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2.9. ТРОСКОК 

Троскок је атлетска дисциплина скакања удаљ из залета, која се изводи 

са три узастопна скока - два одскока истом, а трећи одскок супротном ногом. 

2.9.1. Историјски развој 

У делима грчких историчара записано је да су била најпознатија двојица 

атлета у античкој Грчкој: 

^ Хионис из Спарте је на 29 Олимпијским играма у античкој Грчкој (664. 

пре Хр.) скочио 52 олимпијске стопе (52x32.04 сш = 16.66 ш). Због 

дужине скока претпоставља се да се ради о збиру резултага три 

посебна скока. 

^ Фаилос из Кротона је у Делфима на Питијским играма 586. пре Хр. 

скочио 55 делфијских стопа (55x17.76 сш = 9.77 т). 

Први историјски документ о техници троскока датира из 1794. године, 

када је на пољу за крикет гостионичар Хонслеу из Ирске победио шкотског 

трговца Пацка са резултагом 13.26 ш. Скакали су ирском варијантом - три 

скока на једној нози. 

Супарништво ирских и шкотских скакача условило је појаву данашње 

варијанте технике троскока, коју су створили Шкотланђани, тако да је и по 

њима добила назив шкотска варијанга троскока - на пример: лева-лева-десна. 

У исто време у осталом делу Европе је заступљена тзв. грчка варијанта 

технике троскока - наизменично се мењала нога при сваком скоку (на пример: 

лева - десна - лева). 

Први светски рекорд у троскоку код мушкараца забележен је 17. марта 

1826.године када је професионалац из Енглеске Беати скочио 12.95 т, а код 

аматера 30. јуна 1856. године Енглез Велб - 12.19 т. Шкотски песник Лајден 

први је прескочио 14 т (14.02 т) 1834. године. 

Наобновљеним Олимпијским играмау Атини 1896. годинетроскок из 

залета је био у програму такмичења. Победио је Американац ирског порекла 

Коноли са резултатом 13.71 т. 
На следећим Олимпијским играма 1900. и 1904. године такмичари 
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су скакали поред троскока из залета и троскок из места. Данашња официјелна 

техника скакања троскока која се примењује по правилима 1ААР-а датира још 

од 1908. године. 

Енглез Џонатан Едвардс први је прескочио чувену „границу снова“ од 

18 ш и тако успео да обори свегски рекорд са резултатом 18.29 ш на такмичењу 

у Саламанци (Шпанија) 18. јула 1995. године. 

Први забележени резултат у троскоку код жена потиче из 1911. када је 

Американка Елена Хајес остварила резултат од 9.73 ш. Жене су пре 100 година 

скакале око 10 гп, а данас за 5.5 т даље. 

Од 1926. годинебиојепрекидускакањутроскока и поновојепостао 

актуелан од 1981. када је Американка Тери Тарнер скочила 12.43 ш. Прво 

Светско првенство на чијем програму је био и троскок за жене одржано је 

25.08.1990. године у Сапору (Јапан). На том првенству победила је Кинескиња 

Ли Хуиронг са резул гатом 14.55 ш. 

2.9.2. Техника троскока 

 

Сл. 55 Техника троскока 

Техника троскока се састоји из пет делова: ^ 

залет, 

^ поскок, 

^ корак, 

^ скок и ^ 

доскок. 
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Задет 

Залет је готово сличан техници залета код скока удаљ. Дужина залета 

код врхунских гроскокаша краћа је (око 40.0 ш) него код скока удаљ, која се 

претрчи у 20 ± 4 тркачких корака. Најбољи троскокаши у свету који скачу 

преко 17 ш пред одскок достижу брзину од око 10 ± 3 т/з. 

Поскок 

Поскок се састоји из два дела: први одскок и фаза лега. 

Први одскок. Брзим гребућим покретом нога се ноставља на даску 

пуним стопалом, близу вертикале спуштене из тежишта тела. Замајна нога, 

која је савијена у зглобу колена износи се напред-горе. 

