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ДИЗАЊЕ

-Под дизањем подразумевамо деловање на лопту прстима, једном или обема
рукама и њено упућивање ка играчу или слободном простору.

-Дизање је специфична нападачка теника која повезује пријем сервиса и
смечирање.

Упућивање лопте за смечирање упућују специјализовани играчи, тзв. дизачи,

Дизање се најчешће реализује прстима,

Дизачи су специјалисти од којих зависи ефикасност свих смечера, па је зато
њихова техника и тактика од пресудног утицаја на коначан резултат у борби за
поен,

Одређивање трајекторије лопте прстима спада у најсложеније људске акције,

У екипи обично има 1 или 2 специјализована дизача,

Најчешђа позиција између позиције 2 и 3,

Контакт са лоптом остварују на вишој тачки од осталих играча,

Основно је правило да дизач треба да буде испред лопте како би у последњем
тренутку могао да има широки спектар одигравања,

Иза успешног дизача је вишегодишњи рад и да би успешно решавао задатке
мора поседовати:

- правилну технику дизања,

- тактичко мишљење,

- периферни вид.

Дизач изведе у просеку на утакмици од 240 до 320 дизања уз више стотина
скокова.



Подела дизања

На основу покрета у фази амортизације и усмеравања лопте :

- дизање изнад главе,

- дизање испред главе,

- дизање преко главе,

- дизање у страну.

У зависности од положаја тела у односу на подлогу:

- дизање са подлоге,

- дизање у скоку,

- дизање са приземљењем.

У зависности од брзине кретања лопте:

- спорије дизање,

- убрзано дизање,

- брзо дизање.

С обзиром на дужину лета лопте:

- дизање у дугом луку,

- дизање у средњем луку,

- дизање у кратком луку.

У односу на висину лета лопте:

- висиком луку,

- средњем луку,

- ниском луку.

Једна од врста дизања је и дизање са финтирањем.



Дизање испред главе

Карактеристично за ову врсту дизања је то да дизач прихвата и додаје
лопту испред главе.

У анализи извођења ове врсте дизања могу се издвојити следеће фазе:

- почетна фаза,

- припремна фаза,

- основна фаза,

- завршна фаза.

Почетна фаза

- разликујемо два начина:

* у зависности да ли дизач мора да се креће како би дошао у став

за дизање,

* или се налази у зони где је већ заузео одговарајући став.

Припремна фаза

- у овој фази дизач помера руке према напред и горе са благом
флексијом у зглобу лакта.

- шаке су постављене око 15 цм једна од друге, прсти су раширени и
палчеви окренути према лицу, док је поглед усмерен у правцу одакле
долази лопта,

- стопала су постављена у ширини рамена, паралелно или дијагонално



- долази до прегибања у зглобу кука, 
колена и у скочном зглобу, и то тако да 
подсћа на средњи одбојкашки став.

Основна фаза

- ова фаза започињеонда када играч
врховима прстију додирне лопту,

- затим следи компонента амортизације, тј.
гашење смера кретања лопте,

- следећа компонента је усмеравање 
лопте.

Завршна фаза

- у овој фази дизач активно прати рукама 
лет лопте, како би прецизност била што 
већа,

- и након одигравања дизач задржава руке 
изнад главе и долази у средњи одбојкашки 
став, из кога може да прими лопту од 
блока или да организује нов напад.



Дизање изнад главе

Ова врста дизања се користи када се
врши дизање уз мрежу,

Кретања руку и ногу, које дизач изводи
идентични су као код дизања испред
главе.

Једина је разлка у томе што су труп и
глава у благом заклону, а шаке су
окренуте према плафону,

Опружање руку је искључиво према
горе, тако да се лопта креће од главе
дизача према плафону.



Ово је један од компликованијих начина дизања лопте и
тражи изузетну увежбаност покрета између дизача и
смечера,

Дизач прима лопту испред себе (врши амортизацију), а
упућује лопту преко главе,

То је изузетна промена правца лета лопте, што отежава
противнику да организује адекватну одбрану.

Покрети које дизач изводи у прве две фазе, све до фазе
амортизације, идентичне су као код дизања изпред
главе,

Код фазе упућивања лопте, руке дизача се крећу према
горе и назад, а тело и глава су у израженијем заклону.

Дизање преко главе



Дизање у страну

Као код предходне врсте дизања лопте, и овде се положај тела
и кретање екстремитета не разликују од основне фазе,

У зависности од положаја дизача, амортизацију не врше
подједнако обе шаке, већ је притисак већи на прстима једне
шаке (најчешће оне која амортизује лет лопте), па то изазива
и неједнако испољавање енергије приликом упућивања лопте,

Код оваквог додавања руке се крећу према горе и у страну, а
тело је у благом отклону у ону страну где је лопта упућена.



Дизање у скоку

Ова врста дизања се у савременој одбојци најчешће користи,

Њена предност је у томе што убрзава напад, скраћује путању лета
лопте до смечера, лопта се диже на већој висини изнад мреже и са
већом прецизношћу,

Дизање у скоку може да буде испред и иза главе као и у страну, па су
кретање и положај дизача слични као код варијанти кад је дизач у
контакту са подлогом,

Разлика је у томе што дизач мора да направи одскок, и након
одигравања доскок.



