
СКОК УВИС 

Скок увис представља скок изведен из залета, одскоком са једне ноге, 

ради постизања што веће висине, при чему се мора савладати вештачка 

препрека - летва. 

Историјски развој 

Гуц-Муц у своме делу „Гимнастика за младеж“ наводи податке о 

постигнутим добрим резултатима ученика у скоку увис. 

 

Ученици Гуц-Муца скачу увис 

згрчном варијантом 



Један од првих резултата у скоку увис забележен је 26.09.1824. године у 

Енглеској (Вилсон - 1.575 ш). Техника скока билаје примитивна - фронтални 

скок са скупљеним ногама. 

Увођењем нове варијанте технике скока увис - просте маказе, Енглез 

Брукс скочио је 07.04.1876. године у Лондону 1.89 ш и поставио светски 

рекорд. 

 

Варијанта технике просте маказе 

Варијанта технике скока увис просте маказе је потом еволуирала у два 

облика: америчке „маказе источне обале“ и „маказе западне обале“ 

(калифорнијске). 

Први облик варијанте технике скока увис - „маказе источне обале“ се 

одликовао фронталним или косим залетом са наглим скретањем у страну при 

последњим корацима. Прелаз преко летве био је у облику двоструких маказа са 

полуокретом. У тренутку изнад летве ноге су правиле латинично слово ,У“, 

када је висаш вршио смену ногу готово у хоризонталном положају. Због тога се 

овај облик технике скакања звао још и Свинеј твист. 



С обзиром да је ову новину први приказао Американац Мајкл Свинеј 

1892. године прескочивши 1.935 ш, то је по њему добила и назив - Свинеј. Он је 

поставио светски рекорд 21.09.1895. године у Њујорку прескочивши 1.97 ш. 

Овај облик скока се у Америци користио све до средине 20. века, а у Европи 

још и касније. 

Други облик варијанте технике скока у вис - „маказе западне обале“ 

имао је нешто косији залет, а летва се прелазила сменом ногу и са леђима. Ова 

новина је приписана Американцу Ричмонду Ландону, светски рекордер из 

Антверпена 1920. године са резултатом 1.94 т. 

Американац Џорџ Хорајн је 18. маја 1912. године први пут прескочио 2 т 

новом варијангом технике скока увис, тако да је она по њему добила назив 

Хорајн (згрчна). Овде се одскок и доскок вршио са исте ноге, а у тренутку 

преласка летве тело скоро да је било паралелно са тлом. Американац 

Корнелиус Џонсон је овим начином победио на Олимпијским играма у 

Берлину 1936. године са резул гатом 2.03 т. 

Први који је увео нову варијанту технике скока увис - стредл (опкорачна 

варијанта) - на међународну сцену био је амерички црнац Дејви Албритон, који 

је 1936. године поставио светски рекорд са резултатом 2.07 т. Иначе 

најпознатији је био руски висаш Валериј Брумел, светски рекордер из 1963. 

године, са резултатом 2.28 т. Рус Јашченко постигао је светски рекорд 1978. 

године скочивши овом варијантом скока увис 2.34 т на стадиону и у дворани 

2.35 т. 

 

Стредл варијанта технике скока у вис користила се на такмичењима 

доста дуго и успешно. Залет се изводио праволинијски под углом од 25° до 35° 

са 7 до 9 тркачких корака и то са специфичним наглашеним избацивањем 

погколенице, са доскоком преко пете и пуног стопала. 



У последњем кораку труп се кретао назад, док су руке спуштене доле и назад. 

Код одскока нога се постављала прво преко пете, па на цело стопало, 

истовремено са гурањем кукова напред и горе. Затим се вршио замах рукама и 

замајном ногом навише, уз симултано енергично опружање одскочне ноге која 

је у почетку била опружена у зглобу колена, а после савијена. Замах замајном 

ногом изузетно је био значајан код ове варијанте технике скока увис. У току 

лета, при преласку летве, замајна нога прва је прелазила преко летве, док се 

висаш припремао да предњом сграном трупа пређе хоризонтално изнад летве. 

