прсном техником или краулом.

▪ Свакодневни седећи начин живота узрокује бројне проблеме с кичмом. Неки 
проблеми су условљени само лошим држањем, а неки су условљени 
дефинисаним деформацијама кичме (лордоза, кифоза, сколиоза). Данас скоро 
90% популације има болове у леђима у акутном или хроничном облику. За 
здравље кичме препоручује се леђно пливање док се прсно или лептир не 
препоручују због великих покрета у појединим деловима кичме, као и због 
положаја главе и вратне кичме код пливања прсним стилом.



Пливање

▪ Пливање је одличан избор физичке активности за труднице. Вода умањује 
гравитациону силу и делимично штити од повреда, док хидростатски 
притисак подстиче потискивање крви из ткива у вене, што побољшава 
циркулацију и смањује накупљање течности. Умерена физичка активност у 
трудноћи је корисна јер може ублажити бројне тешкоће које трудноћа са 
собом носи: умањује стрес, повољно делује у спречавању настанка трудничког 
дијабетеса, смањује осећај „тежине“ у ногама.

▪ Пливање позитивно утиче на психофизички, али и социјални развој детета јер, 
као и код других спортова, подразумева социјални контакт и дружење. Вода 
је идеална за децу јер омогућава слободу покрета и осећај „лакоће" што је за 
децу врло битно. Осим тога, развија базичну моторику те доприноси и развоју 
когнитивних способности. Осим што благотворно утиче на целокупни развој 
детета, пливањем се посебно јачају плућа и срце те развија осећај за 
координацију покрета и самоконтролу. Осим тога, пливање позитивно утиче 
на сан и спавање, способност терморегулације и имунитет.



Пливање

▪ Рекреативно пливање препоручује се и старијим особама јер вежбање у старијем 
добу често има специфична ограничења, а пливање нема посебних 
контраиндикација, па се може пливати до дубоке старости. Пливањем срчани 
мишић постаје снажнији, а због јачања мишића продубљује се и дисање па ћелије 
добијају више кисеоника, што је у старијем  животном добу изузетно битно. Осим 
тога, пливање не оптерећује зглобове, што је веома важно због могућих 
артротичних промена, спондилозе и сличних коштано-зглобних проблема. 
Пливање подиже расположење и смањује депресивност и тескобу које су учестале 
у старијем животном добу.

▪ Код особа које имају индекс телесне масе виши од 25 или 30 пливање је идеалан 
избор за редукцију телесне тежине. Већина осталих активности представља 
велико оптерећење за зглобове. Код пливања тело привидно губи на тежини и 
оптерећење се знатно смањује. С обзиром на густину и отпор који вода пружа, 
сагорева се велика количина енергије. Осим тога, гојазне особе немају проблема с 
одржавањем на води јер је масно ткиво лакше од ткива кости и мишића. За 
потребе редукције телесне тежине, препоручује се лагано пливање прсном 
техником у трајању од 20 до 45 минута, минимално три пута недељно или 
пливање слободним стилом у сличном трајању и учесталости. Након савладавања 
овог корака, препоручује се пливање краул или леђним стилом.



Веслање

▪ Веслање је појединачни и екипни спорт на води, у којем појединац или 
више њих који се налазе у чамцу покрећу чамац у којем седе снагом 
својих мишића преко полуга која се зову веслима. Весла су дугачке 
полуге која на једном крају имају рукохват, док други крај који је шири 
и пљоснатији (лопата) улази у воду. Веслачка такмичења зову се 
регате. Веслање је стандардни олимпијски спорт, а врло је популаран и 
као академски спорт, посебно раширен на универзитетима у 
Уједињеном Краљевству и САД.

▪ Веслање је познато још од најстаријих времена. Кинези су први 
употребљавали дуге чамце на рекама и језерима, а Грци су 
приређивали веслачка такмичења још на Панатенејским и Истмијским 
играма. Прва забелжена веслачка такмичења су одржана још 1315. 
године у Венецији. Као спорт веслање се појавило у Енглеској у XVIII 
веку. Прва трка „шестераца.“ одржана је у Лондону 1715.



Веслање

▪ Модерни веслачки спорт настао је у градићу Хенлију на Темзи 
недалеко од Лондона. Прва хенлијевска веслачка регата одржана је 
1826. Најпознатија веслачка регата, она између универзитета Оксфорд 
и Кембриџ почиње своју историју 1829. године и траје све до данас.

▪ Међународна веслачка федерација ФИСА (Fédéeration Internationale 
des Sociétés d‘Aviron) основана је у Торину 1892., а већ 1893. одржано је 
Прво Европско првенство, које од тада одржава сваке године.. Жене су 
се прикључиле од 1954.

▪ Од 1962. у неправилним размацима одржава се и првенство света. за 
мушке, од 1974. и за жене.

▪ Веслање није било на програму првих Олимпијских игара 1896. али већ 
у Паризу 1900. је уврштено у програм и од тада је присутно на свим 
досадашњим летњим играма у мушкој, а од 1976. и у женској 
конкуренцији.



Кајакаштво

▪ Кајакаштво је спортско рекреативна грана у којој спортисти седе (у 
кајаку) или клече (у кануу), окренути лицем у смеру вожње, а покрећу 
се веслом које није ослоњено на чамац, већ се држи слободно у 
рукама.