Дизање у скоку једном руком

Овај врста дизања се примењује онда
када је је лопта на таквој висини да дизач
није у могућности да одгра обема рукама,
већ је њена дохватна висина могућа само
једном руком,

Начин кретања и положај тела је
идентичан као код варијанте дизања у
скоку обема рукама,

Разлика је у томе што се амортизација
врши једном руком и треба да буде
сведена на најмању могућу меру,

Прсти шаке којом се диже су раширени
тако да належу на већу површину лопте,
како би се приликом неког упућивања
повећала прецизност дигнуте лопте,

У већини случајева дизање се врши оном
руком која је ближа мрежи.



Дизање приземљењем на леђа

Код ове врсте дизања је карак. да играч прихвата лопту у ниском
одбојкашком ставу и после њеног упућивања врши кретање тела према
назад приземљењем на леђа,

То је лопта која није прецизно упућена дизачу па он мора брзо да се
креће према њој, да дође испод ње и заузме ниски одбојкашки став,
како би прецизно одиграо лопту,

Руке се у фази упућивања лопте крећу према напред и горе, али се
истовремено рамена крећу према назада и доле, тако да ово кретање
дизач завршава поваљком на леђима, нако чега мора брзо да устане и
заузме одговарајући став спреман да даље учествује у надигравању,

Лопта се може дигнути испред, изнад, иза главе као и у страну.



Лажно дизање у скоку - финта

Код ове варијанте, све претходне фазе су идентичне са осталим
варијантама дизања у скоку, с том разликом што се лопта не
упућује смечеру, већ енергичним покретом једне руке
(најч.оном која је удаљенија од мреже) лопта упућује у
противничко поље,

Лопта се упућује у зону напада противника и важно је да је
дизач користи како би средњег болкера из противничке екипе
приморао да скаче увек кад скаче и он и тиме омогућио смечеру
да одигра против једног блока где су шансе за реализацију
напада много веће



Техника дизања троугао

Ова врста дизања је најстарија техника дизања, добила је назив на
основу положаја прстију шака и шака и подлактица,

Кажипрсти и палчеви се постављају тако да чине троугао, а подлактице и
шаке су у таквом положају да приликом повлачења замишљене линије од
једног лакта до другог, добијамо нови троугао,

Растојање између лактова није одређено, већ је условљено местом
контакта прстију шаке и лопте, па на основу тога могу се издвојити три
основна положаја: када се оствари контакт изнад главе, испред главе и у
висини главе,

Редак је случај да сви прсти имају контакт са лоптом, већ ае контакт
остварује преко кажипрста и палчева а мањи удео има средњи прст.



Техника дизања катапулт

За разлику од других техника дизања, катапулт се задржава у
шакама,

Основна карактеристика ове технике је да у фази
амортизације лопта као да продире међу шаке,

Дланови шака се у овој фази повлаче према телу дизача, док
се у фази упућивања лопте великом брзином крећу према
напред, али када лопта напусти шаке оне не прате активно лет
лопте, чиме се прецизност у знатној мери смањује,

Недостатак ове технике је што лопта може да се диже само у
једној равни, па се тиме могућност комбинација знатно
смањена,

Због наведених чињеница применљивост саме технике или у
комбинацији са другим техникама је доста мала.



Техника дизања оловке

Техника дизања “оловке”, добила је назив на основу
распореда прстију, који готово у свим фазама, а
нарочито у фази пре прихватања лопте, подсећају на
десет оловака спуштених у чашу.



Алма 

Када се лопта креће праволинијски и има већу брзину, такво дизање 
називамо “АЛМА”,

Скраћивање путање лета лопте је могуће извести на два начина:

- повечањем убрзања лета лопте, и

- смањењем лука којим се креће лопта (праволинијско кретање),

Према дужини путање:

- дуга “алма”,

- средња “алма”,

- кретка “алма”,

Према смеру кретања лопте у односу на мрежу:

- паралелна алма,

- узлазна алма,

- силазна алма,

- повратна алма,

- контра – алма,

- сустижна алма



Дуга “алма” – ова врста алме настаје када дизач упућује
лопту према смечеру и она прелази пут преко две зоне (нпр.
Из зоне 2 у зону 4), пример дуге алме је варијанта која је код
нас позната као “макс”,

Средња “алма” – ова варијанта настаје, када се лопта креће
у положеној путањи из једне зоне у другу суседну зону (нпр.
из зоне 2 у зону 3),

Кратка “алма” – када је лопта дигнута од стране дизача
према смечеру и креће се праволинијском путањом у једној
зони (нпр. из зоне 2 у зону 2),

Основни задатак “Алме” је да се избегне правовремено
постављање блока противничке екипе. За њено извођење
(средња, кратка алма), потребна је изузетна синхронизација и
увежбаност покрета дизача и смечера.


