
ВИШЕБОЈИ 

Атлетски вишебоји највећим делом обухватају природне облике 

кретања. Иако имају дугу традицију, успели су да се одрже и до данашњих дана 

у програму Олимпијских игара, светског првенства и других великих 

такмичења. 

Популарност ове дисциплине је била увек на завидном нивоу, а поготово 

онда када су се обарали светски рекорди. Иако се они ређе обарају, ипак 

постоје још резерве, јер се такмичења одржавају у више дисциплина. 

Резултати који се постижу на великим такмичењима у свету су врло 

вредни. Дешавају се случајеви да поједини врхунски вишебојци у свету имају 

бољи резултат у једној или чак више атлетских дисциплина, него најбољи 

атлетичар поједине државе. С обзиром да су то стварно добри резултати, може 

се поставити питање какви су то људи који могу то да остваре? 

Многи се слажу да је краљ атлетике победник вишебоја. По ми- шљењу 

многих то су најсвестранији, најспособнији и најјачи спортисти на свету. Они 

поседују изузетно високи ниво брзине кретања у простору и времену, затим 

снагу, издржљивост, координацију и покретљивост. 

Најближињимасупофизичкимспособностимагимнастички вишебојци. 

Некада у античкој Грчкој, а и данас вишебојац представља атлегу, 

правог спортисту, човека који поседује хармонију морфолошке грађе тела (ако 

се гледа споља), функционалних (унутрашњих способности) и моторичких 

способности. Њихови тренинзи дневно трају више сати (пре и по подне) и 

подвргнути су великим стресовима, јер постоји велики број тренажних 

средстава који се користи, због такмичења у већем броју дисциплина. Тако на 

пример, десетобојац на такмичењу има десет стресова, јер мора да наступи у 

десет дисциплина. Онај атлетичар који такмичи само у једној дисциплини (на 

пример у трчању на 800 т) има само један стрес. 

Колико је то важна атлетска дисциплина у аглетици може се сагледати 

из податка да на пример, у аглетски развијеним земљама систем развоја младог 

аглетичара има следећи пут. Прво се почетници баве вишебојем, па тек касније, 

када се искажу у некој атлетској дисциплини прелазе на тренирање те 

специјалности. 



Историјски развој 

Атлетски вишебој води порекло из античке Грчке. Петобој (грч. 

пентатлон) је уведен на 8. Олимпијским играма 708. пре Хр. и задржао се све до 

28. Олимпијских игара које су одржане 628. пре Хр. Састојао се из четири 

атлетске дисциплине: 

^ трчање једног стадиона, где је дужина стазе била 192.27 т, 

^ скока удаљ, 

^ бацања диска, 

^ бацања копља и 

рвања као пете дисциплине. 

 

Сл. Такмичари пентатлона 

На слици 90 приказани су такмичари у петобоју. Да ове дисциплине 

нису случајно одабране потврђују Аристогелове речи: „Заго су атлете 

петобојци најлепши људи, јер су подједнако оспособљени и у брзини и у 

снази“. 



Такмичење у петобоју је започињало скоком удаљ, настављало се 

бацањем диска, трчањем, бацањем копља и рвањем. По правилима, у прве 

четири дисциплине учествовале су све атлете, а у последњој - рвању у којој је 

добијен победник петобоја, само најбољи. Три од пет могућих победа биле су 

услов да се неко прогласи победником. 

За време римске империје девојке су вежбале и такмичиле се у 

вишебоју: трчању, скоку удаљ са бучицама, бацању диска и другим 

дисциплинама. На слици 91 (мозаик из 3. века, Сицилија), може се уочити да су 

девојке током вежбања и такмичења биле обучене у бикини. Тиме су истицале 

своју морфологију не сакривајући готово ниједан део тела. 

 

Римљанке тренирају вишебој 

Базедов (1723-1790) је као основу физичког васпитања у фи- 

лантропиуму поставио тзв. десауски пентатлон који је садржао: трчање, 

скакање, пењање, ношење терета и балансирање. 

Вишебоји, који су се састојали од комбинација атлетских и дисциплина 

других спортских грана, били су веома омиљени у 



круговима гимнастичких организација. Један од облика тих вишебоја јесу 

такмичења за спортске значке, значку свестраности и сл. Из таквих такмичења 

произашли су данашњи атлетски вишебоји, прво петобој, а па десетобој за 

мушкарце, а затим и седмобој за жене. 

