
 РАЗВОЈ СНАГЕ У ЏУДОУ 

За развој снаге џудисте у пракси се користе многобројне вежбе различите 

структуре и карактера. Због практичних разлога те вежбе, односно средства тренига 

деле се на: средства за општи тренинг снаге која утичу на целокупан неуро-мишићни 

апарат, затим на средства за усмерени развој снаге, и то мишићних група и мишића 

који подносе главно, као и посредно оптерећење у специјалности те средства 

специфичног тренинга снаге која омогућавају да се развије снага оних мишићних група 

које подносе главно оптерећење у извођењу џудо техника.  

Вежбе снаге могу бити, с обзиром на количину активиране мускулатуре, 

глобалног (трзај, набачај) и локалног утицаја (јачање мускулатуре врата, стисак шаке). 

Прва група вежби се иначе називају „основне вежбе“ а друга група „изолационе“ 

вежбе. Вежбе снаге за џудисте бирају се на темељу карактеристика кретања у џудо 

спорту, стању тренираности џудисте и његовим годинама те периода у којему се 

тренинг изводи.  

У првој фази припремног периода и у прелазном периоду доминирају опште 

вежбе снаге, док се у осталим периодима даје предност специјалним вежбама. Сваки 

тренинг усмерен на развој снаге треба почети одабиром тренирајуће тежине, односно 

оптерећења. То захтева да се за сваку вежбу снаге, која ће се у процесу тренинга 

примјењивати, одреди максимум за сваког појединца. 

 Касније ће се потребна величина оптерећења за тренинг израчунавати у 

процентима у односу на утврђен максимум (1РМ). Правилно је одабрана она тежина 

која је у складу с постављеним циљем тренинга, односно програмом који се спроводи. . 

 Методе за развој појединих видова снаге 

Када говоримо о различитим методама развоја снаге, пре свега је потребно 

напоменути да се ради с врхунским и већ тренираним џудистима, тј. сениорима. Ово је 

потребно нагласити из разлога што постоје одређена одступања у развоју снаге код 

млађих узрастних група.  

Примера ради, у млађим узрастним групама за развој максималне снаге користит 

ће се медијална тј. умерена оптерећења која се крећу у распону од 60 - 80% максимума 

њихова оптерећења. Разлог томе је учење правилне технике те превенција могућих 

повреда. Што се конкретно тиче сениора, за повећање максималне снаге и свладавање 

тежинске баријере треба користити од 80 - 100% оптерећења. Коришћење мањих 

оптерећења од 70% од максималних не утиче на промене показатеља максималне снаге, 

па се она примјењују за развој издржљивости или пак за развијање брзинске снаге.  

Идеално би било када би између два тренинга намењена за развој максималне 

снаге прошло 48 сати како би се осигурао одмор, наравно да је ово у програму 

врхунских џудиста готово па немогућа мисија. Из тог разлога спречавање прераног 

замора постиже се мањим опсегом тренинга. За развој максималне снаге врло су 

корисне и вежбе статичног напрезања, такође су важне изометријскее вежбе којима се 

свладава отпор већи од максималних могућности развоја силе.  



При изометријском вежбању треба водити рачуна о томе да се мењају углови 

које затварају екстремитети за време извођења вежби, јер се прираштај снаге постиже 

само у положају у којем се вежба изводи. Такође је потребно водити рачуна и о 

адаптацији организма на оптерећење, до које долази након два месеца. То конкретно 

значи да је потребно мењати ангажовану мускулатуру и само трајање контракције.  

Две су темељне организацијско-методичке варијанте спровођења тренинга 

максималне снаге.  

Прва захтева да се редом, како је планирано, изводе вежбе с предвиђеним бројем 

понављања и серија, с тиме да се најважније вежбе за џудисте дају на почетку главног 

дела тренинга.  

Друга се варијанта примјењује када се вежбама снаге желе обрадити поједини 

делови тела.  

Из једне вежбе прелази се на другу након једне изведене серије, док се не изведе 

замишљени број серија. Одмори између серија у обе варијанте имају карактер активних 

одмора, а унутар њих изводе се вежбе опуштања, лабављења и истезања.  

