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БЛОКИРАЊЕ
БЛОК је техника којом блокер зауставља, мења правац и смер лета
лопте изнад мреже и усмерава лопту првенствено према противничком
терену.
Поред тога, основне функције блокера су:

- освојити поен,
- окренути (сабити) лопту према противничком терену,
- смањити агресивност смечера, приморати га да одустане од

намераваног смечирања,
- заштитити део терена,
- иницирати почетак одбране,
- постићи психолошку предност над противничким смечерима,

превазићи стресну ситуацију,
- постићи иницијативу, и
- придобити наклоност публике.

Разумевање основних механичких и антропомеханичких компоненти
блока и блокирања омогућава да тренер и блокер уоче основне
проблеме, открију законитости технике блока и блокирања и нађу
рационалне методе тренирања.
Основни физички (механички) елементи односе се на величину
површине простора кога ограничава горња ивица мреже, антене,
висина дохвата, брзина лета лопоте и њена трајекторије, безина
кретања блокера, односи блокера према лопти и мрежи, временско
трајање дизања, тј. лет лопте од дизача до смечера (у зони 4 траје 1,3
s., акција средњег блокера траје око 1,6 s. (C. McGrown, 1994),
временско трајање акције блокирања 2 – 2,5 s (Јанковић и Марелић,
1995).



Због великог броја физичких карактеристика терена,
антропомеханичких способности, правила и тактичких намена,
анализом блока издвојене су основне структуре блокирања
(кинематичка, динамичка, анатомска, ритмичка, фазна, психичка, и
физиолошка).
Све ове структуре биће описане у вези са фазном структуром :

- почетна позиција и став,
- кретање и избор места за одраз,
- тренутак за одраз и скок,
- положај руку у тренутку деловања на лопту , и
- доскок – крај блокирања и прелазак на другу акцију у контри.

I Фазa: почетнa пoзицијa и стaв
Највећи део информација о блокирању заснива се на закључцима
малобројних научних истраживања и посматрању у анализама
блокирања најбољих блокера.
Позиција блокера је уз мрежу, при чему су врхови стопала удаљени
од средишне линије од 30 до 50 цм, што зависи од многих фактора
(телесне конституције, начина кретања, тактичке ситуације и др
фактора).
Став се дефинише као модификација високог става, а основне
кинематичке карактеристике су:

- стопала су паралелно или дијагонално постављена, што је
повезано са брзином стартовања, а размакнута су у ширини рамена,

- колена су савијена (око 20° од нормалног усправног става) и
прате положај стопала,

- тело је незнатно предклоњено,
- руке су опружене у лактовима и подигнуте под углом од 45° (у

доносу на површину пода), шаке постављене шире у односу на
рамена,



- шаке су окренуте длановима према мрежи, а прсти су
раширени, и

- глава је у продужетку кичменог стуба, што омогућава поглед
према противничком терену.
У ставу доминира ментална активност блокера, па се зато блокирање
сматра најтежим техничким елементом. Умна активност блокера
позната је као “читање” противничке акције у нападу и контри.
Основна активност “читања” се своде на уочавање проблема и
последица која има противнички тим у организовању напада.
Првенствено, блокер треба да уочи и процени:

- позицију и положај руку примача у тренутку пријема,
- трајекторију лопте од примача до дизача, а од њега до смечера,
- да одлучи за правац и начин померања поред мреже,
- да одржи повољан став за ефикасно блокирање: уобичајен, са
паралелно постављеним стопалима и напредан, ако су стопала
дивргентна са већом флексијом у коленима,
- спремност за брзо померање десно-лево и скок или само скок,
- да усклади свој блок према плану одбране тима за ту утакмицу,
- да правилно процени време, које обезбеђује успех, и
- искористи добијене информације о противничком тиму.

Да би се обезбедило брзо стартовање, неопходна је динамичка
активност ногу. Блокер преноси тежину тела на предњи део стопала
или преноси тежину тела са једне на другу ногу, што је боље од
статоичког става. Став на једној нози омогућава брже стартовање на
страну стајне ноге, а нешто спорије у правцу растерећене ноге.