Рука са стране замајне ноге прелазила је преко летве покретом „грлења“ ка 

доскочишту, док се рука са стране одскочне ноге налазила поред левог кука. 

Одскочна нога је била савијена у сва три зглоба и да не би рушила летву 

одводила се у поље (тзв. ,,отварање“). Тиме се завршавало ротирање тела око 

уздужне осе летве, тако да је висаш почињао да пада ка доскочишту на бок и 

руку са стране замајне ноге. 

Барни Вагнер, тренер са Универзитета у Орегону, проучавајући 

дотадашње варијанте технике скока увис, 1965. године је изумео нову 

варијанту, која је првобитно била позната као флоп (трзнути се), да би касније 

добила име по скакачу Дику Фосберију - Фосбери (леђна варијанта скока увис, 

јер се прелаз преко летве изводио прво главом, па леђима) - слика 63. Он је 

оборио олимпијски рекорд 1968. године у Мексику са резултатом 2.24 т. Данас 

сви врхунски скакачи увис користе ову варијанту технике скока увис. 

 

Дик Фосбери 



 Техника скока увис 

 

Техника скока увис 

Висина скока зависи од: почетне брзине залета и узлета, угла узлета, 

одскочног импулса, замаха слободним екстремитетима и висине подизања 

тежишта тела после одскока, на рачун вршења компензаторних покрета у фази 

лета. 

Фосбери варијанта технике скока увис се састоји из четири дела: залет, 

^ одскок, 

^ лет и 

^ приземљење. 

Залет 

Залетом се остварује оптимална количина кретања која у одскоку треба 

најефикасније да се претвори у вертикалну компоненту кретања тежишта тела 

по завршетку одскока. Дужина залета износи 9 - 1 3  тркачких корака. Она 

зависи од висине висаша, његове кондиционе припремљености, од правца 

струјања ветра и др. Залет се условно може поделити на две фазе: 

праволинијску и лучну. 

Правопинијска фаза - изводи се по правој линији која је пер- 

пендикуларна на пројекцију равни летве и удаљена у поље од сталка замајне 

ноге. 

Пучна фаза - изводи се по луку полупречника 8 - 12 т за врхунске 

висаше, 6 - 10 т за жене и 5 - 7 т за почетнике. Број тркачких корака по лучном 

делу залета износи 3 - 5 .  Техника трчања је слична техници трчања на кратким 

стазама у кривини. Од правилности извођења 



последњих 2-4 корака у највећој мери зависи успешност скока. Ту се врши 

преусклађивање рада руку и непосредна припрема за што активнији одскок. 

У последња три корака достиже се навећа дужина корака. Способност да 

се развије и одржи највећа брзина пред одскок не зависи само од дужине 

корака, већ и од високог темпа трчања. Највећа брзина залета постиже се у 

претпоследњем кораку, тј. у тренутку постављања замајне ноге на тле (7.8 - 8.5 

т/з). У последњем кораку, због специфичне припреме за одскок, долази до 

извесног смањења постигнуте хоризонталне брзине (6.6 - 7.3 ш/з), као и 

скараћења дужине корака (око 45 сш), што омогућава висашу да брже и 

ефикасније изврши одскок. Бржи је залет по луку од 5 него од 3 тркачка корака. 

Пред сам одскок врши се спуштање тежишта тела тако што се у 

претпоследњем контакту са подлогом (левом ногом) одскочни импулс 

усмерава више унапред него увис. При контакту десне ноге са подлогом 

(последњи корак пред одскок), у фази задњег одупирања, потребно је да се 

задржи иста висина тежишта тела са минималним губљењем хоризонталне 

брзине кретања. Све то из разлога, да би се енергичним дејством мишића 

опружача десне ноге извело убрзање тежишта тела и подизање на горе, што 

резултира добијањем веће вертикалне компоненте количине кретања тела. 