Други најчешће коришћени методички пут у развоју снаге џудисте обележава 

вежбање које се понавља с мањим теретима до отказа. Због не тако ефикасног 

стимуланса за снажне контракције, мање је ефикасан за подизање максималне снаге. 

 Тренинг овом методом, великог опсега и дуга трајања, ради се за развој 

репетативне снаге. Репетативна снага односи се на способност подношења већих 

мишићних напора у одређеном времену без смањивања спортског учинка.  

Вредност репетативне снаге одређена је не само високом аеробном способношћу 

него и ефикасним коришћењем анаеробних извора енергије те високом техничком 

ефикасношћу у борби и при повећаној концентрацији млечне киселине у крви.  

За развој репетативне снаге користе се тежине у распону од 60% до 85% од 

максималних, с бројем понављања у једној серији од 5 до 12. Тренинг репетативне 

снаге осигурава и хипертрофију мишића, чиме се повећава мишићна маса и целокупна 

тежина тела.  

Осим тога повећава и унутармишићну координацију. За џудисте је то најчешће 

коришћена метода развоја снаге, уз методу за развој максималне снаге, јер је у 

функцији развоја функционалне снаге и добар је темељ за развој максималне снаге.  

Конкретно када говоримо о пирамидалном тренингу, у њему се стално 

успоставља однос између спољашњег оптерећења и броја понављања  која се изводе у 

више серија. Интензитет енергетске компоненте оптерећења се креће од 40 до 100% од 

максималног, а екстензитет енергетске компоненте оптерећења од 1 до 12 понављања. 

Број извођења с различитим спољашњим отпорима неретко се мења зависно од захтева  

спорта. 

Што се тиче методе понављања, изводи се под спољашњим оптерећењем од 40 

до 80% максимума у више понављања у више серија. Метода се користи за развој 

репетативне снаге руку и раменог појаса, трупа или пак доњих екстремитета.  

Неретко се у оквиру методе могу користити стандардна оптерећења, што значи 

да се изабере једно спољашње оптерећење, на пример, 60% од 1РМ, а одреди се број 

извођења и број серија. Трећим методичким смером развија се снага не на рачун 

спољашњег оптерећења, већ на рачун брзине извођења покрета. Ова се снага зато и 



назива брзинска или експлозивна, а одговорна је за могућност давања максималног 

убрзања сопственом телу, телу противника и различитим предметима у активностима 

као што су скокови, спринтеви, бацања и ударци.  

Ефикасан рад у извођењу вежби за развој експлозивне снаге јавља се у почетку 

извођења, док се остали део гибања, који се одвија по инерцији, сматра некорисним за 

развој снаге. На тај начин максимална сила неког покрета зависи о величини убрзања 

датог предмета, делу тела или целом телу.  

Развој снаге основом брзине покрета спроводи се вежбама скок удаљ, скок увис, 

спринт, бацање кугле, бацање противника, подизање лаког тега те разним варијантама 

тих вежби. Жели ли се развити експлозивна снага неког покрета, треба тежити брзом 

извођењу тога покрета. 

 Вежбе за развој експлозивне снаге треба изводити максималном брзином, а 

онда када она почне падати, треба дати одмор. Интервал одмора, када је реч о вежби 

брзинске снаге, треба бити толики да осигура да се нова серија изводи истом брзином 

као претходна. Овај облик снаге, као општи, џудисти развијају у мањој мери него 

претходна два, и то углавном у припремном периоду, а као специфичан, у 

предтакмичарском и такмичарском периоду.  

За пораст експлозивне снаге у техничким елементима џудоа треба пре свега 

користити методу максимално брзог извођења делова тих елемената или целокупне 

технике радње у олакшаним или отежаним околностима. 

Високу вредност експлозивне снаге у специфичним џудо покретима могуће је 

постићи само када је реч о максимално координираним покретима. Зато се на тренингу 

треба најпре добро свладати нека техника, а затим развијати експлозивна снага важна 

за ефикасно извођење те технике у борби. Специфична пак експлозивна снага развија 

се вежбама uchi komi, randori, butsukari и еластичним тракама . 