II ФАЗA: КРЕТАЊЕ И ИЗБОР МЕСТА ЗA ОДРАЗ
Ефикасност блокирања средњег и оба крајња блокера зависи од избора места за
скок. Најбоље је ако блокер буде “постављен” на правцу кретања смечера.
Уколико средњи блокер треба да се креће према крајњем (лево или десно), а
крајњи према средњем до места за скок, треба да се користи једна од техника
кретања уз мрежу:

- корака са привлачењем,

- укрштеног корака,

- трзчанје са зауставним кораком,



У свим набројаним техникама битно је:

- искорачити правом ногом да се не губи време због непотребног
корака,

- искористити зауставно стопало за промену смера кретања,

- рационално искористити постављање стопала да се обезбеди
вертикалан скок и доскок на место одраза,

Блокер мора да препозна најмање три кључне ситуације за дизача,
према којима ће блокер одредити место за скок:

1) ако лопта буде далеко испред дизача и дизач максимално испружи
руке напред, могуће је дизање само испред тела дизача;

2) ако лопта буде изнад главе дизача могући су сви правци за дизање,
и

3) ако је лопта иза дизача могуће је дизање преко главе.

III ФАЗА: ТРЕНУТАК ЗА ОДРАЗ И СКОК

Тренутак за одраз и скок је значајан због тога што обезбеђује значајне
карактеристике скока:

- правовременост скока,

- померање тежине тела горе – доле, повећање угла у коленом зглобу
пре одраза, и

- висину дохвата.

Оба фактора обезбеђују ефикасност блокирања, па је зато неоходан
правилан тајминг. Сви фактори одређују одраз (обеножно или
јеноножно) и искоришћење замаха рукама, па је координација
значајна способност. Замахом се може повећати дохват око 5 – 10cm,
што је за блокирање веома значајно.



Активност “читања” од дизача се преноси на смечера, да би се уочио
тренутак за пребацивање руке преко мреже:

- уколико је лопта око 1 м од мреже, блокер пребацује руке нешто
мало касније од ударца по лопти,

- уколико је лопта ближа од 1 м, онда пребацивање мора да буде
скоро истовремено са ударцем,

- уколико је лопта на мрежи, онда пребацивање руке је у исто време
(поштовати правило да контакт блокера буде после контакта смечера).



IV ФАЗА: Став и замах рукама

Положај шака (најчешће једне) одређује два типа блокирања:

а) активно и агресивно блокирање, дланови су преко мреже и косо постављени,
дланом према противничком терену, и

б) пасивно блокирање – има две варијанте:

- блокирање напада из друге линије – дланови су постављени вертикално
изнад мреже, и

- блокирање уз мрежу са длановима према плафону – ситуација кад блокер
закасни у блоку или је блокер нижег раста – лопта се одбија изнад сопственог
терена са намером да се организује контра.

Рамена морају бити чврста да издрже притисак од смечиране лопте, лактови
опружени, дланови затегнути, а прсти раширени. Искуство показује да је
ефикасније шире размакнути шаке у односу на ширину рамена и да се из тог
положаја руке померају према средишњој оси тела.

Спретнија рука – шака је на правцу ударне руке смечера и лопте. Ово
искуствено правило потиче од две чињенице:

- већина блокирања обавља се једном руком, и

- сви блокери су спретнији и сигурнији једном руком (дешњаци десном).

У теорији и пракси истичу се два начина држања шаке:

1) прсти су окренути у продужетку подлактице, и

2) прсти су окренути у страну



Правилан положај руку обезбеђује се положајем следећим акцијама:

- рамена се подижу и њима се “поклапају” уши, елевација лопатице 
(омогућава повећање дохвата за око 10 cm),

- брада се приближава према грудима (али се стално гледа у шаке и у 
лопту),

- нема затварања очију, блокер мора да види своје шаке на лопти), 

- у ваздуху горњи део трупа (са раменима) се приближава мрежи, а 
доњи део трупа (кукови) помера се назад, тако да се види умерени 
претклон трупом, 



- у ваздуху тело мора да буде стабилно и уравнотежено да би
заштитници блокера и терена могли да поставе одбрану,

- овакав положај целог тела треба да обезбеди чврстину која
се супроставља покушају да се блок “разбије”, и

- контакт са лоптом мора да буде на страни нападача.