Фаза лета. Векторски збир количине кретања стечене залетом и импулс 

силе одскока одређују кретање троскокаша током трајања поскока. При том је 

угао узлета 17 ± 1° (мањи него код скока удаљ). 

После прве трећине изведеног поскока, лет са високим положајем 

замајне ноге наставља се сменом положаја ногу, тако да ее одскочна нога, која 

је савијена у зглобу кука и колена, износи напред и горе, а замајна нога и рука 

(једна или обе) слободно се спуштају надоле и одводе уназад. 
У погледу начина кретања руку постоје две варијанте: 

^ тркачка варијанта - руке врше асиметрични замах (као код трчања) и 

^ скакачка варијанта - руке симетричним, симултаним широким 

кружним покретима врше замах напред-горе (најчешће се користи 

данас). 

Припрема за доскок се врши специфичним, активним спуштањем 

замајне ноге напред-доле-назад. Ово је један од важнијих елемената технике 

троскока. Због велике брзине залега у тренутку одскока, дужина коју 

троскокаш прескочи у поскоку је највећа, поготово што се при доскоку на 

одговарајућу ногу пројекција верикале спуштена из тежишта тела налази иза 

површине ослонца. Врло је важно да троскокаш брзим постављањем стопала 

на гло изведе ри гмичан прелаз из замаха у одскок, како 6и остварио убрзање. 

То све омогућава да се постави нога ближе пројекцији вертикалс из тсжишта 

тела, као и да се значајно смањи фаза амортизације. Једном речју, у таквим 

условима могуће је да се изведе активан замах и снажан одскок. 
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Корак 

Корак се састоји из два дела: други одскок и фаза лета. 

Други одскок. Нога која је скоро опружена у зглобу колена (170 ± 5°) 

остварује контакт са тлом прво преко пете, а затим са целим стопалом. Угао 

који заклапа нога са хоризонталом у тренутку постављања на тло износи око 

68 ± 2°. Кретање замајне ноге започиње још у последњој трећини фазе поскока, 

затим пролази поред одскочне која има контакт са тлом и енергичним замахом 

колена износи напед-горе. Тим реактивним преношењем замаха омогућава се 

бољи одскок. Угао одскока је незнатно мањи у односу на први одскок и износи 

60 ± 2°, што утиче минимално на смањење хоризонталне брзине. Последично 

се смањује и угао узлета који износи (14 ± 1°). У тренутку завршетка одскока 

нагиб трупа се повећава и достиже вредност од 5 ± 1°. 

Фаза лета. Кроз положај корака троскокаш настоји да лети што даље. У 

тој фази постиже се највећа амплитуда размака натколеница (103 ± 2°). На 

средини фазе лета гроскокаш се активно припрема за трећи доскок-одскок. 

Енергичним спуштањем ноге напред-доле загребајућим иокретом сгопала, 

смањује се и нагиб трупа како би троскокаш имао повољнију позицију за 

следећи одскок-доскок. Истовремено с тим, још у фази лета започиње замах 

ногом и рукама. 

Скок 

Скок се састоји из три дела: трећи одскок, фаза лета и доскок. 

Трећи одскок. На крају фазе лета код корака нога се поставља на тло под 

углом од 66 ± 2°. Време трајања контакта ноге са тлом приближно износи 0.18 

± 0.02 5. Савијање одскочне ноге у зглобу колена у фази амортизацијеје веће у 

односу на прегходна два контакта са тлом и износи 135 ± 3°. То омогућава да се 

енергично изведе одскок код извођења трећег скока. За даЈве кретања 

троскокаша у фази лета важну улогу имају замах ногом и рукама који су 

усмерени напед-горе. У трећем одскоку код скока угао одскока је незнатно 

већи него што је код поскока, 63 ± 2°. Угао узлета тежишта тела троскокаша је 

такође нешто већи 18 ± 2°. 