СПЕЦИФИЧНОСТ ПОЈЕДИНИХ ПРОГРАМА ЗА РАЗОЈ СНАГЕ У 

ЏУДУ  

Због различитог утицаја појединих програма за развој снаге џудиста на темпо 

развоја и намену, ти се програми у пракси класификују као : општи и скраћени 

програми, програми максималне снаге и специфични програми који се током године 

измењују складно периодизацији. Општи програми снаге примењују се за почетнике, 

нарочито за скидање телесне тежине. Основни је циљ тих програма привикавање на 

одређена оптерећења, учење технике дизања тега и стварање темеља за дугорочно 

вежбање с већим оптерећењима.  

Општи програми спроводе се с оптерећењем од 60% до 75% од максимума, 

кроз 2-3 серије са 8-12 понављања. У општим програмима такођер се примењује већи 

број вежби, који варира између 10-15 вежби, којима се равномерно обликује цело 

тиело. Скраћене програме примењују џудисти с искуством у раду на снази, који желе 

повећати телесну тежину, односно задржати је на истом нивоу. Повећати своје 

функционалне способности те побољшати разне механичке аспекте џудо технике.  

Скраћени програми нису свеобухватни као општи, не укључују вежбе за све 

мишићне групе тела, него наглашавају активности великих мишића у изотоничним 



контракцијама. Скраћени програми особито су драгоцени за џудисте који су у процесу 

тренинга ограничени с временом. Скраћени програми спроводе се с оптерећењем од 

70% до 85% од максимума, кроз 3 серије са 6-8 понављања. Трајање тренинга не би 

требало прелазити 90 минута, те се програм спроводи 2-3 пута недељно.  

Програме за развој максималне снаге могу спроводити само џудисти с 

искуством у дизању тегова, који су спровели неки општи програм и барем два циклуса 

скраћених програма. Због високих захтева на организам, ти се програми изводе само с 

добро припремљеним такмичарима који имају знатно искуство у раду с теговима.  

Програми максималне снаге укључују вежбе изотоничког, изометричног или 

комбинованог карактера, а обухватају на једном тренингу 2-3 мишићне групе. 

Величина оптерећења креће се од 85% до 100% од максимума,број понављања варира 

од 1-4, кроз 4-8 серија. Број недељних тренинга за развој максималне снаге не би смио 

бити већи од два.  

Специфични џудо програми усмерени су јачању мускулатуре једног сегмента 

тела, обично оне мускулатуре која директно утиче на извођење неке џудо технике. Ти 

су програми заправо намењени развоју функционалне снаге, дакле, директном 

повећању ефикасности технике џуда. Програми укључују изотоничне и изометричне 

вежбе које се користе за развој репетативне снаге, максималне и експлозивне снаге, па 

се често комбинују са скраћеним програмима те програмима за развој максималне 

снаге.  

 Фазе развоја снаге 

Снага има доминантно место међу моторичким способностима што одређује 

успешност у џудо борби. Због тог разлога развоју ове способности треба посветити 

пуну пажњу. У том контексту, развој снаге треба ускладити с развојем осталих 

способности и особина важних за успех у џудо борби, и то од самога почетка па до 

краја такмичарске каријере. Темпо развоја снаге џудисте треба ускладити с 

карактеристикама телесног развоја, карактеристикама џудо спорта те тренажног 

процеса који започиње у 11. а завршава у 28.години. 

Досадашња искуства у развоју снаге младих спортиста довела су до закључка да 

се у тренингу снаге за младе џудисте морају поштовати нека основна правила.  

Прво је да се у почетку вежбања најпре треба развијати флексибилност 

зглобова, јер већина вежби за развој снаге, нарочито оних са слободним теговима, 

захтева максималну слободу покрета у скочном зглобу, зглобовима  колена, кукова, 

рамена и шаке. Флексибилност зглобова у каснијој фази специјалистичког тренинга 

постаје кључни фактор за повећање амплитуде техничких покрета џудиста и заштите од 

повреде. 

У складу са захтевом развоја флексибилности зглобова, развија се и снага 

тетива. То је друго правило које треба поштовати пре знатнијег оптерећивања вежбама 

снаге.  