Поред ових наведених радњи, у задњим корацима залета, каудални део 

тела престиже кранијални. Ово престизање нарочито је важно због тога што се 

уздужна оса тела, која пролази кроз тежиште каудалног и кранијалног дела, 

доводи у потребан положај за ефикасно извођење одскока. Овај положај се 

разликује од висаша до висаша и оријентационо износи, код врхунских висаша, 

60 - 70° мерено у односу на пројекцију уздужне осе тела на хоризонталну 

раван. То је тзв. угао одскока. Довођење висаша у овај положај се изводи 

ексцентричним деловањем мишића опружача ногу (плантарних прегибача у 

горњем скочном зглобу и опружача у зглобу колена) при извођењу 

претпоследњег и последњег корака залета. Ови ексцентрични одскочни 

импулси изазивају тражена обртања тела скакача око фронталне осе. 

Трчање по лучној путањи залета захтева сталне промене количине 

кретања тежишта тела у хоризонталној равни. У сваком од корака који се 

изводе при трчању по луку, потребно је да се реализују и ексцентрични 

одскочни импулси који изазивају промене вектора количине кретања 



у хоризонталној равни, тј. као последицу имаЈу кретање висаша по дефинисаној 

путањи. Ексцентричност одскочних импулса обезбеђује се постављањем 

стопала одскочне ноге лево од пројекције тежишта тела у хоризонталној равни. 

Овакав начин трчања тражи од висаша да има снажнију мускулатуру која 

одржава чврстину стопала у односу на могућа обртања око уздужне осе стопала. 

Постављањем целог стопала на подлогу повећава се величина контакта 

тела са тлом, нарочито у току трчања по лучној путањи залега. Она је потребна 

због тога што због ексцентричног положаја ослонца (Га1ап§ео-те1аГа1ап§еа1ш 

део стопала) у односу на проксимални зглоб (агШоћаћо 1а1осгигаН5), може 

доћи до окретања стопала у хоризонталној равни и самим тим до врло озбиљне 

повреде меких и тврдих ткива коштано зглобног апарата (истегнућа, дисторзије, 

луксације, па и карактеристичне фрактуре медијалних и латералних та1ео1ша). 

Поред наведених кретних активности на које висаш мора да обраћа 

пажњу да би извео успешан скок, неопходно је и да се изврши нагиб тела 

(вертикална оса) ка центру лучног дела залета. Овај нагиб тела зависи од брзине 

залета, радијуса лучног дела залета и од телесне висине висаша. Што је висаш у 

залету бржи и телесна висина већа, то је потребно да заузме већи нагиб тела 

према центру лучног дела залета и обрнуто. Обзиром да на висаша у току лучног 

дела залета делује центрифугална сила, то је неопходно да својим понашањем 

надвлада превелико њихово дејство (путем контроле брзине, фреквенције 

корака и нагиба тела). 
Угао залета износи око 30°. 

Одскок 

Одскок се изводи се левом ногом за висаше који врше залет са десне 

стране залетишта и обрнуто. Он почиње првим контактом одскочне ноге са 

тлом, а завршава се у тренутку одвајања прстију од гла. Одскочна нога, која је 

мало савијена у зглобу колена, поставља се на тло тзв. „гребућим" покретом 

одозго надоле и назад. У случају када је лева нога одскочна, висаш заузима 

следећи карактеристичан положај: лева рука је подигнута тако да се лакат 

налази у висини браде, или рамена, док се десна рука постепено опружа у 

положају узручења. Стопало, колено и кук одскочне ноге се налазе у једној 

линији, тако да је лева нога опружена у зглобу кука и лево раме незнатно 

заостало. Енергичним замахом замајне ноге горе и унутра, која је савијена у сва 

три зглоба, тако да је угао између 



натколенице и трупа око 90°, и замахом обема рукама до висине главе, 

потпомаже се одскок. 