У програм трећих Олимпијских игара у Сент Луису 1904. године 

укључен је био и атлетски вишебој. Такмичење је одржано у току једног дана, а 

садржавало је следеће дисциплине: трчање на 100 јарди, бацање кугле, скок 

увис, ходање на 880 јарди, бацање кладива, скок са мотком, трчање преко 

препона на 120 јарди, бацање гира, скок удаљ из залета и трчање на 1 миљу. 

На Јубиларним Олимпијским међуиграма у Атини 1906. године у 

програм је уведен петобој по угледу на антички „пентатлон“, при чему су 

једино тежина и дужина реквизита били савремени. На Олимпијским играма у 

Штокхолму 1912. године у оквиру петобоја такмичило се: у скоку удаљ из 

залета, бацању диска, трчању на 200 т, бацању копља и трчању на 150 т. Тада је 

у програм први пут уведен данашњи десетобој који је обухватао следеће 

дисциплине: трчање на 100 т, скок у даљ, бацање кугле, скок у вис, трчање на 

400 т и 110 т препоне, бацање диска, скок са мотком, бацање копља и трчаЊе на 

1500 т. Такмичење се одвијало у току три, а не као данас, у току два дана. 

Победник у петобоју и десетобоју био је Јан Торп (САД), али његов пласман је 

накнадно поништен због кршења правила аматеризма, а за званичног 

победника признат је Виесландер. На програму Олимпијских игара петобој се 

налазио све до 1924. године, док се десетобој задржао до данас. 

Техничка припрема 

Вишебојац као најсвестранији спортиста, мора да буде одлично 

припремљен, у оквиру извођења технике свих десет, односно седам атлетских 

дисциплина. Научити и усавршити технику свих десет дисциплина, од којих се 

седам сматрају технички врло сложеним, веома је гешко. 

За поједине атлетске вишебоје приказан је скуп атлетских дисци- плина 

које га сачињавају: 



ТРЧАЊА скокови БАЦАЊА 

 

Десетобој 
 

100 ш даљ кугла 

110 ш препоне вис копље 

400 ш мотка диск 

1500 т 

Седмобој 

 

100 т препоне даљ кугла 

200 т вис копље 

800 т 

Петобој 

 

200 т даљ копље 

1500 т 

Тробој 

диск 

60 т (или 100 т) вис кугла 

Може се закључити да је појединим атлетским вишебојима обу- хваћен 

такав скуп дисциплина које углавном подједнако обухватају дисциплине 

основних грана атлетике - трчања, скокове и бацања. 

У оквиру техничке припреме почетника, треба извршити одго- варајући 

процес учења технике појединих атлетских дисциплина на часу вежбања, да би 

се у каснијој фази могло усредсредити на процес усавршавања технике. 

У пракси постоје два мишљења по питању гехничке усмерености 

вишебојаца. Једни смаграју да највећу пажњу греба посветити процесу 

усвајања, а касније усавршавања технике у трчањима на кратким дистанцама, 

скока увис, и бацања кугле. Присталице овог мишљења смаграју да је тај 

правац најбољи, јер је трчање на кратким дистанцама заступљено у оквиру пет 

дисциплина десетобоја, скок увис развија експлозивну снагу, која је неопходна 

код свих скокова, а бацање кугле 



 брзинску снагу. Други сматрају да треба започети са процесом учења технике 

сложених дисциплина трчања преко препона, скока са мотком, и бацања 

копља. Такође, постоји мишљење да треба паралелно радити на учењу и 

усавршавању технике свих дисциплина вишебоја колико је то неопходно, јер 

се на тај начин и правилно утиче на побољшање свих физичких способности. 

Обично се на једном тренингу, где је акценат на техничкој при- преми, 

ради на 2-3 атлетске дисциплине. Такав приступ омогућава да се ефикасно 

утиче на развој функционалне и техничке припреме. Ипак, према просторним 

и материјалним условима које пружа школа, факултет, клуб и др, могуће су 

извесне модификације у оквиру избора и броја атлегских дисциплина. 