Тренинг снаге без анатомског прилагођавања тетива и лигамената може, у 

случају када се тражи манифестирање велике мишићне силе, резултирати повредом. 



Тетиве и лигаменте могуће је тренингом  задебљати, ојачати и тиме повећати 

способности отпора напетости.  

Треће правило захтева да се најпре развије снага трупа, а затим руку и ногу. 

Наиме руке и ноге снажне су онолико колико је снажан труп. Снажан труп осигурава 

најважније покрете у џуду, као што су: претклони, заклони и ротације.  

Сва три правила треба поштовати у тренингу снаге како би у постпубертету, 

када се јављају највећи ефекти у развоју снаге, тело било спремно за знатно веће напоре 

него у фазама претпубертета и пубертета. Чињеница је да напредак у снази у 

претпубертету и раној фази пубертета није резултат повећања мишићне масе, већ 

способности централног нервног система (ЦНС) да активира и стимулише мишићни 

систем, што је својствено развоју репетативне снаге.  

За усклађивање развоја снаге с развојем других моторичких способности те за 

одређивање темпа развоја снаге, треба утврдити специфичности њеног развоја у 

вишегодишњем процесу тренинга. 

 У првој фази развој снаге се одвија уз вишестрани психомоторни развој с 

наглашеним подстицањем темељних и специфичних координацијских способности. 

Спољна оптерећења тренажним помагалима не користе се у овој фази. Деца, наиме, 

већа споњна оптерећења обично свладавају задржавајући дисање, а онда и уз значајно 

повишење притиска унутар грудне шупљине. Такво вежбање ремети нормалну 

циркулацију, па се привремено повећава притисак у коронарним артеријама. Осим тога, 

и мишићи контракцијом  стварају притисак на окрајцима костију, па ако није умерен, 

може довести до девијација делова коштаног система. На снагу се у овој фази делује 

највише различитим борилачким вежбама у паровима, борилачким играма, 

специфичним вежбама технике randori, uchi komi, shiai и сл. Тиме се развој снаге уско 

повезује с развојем специфичне координације и добива обележја динамичне снаге.  

Другу фазу развоја снаге џудиста обележава интензивнији рад на техници џуда, 

што, због рада у паровима, захтева и већу снагу. Вежбе yakusoku geiko, uchi komi, 

randori, shiai постају теже због већег отпора партнерa тежином и снагом. Иако 

вишестрана и базична телесна припрема још доминирају, специфична и ситуацијска 

припрема постају важније у односу на претходну фазу. И даље је у раду приоритет на 

издржљивости у снази, али овде се због периода погодног за развој брзине, започиње с 

вежбама снаге с малим спољашњим оптерећењима за развој експлозивне снаге. Веће 

оптерећење одређује властита тежина тијела. 

Трећа фаза развоја снаге џудисте најважнија је не само по томе што развој 

треба ставити у функцију џудо технике, већ и по томе што у њој почиње рад с већим 

спољашњим оптерећењем. У њој је потребно свладати основну технику подизања тега 

како у каснијим фазама развоја снаге не би дошло до застоја због непознавања технике. 

Важно је нагласити да џудисти пре започињања тренинга са слободним теговима 

морају имати иза себе одређени број година тренирања и да је њихова телесна 

конструкција спремна за нове надражаје.  

У четвртој фази развоја снаге након што су савладане различите класичне 

вежбе подизања терета ради хармоничног развоја свих тополошких регија, следи 

индивидуални приступ развоју снаге џудисте с обзиром на категорију и tokui waza. 

Оптерећења се повећавају до 90% од максимума, одмори су краћи, а јављају се захтеви 



да се ради на циљаним мишићним групама. Цели процес тренинга се с временом 

усмерава с екстензивних, интервалних и пирамидалних тренинга на максималан 

тренинг. С обзиром на то да су у овој доби могући већ озбиљни резултати на 

такмичењима, нужно је да се у оквиру периодизације спортског тренинга води рачуна о 

коришћењу свих расположивих програма за тренинг снаге. Након 18. године џудисти 

раде углавном скраћене програме, програме за развој максималне снаге и специјалне 

програме. 

 