Основни задатак који висаш треба да реши за време одскока је добијање 

што је могуће веће вертикалне компоненте кретања тежишта тела по 

завршетку одскока. Овај задатак се решава тако да се на најефикаснији начин 

део хоризонталне брзине претвори у вертикалну, и да се поред тога 

синхронизованим дејством мишића опружача ногу и мишића којима се врши 

замах слободним екстремитетом саопшти тежишту тела максимални одскочни 

импулс. Наведене хоризонталне брзине при уласку у одскок прегварају се у 

брзину узлета тежишта тела од 4.5 - 5.0 т/б. Место одскока налази се са 

унутрашње стране лучног дела залета на хоризонталном растојању од пете 

одскочне ноге до летве у распону од приближно 20 - 30 сш за почетнике, до 90 

- 136 сш за врхунске скакаче. 

За испољавање одскочног импулса неопходна је сила мишића ^иабпсерз 

Гетопба, као и целог мишићног ланца који учествује у одскоку, а то значи и 

ттлантарних прегибача горњег скочног зглоба, затим, опружача у зглобу кука, 

као и одводиоца у зглобу кука одскочне ноге, који спречавају пропадање 

супротног кука за време одскока. Поред горе наведених мишићних група које 

директно саопштавају одскочни импулс, појављују се и мишићне групе које 

секундарним дејством стварају стабилност тела за време одскока и тиме 

доприносе повећању одскочног импулса. У првом реду, овде се мисли на бочне 

прегибаче кичменог стуба који преносе дејство компензаторних покрета трупа 

и руку на каудални део тела и, можда најважнији, секундарни покрети (у 

биомеханичком смислу), тј. синхронизовани замах руку изазван дејством 

антефлексора у оба рамена зглоба. 

Постављањем одскочне ноге на тле и започињањем амортизационе фазе 

одскока долази до даљег губљења вредности хоризонталне брзине у односу на 

претходну вредност за око 40%. Овај губитак хоризонталне брзине може да се 

објасни спушгањем тежишга тела у претпоследњем кораку и припремањем за 

што снажнији одскок (пошто се максимални импулс не може саопштити из 

максималне хоризонталне брзине). У тренугку постављања одскочне ноге на 

тле долази до појаве ударне силе која износи приближно 3450 - 3950 N. Одскок 

се састоји из амортизационе и фазе активног одскока. 



Амортизациона фаза одскока започиње у тренутку постављања одскочне 

ноге на тле и траје све до завршетка попуштајућег режима рада мишића који 

учествују у трајању одскока. Први контакт одскочне ноге са тлом изазива нагло 

истезање мишића опружача у зглобу колена, опружача у зглобу кука и 

одводиоца у зглобу кука одскочне ноге, што изазива миотатички рефлекс, који 

може да убрза прелазни режим мишићне контракције гпш. ^иабпсерз ћетопба 

са ексцентричне на концентричну контракцију. Угао у зглобу колена у 

тренутку постављања одскочне ноге на тле износи око 160°. После постизања 

максималне ударне силе у тренутку контакта са подлогом долази до пада 

вредности почетне ударне силе на 490 - 980 N. 

Фаза активног одскока настаје у тренутку преласка са попуштајућег 

режима рада мишића на савлађујући режим рада мишића и траје до тренутка 

одвајања стопала од тла. Хоризонтална брзина, после пада њене вредности у 

фази амортизације, повећава се и достиже у фази активног одскока вредност за 

24 - 27% већу у односу на вредност у амортизационом делу одскока. Фазу 

активног одскока карактерише веома експлозиван рад мишића опружача 

одскочне ноге са енергичним и синхронизованим замахом руку и замајне ноге и 

она траје око 0.08-0.09 8, док цео одскок код већине висаша износи приближно 

0.150-0.170 5. 