V ФАЗА: доскок – крај блокирања и прелак на другу акцију у контри

После контакта са лоптом, блокер мора да учини следеће акције:

- да врати руке преко мреже, а да при том не дотакне мрежу,

- да погледом прати лет лопте, нарочито ако је блокирање било
пасивно,

- да одржи равнотежу тела у доскоку,

- да доскочи на оба стопала са флексијом у скочним зглобовима,
колену и куку,

- да заузме став за акцију у контри, и

- да се супростави негативним последицама стреса у случају неуспеха
или еуфоричним понашањима у случају успеха, али иницира
иницијативу и борбено расположење међу саиграчима и у публици.



КЛАСИФИКАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА БЛОКА

С обзиром на велики број важних структура технике блока, на основу 
њих могуће је да се издвоје следеће варијанте блокирања:

1) Према броју блокера:

- индивидуални блок,

- двочлани блок (двојни блок),

- трочлани блок (тројни блок);

2) Према попложају дланова и пребацивању руке преко мреже:

- активни – руке су преко мреже, дланови окренути према

терену, и

- пасивни – дланови паралелни са мрежом или окренути према 

плафону,

3) Према задатку:

- зонски блок – заштита одређеног дела терена (по дијагонали 

или по паралели),

- покретни блок – (заштита од напада најбољег смечера по целој

површини мреже),

4) Према положају уз мрежу:

- блок у једној линији – блокери су један поред другог у почетној

позицији, и 

- “дубински” – блокери су две линије, основни блокер је уз 
мрежу, а помоћни стоји иза њега.



ИНДИВИДУАЛНИ БЛОК

ИНДИВИДУАЛНИ БЛОК је акција коју изводи један блокер.

Постоје две варијанте индивидуалног блока:

- АКТИВНИ БЛОК,

- ПАСИВНИ БЛОК



ДВОЧЛАНИ БЛОК – (ДВОЈНИ БЛОК) 

Двочлани блок се примењује у две варијанте:

- средњи блокер прилази једном блокеру, или

- крајњи блокер прилази средњем блокеру.

Двочлани блок се састоји од два индивидуална блока, чиме се
увећавају механичке димензије простора изнад мреже и на терену.
Наиме, већа је површина заштићена над мрежом и на терену. Да би се
то постигло, морају да се искуствена правила:

– Без обзира на телесну висину и висину дохвата, неопходно је да
све шаке буду на истој висини да не би створили рупу у блоку,

– Тела морају да буду стабилна да би се правилно поставила
одбрана поља,

– Блок мора бити правовремено постављен да се спречи “кување”,

– Блок мора бити “чврст”, да се не пружи могућност разбијања
блока,

– Један блокер затвара основни правац смечирања (најчешће је то
средњи блокер), а други блокер затвара помоћни правац
смечирања, и

– Блок се формира у ставу за блокирање, “на земљи”, па блокери
треба да избегну гурање у скоку.





ТРОЧЛАНИ БЛОК – (ТРОЈНИ БЛОК)

Ако сва три блокера истовремено блокирају смеч, то је
ситуација трочланог блока. Основне карактеристике су:

- неопходна усахлашеност у формирању блока на земљи
приликом избора места за доскок,

- велика површина заштићеног простора изнад мреже и
терена,

- подела улога: један основни и два помоћна блокера,

- неопходност моторичке припремљености (брзина, снага,
координација),

- изванредна ментална усаглашеност блокера у процени
агресивних елемената смеча,

- техника са великим коефицијентом ризика за емоционална и
психичка стања са израженим деловањем на тим и публику,

- Истовремено постављање шака на истој висини, и

- стабилност блока, да би се поставила одбрана.