▪ Џон МекГрегор сматра се оцем данашњег кајакаштва. Био је шкотски 
адвокат који је 1865. године конструисао први туристички кајак на 
основу описа ескимских кајака и био први промотер кајакаштва у свету. 
Прво кајак био је дуг 457 cm и широк 76 cm, по димензијама веома 
сличан данашњим дивљоводашким кајацима. Такав један кајак, 
конзервиран, чува Ројал Кану Клуб у Енглеској, који је основан давне 
1866. године и сматра се најстаријим кајакашким клубом на свету. 
МекГрегор је свој први кајак назвао Роб Рој, по јунаку истоименог 
романа Валтера Скота. То име се користи годинама касније за све 
чамце тог облика и сврхе, како у Европи, тако и у Америци.



Кајакаштво

▪ Прва кајакашка регата одржана је 1867. године на Темзи и организовао 
ју је Кану Клуб из Лондона (1875. године краљица Викторија је издала 
одобрење да се поменути клуб може назвати Ројал Кану Клуб). 1871. 
године основан је Њујорк Кану Клуб у Америци, где по узору на 
индијанске чамце праве кајаке који се покрећу веслом са једном 
лопатицом. Чамци су названи "Канадиан" и већ од 1879. године се 
јављају и у Европи. 1880. године основан је и први кајакашки савез, 
Амерички кајакашки савез (АКС). 1924. год. основан је међународни 
кајакашки савез у Копенхагену, "Интернационални савез за кану спорт" 
под чијим покровитељством кајак постаје олимпијска дисциплина (од 
1936. године и ОИ у Берлину). На првом послератном конгресу, 
одржаном 1946. год. у Стокхолму, савез мења назив у 
"Интернационална кану федерација", а званични језици уместо 
немачког постају енглески и француски.



Кајакаштво

▪ Претпоставља се да кајак вероватно води порекло са Гренланда 
*реч “кајак” на језику ескима значи “човек-чамац” и најчешћи су 
у Северној Америци, Сибиру и на Гренланду), где су га Ескими 
користили за лов, риболов и транспорт. Кану је коришћен широм 
света као начин транспорта, за трговину и ратовање, а први 
званични спортски догађај за обе врсте чамаца је организован 
средином 19. века. Разлика између спортских кајака и кануа је та 
што код кајака сваки веслач користи весло са две лопатице, док 
се код кануа користи весло с једном лопатицом, такође њихова 
разлика се огледа и у структури чамца.



Кајакаштво

▪ Код рекреативних амбиција лети се користе углавном “sit on top “ 
кајаци који су веома стабилни и непревртљиви. Друга врста су 
кајаци “sit in” и то су кајаци који се могу користити и зими и лети, 
и по мору, рекама и језерима. 

▪ Подела кајака се врши зависно о њиховој намени и смештају 
веслача.

▪ Подела по смештају возача:
▪ sit in кајаке (веслач је до струка затворен у кајаку)
▪ sit on top кајаке (веслач седи на кајаку и комплетно је на отвореном)



Кајакаштво

▪ Обе групе се деле по намени:
▪ поло кајак
▪ кајак за мирну воду – јако нестабилни, лагани и брзи
▪ слалом кајак – лагани нешто стабилнији и јако окретни
▪ речни кајак за брзаке – чврстоћа трупа и окретност, слабо држање смера
▪ сурф кајак – нова генерација кајака намиењених за сурфовање и забаву на 

таласима
▪ туре/експедицијонизам – стабилнији дугачки кајаци са добрим држањем 

смера пловидбе, често и са кормилом те могућношћу утовара веће 
количине опреме и хране намиењени за вишедневне излете

▪ лаке туре/дневни излети – слични горњој групи, али нешто бржи и са мање 
пртљажног простора

▪ кајак за рекреацију – главна карактеристика ових кајака је стабилност.



Кајакаштво

▪ a)    Већина кајак је затворена (sit in), а помоћу посебне „шприц деке“ 
херметички се затвара кокпит између веслача и кајака. Обично на 
прамцу и крми постоје ваздушне коморе које осим што га чине 
непотопивим служе такође и као пртљажни простор за опрему на 
турама. Кајаци су већином једноседи, али нису изузеци двоседи, па чак 
и троседи.

▪ б)    Друга група кајака су „sit on top“ кајаци на којима се седи у сличном 
положају, али веслач није затворен већ као што име каже седи на 
кајаку. Такви кајаци имају двоструке стенке и у нижим деловима чамца 
рупе које служе са самоистицање воде која уђе у чамац. У задње време 
овој групи кајака расте популарност јер су приступачнији особама без 
претходног веслачког искуства. Стабилнији су и омогућавају лакши 
повратак у кајак у случају извртања, а мана им је што су знатно спорији 
те што је веслач у потпуности изложен природним елементима.
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▪ Весла се могу поделити у три основне групе:
▪ Европско весло - две лопатице облика канте повезане цилиндричним 

држачем, ротиране под одређеним углом једна у односу на другу. Материјал 
може бити израђен од пластике, алуминијума, дрвета и угљеника.

▪ Гренландско весло - разликује се од европског весла по уским и дугим 
сечивима, често су врло кратка, а зову их и олујна весла. Оваква кратка весла 
захтевају кретање руку при сваком потезу. Намењени су веслању у лошим 
условима и у ветровитим областима где остаје врло мала површина весла која 
није у води и хвата ваздух.

▪ Винг весло - или крило, као што само име каже, захтева посебну технику весла 
која ствара пловност док сечива пролази кроз воду. Ово су најефикаснија 
весла која омогућавају кајакашу да умањи „отпад воде“ из весла сваког весла, 
дајући му додатни потисак у кретању напред. Углавном су направљени од 
карбона и користе се у такмичењима, а нису погодни за почетнике и неискусне 
веслаче.
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▪ Фаза урањања Главна фазаповлачења Ваза израњања
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