Лет 

Започиње од тренутка одвајања стопала одскочне ноге од тла, па до 

тренутка приземљења висаша. У овом делу лета висаш изводи низ 

компензаторних покрета деловима тела како би успешно прешао летву. У току 

лета изражене су ротације око вертикалне и фронталне осе. Условно, лет може 

да се подели на три фазе: 

■У узлет, 

'У прелаз преко летве и 

'У долет после летве. 

Узлет. По завршетку одскока висаш се налази у фази узлета. Почетна 

брзина узлета зависи од залета. Тежиште тела се креће увис и напред, у 

зависности од одскочног угла и саопштене брзине узлета. У фази узлета су 

могућа четири начина кретања руку: 



Ј први, када рука са стране замајне ноге прва прелази летву - најчешће се 

примењује; 

други, када се изврши дворучни замах рукама до приближно исте 

висине и изврши прелаз преко летве; 

трећи, када се обе руке после замаха опусте поред тела, где уствари 

тело престиже руке, гако да се главом започиње прелаз преко летве 

(овај начин је први применио Дик Фосбери) и 

^ четврги, када се прелаз преко летве оствари прво руком са стране 

одскочне ноге и њега је први пут је применио Д. Топић. 

Прелаз преко летве. У тренутку када висаш започиње прелаз летве 

раменом или руком долази до забацивања главе назад и преопружања 

(хиперекстензије) у зглобовима кичменог стуба и кукова. Замајна нога сачекује 

одскочну и при томе висаш завршава окрет око уздужне осе тела, долазећи 

леђима над летву, уз гежњу да са ногама остане у што нижем положају. Висаш 

као да подвлачи потколенице испод себе, уз подизање кукова што више, 

заузимајући специфичан положај моста. 

Критичан тренутак је прелаз летве глутеалним делом тела и 

потколеницама. Другим речима, висаш доводи своје тело у прелазне положаје 

који се манифестују сукцесивно, тако да се летва налази, за све време трајања 

лета иза његове задње стране, а у тренутку када се тежиште тела налази у 

темену путање балистичке криве, оно је испод летве. 

У том карактеристичном положају моста висаш кроз приближавање 

сегмената гежишту тела, смањује сопствени момент инерције у односу на 

сагиталну осу, а што повлачи за собом повећање брзине ротације тела (оса 

ротације пролази кроз тежиште тела). На гај начин ствара се још нижи положај 

тежишта гела, што дозвољава да се скочи још више. 

Долет после летве. После преласка тела и бутина висаша преко легве, 

силе концентричних контракција мишића опружача у зглобовима колена (са 

централним ослонцима), одижу потколенице, условљавајући им путање таквих 

облика да њихове доње контурне линије у критичном тренутку, посматрано у 

сагиталној равни, морају бити изнад летве. 

Истовремено с овим покретима, долази до прегибања у зглобовима 

кукова и кичменог стуба дејством сила концентричних контракција трбушне 

мускулатуре, чиме висаш доводи делове свога тела у међусобне односе гако да 

може сигурније да падне на доскочишге. 



Приземљење 

Приземљење се остварује наторакални део леђа, рукама раширеним у 

страну или поред тела и то на специјално конструисани душек. 

Учење технике скока увис 

Пре почетка учења технике скока увис, неопходно је да почетници 

пробају да скачу и другим варијантама технике скока увис. Изузетно је важно 

да се код почетника употребљава ластиш уместо летве. Такође, мора да се 

обезбеди одговарајуће доскочиште (специјални душеци или сунђери већих 

димензија). 

Учење Фосбери варијанте технике скока увис одвија се по следећем 

редоследу задатака: 

Први задатак: Упознати почетнике са доскочиштем кроз разне 

варијанте приземљења. 

Вежбе: 

У Из стојећег става извести пад леђима на доскочиште. 

^ Из места извести колут напред (назад) на доскочиште. 

^ Из залета извести колут напред (назад) на доскочиште. 