Фаза лета. Покрети у овој фази се не разликују од скока у даљ. У 

зависности од покрега ногу и руку у овој фази лета примењују се одговарајуће 

варијанте технике скока удаљ (згрчна, увинуће, корачна). 
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Доскок 

У другој фази лета трећег скока следи избацивање потколеница напред 

и доскок на обе ноге у дубоки чучањ. Доскок је готово у свим елементима 

идентичан као и код скока удаљ. 

Параметри од којих зависи дужина скока су: 

^ хоризонтална брзина у залету, 

^ интензигет импулса силе одскока, 

^ угао узлета, 

^ замах слободним екстремитетима, 

^ висина тежишта тела после сваког отискивања од тла и ^ 

оптимални однос дужине поскока, корака и скока. 

Интензитет одскочног импулса силе се смањује од поскока ка кораку и 

скоку, што последично утиче да се и брзина кретања смањује. Анализа технике 

троскока показала је да код већине троскокаша пораст резултата зависи од 

повећања збира два прва скока, нивоа брзинско снажних способности и 

повећања брзине залета. На основу тога може се рећи да су у троскоку 

најоптималнији следећи проценти односа међусобних дужина појединачних 

скокова: 

^ први одскок и поскок - 35.5%, 

^ други одскок и корак - 30%, 

^ грећи одскок и скок - 34.5%, 

^ или сума делова скокова: 

^ први + други скок = 65.5% 

^ други + трећи скок = 64.5%. 

Било каква промена ових односа није целисходна и негативно се 

одражава на крајњи резул гат дужине скока. Различите величине углова узлета 

при сваком одскоку, уз смањење хоризонталне брзине троскокаша, као и 

дужине прескочених простора, условљавају одговарајућа различита удаљења 

тежишта тела од подлоге у фазама лета. На резултат троскока значајно утиче и 

реактивно преношење замаха руку и замајне ноге на тело троскокаша 

приликом сва три импулса силе одскока, као и односи појединих делова тела у 

односу на подлогу у свим прелазним положајима троскока. 
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2.9.3. Учење технике троскока 

Први задатак: Стварање одговарајуће представе о техници тро- скока. 
Други задатак: Учење ритма извођења различитих врста скокова. 

Вежбе: 

^ Поскоци и скокови у месту и кретању - обеножни, на једној нози, с 

ноге на ногу, у двојном ритму (лева-лева, десна-десна), у ритму 

троскока (лева-лева-десна, десна-десна-лева); 
^ Троскок из места; 

^ Такмичење ко ће из мање скокова да пређе раздаљину од 20-30 т. 

Трећи задатак: Научити технику првог скока. 

Вежбе: 

^ Загребајући скокови на једној нози у месту и кретању; 

^ Из залета дужине 3-5 корака повезати 3 загребајућа скока на једној 

нози; 

'Т Поставити 5 препона висине 0,3 - 0,9 т и на једној нози извести везане 

загребајуће скокове, а између препона трчати у двокорачном или 

трокорачном ритму. 

Четврти задатак: Извођење првог и другог скока. 

Вежбе: 

^ Скок са узвишења (0,2 - 0,6 т) на тло, доскок и одскок са одскочне ноге 

у даљ преко препоне; 

^ Из 4 - 6 - 8 корака залета ивести загребајући скок са одскочне на 

одскочну (нпр. леве на леву и обрнуто) и доскочити у јаму са песком 

на обе ноге у положај дубоког чучња. 

Пети задатак: Извођење другог и трећег скока. 

Вежбе: 

^ Двоскок из места и доскок у јаму; 
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^ Из троскока, и петоскока „с ноге на ногу“ доскочити у јаму. Шести 

задатак: Извођење технике гроскока из залета. 

Вежбе: 

'А Са 6, 10 и 12 корака залета извести троскок и доскок у јаму; Учење 

залета и доскока је исто као код скока удаљ. 