^ После праволинијског залета од 3 - 5 корака и под углом од 30° у 

односу на летву извести скок увис „прекорачном“ варијантом (тзв. 

маказе) на ниско доскочиште. 

^ После лучног залета од 3 - 5 корака и под углом од 30" у односу на 

летву извести скок увис „прекорачном“ варијантом на више 

доскочиште. 

Други задатак: Научити технику трчања у залету. 

Вежбе: 

'У Праволинијско трчање са наглашеним подизањем колена и 

задржавањем високе позиције карлице. Контакт са тлом оства- рити 

преко предњег дела стопала. Трчање изводити прогресивно, тако да је 

сваки следећи корак све бржи. 
^ Вијугаво трчање. 



'Т Трчање у облику „осмице“ у једну и другу страну. 

^ Трчање по ивици круга пречника 30 - 10 ш. 

^ Из праволинијског трчања прећи у трчање по луку. 

Трећи задатак: Научити мерење залета. 

Вежбе: 

^ Одређивање угла залета. Скакач прво измери 3 стопе крећући се од 

сталка (С) ка сталку (С1), до тачке (А). Затим од тачке (А), под 

правим углом, поново се измере 3 стопе до тачке (В) и то је место 

одскока. Из те тачке, крећући се паралелно са летвом (СС1) измери 

се 8 - 12 стопа - тачка (С). Затим се из тачке (С), под правим углом, 

измери 15 стопа до тачке (И). Споје се тачке (В и И) и то је правац 

полупречника (г). Дужина полупречника (г) износи 5 - 12 ш. Она се 

мери од тачке (Е), која је за 1 - 4 стопа удаљена од летве (раздаљина 

од тачке В до тачке Р). Затим се опише лук полупречника (г) до 

дорирне линије (а), која је под правим углом у односу на раван 

сталака. Тангента повучена из тачке (Е) на лук полупречника (г) 

представља угао залета који износи 20 - 40" (Т). Стефановић, 1992, 

2008). 

 

а 
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Ашлешика - шеорија и мешодика 

'А Одређивање дужине залета код врхунских висаша: последњи корак 

износи 6.5 стопа, предпоследњи 7.5 па 7; 6.5; 6; итд. (код почетника 

сваки корак краћи је за пола стопе). Дужина залета износи 9 - 1 3  

тркачких корака, а праволинијски део се одмерава на исти начин као 

и код скока удаљ. 

Четврти задатак: Научити одскок. 

Вежбе: 

'б Заузети правилан положај руку и замајне ногеуместу (имитација 

одскока). Затим загребајућим покретом поставити одскочну ногу на 

тло и извршити замах замајном ногом горе и унутра коленом са 

акцентом на нагли прекид замаха у одређеном положају, како би се 

путем реактивног преношења замаха извршила ротација тела око 

вертикалне осе. Руке врше имитациони покрет лучног замаха увис. 
'б Иста вежба као претходна, али је извести са одскоком из места. 

'б После залета од 3 корака по луку и одскока, у ваздуху извршити 

ротацију тела око вертикалне осе за 90° и доскочити на обе ноге, 

леђима окренут према доскочишту. 

Пети задатак: Научити технику прелаза преко легве. 

Вежбе: 

'б Научиги низ специфичних вежби које карактеришу положај тзв. 

моста. 

'А Из места, леђима окренут према доскочишту, извести суножни скок 

преко ластиша или летве уназад и извршити приземљење на 

торакални део леђа. 

'б Исту вежбу извести као претходну, само је полазни положај са малог 

узвишења 30 - 100 ст (нпр. шведски сандук). Почетник се сусреће са 

специфичним осећајем пропадања, јер се вежба изводи са знатне 

висине. 

^ Из искорака (једног корака), 3 и 5 корака залета извести скок увис. 

ЈЛести задатак: Из пуног залета (8 - 12 тркачких корака) извести целу 

технику скока. 


