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 Брзина 

 

Брзина као доминантна моторичка способност спада без икакве сумње, у основе 

већег броја спортова, а није мање важна и у оним активностима где резултат сигурно 

зависи од сасвим других карактеристзика. Под појмом брзина подразумева се у 

антропомоторичком смислу, способност, својство или особина човека да изврши 

моторичку активност извођења покрета или кретања максимално могућом брзином за дате 

услове, при чему се предпоставља да спољашњи отпор није велики и да активност не траје  

дуго, како не би дошло до замора (V.M. Zaciorski, 1969). 

Брзина је као базична моторичка способност доминантна у многим спортовима: 

атлетска спринтерска трчања, брзо клизање, пливање на 50-100 m, бициклизам на кружној 

стази на хронометар и др. Међутим, брзина и њени облици битни су и у другим, како 

животним и радним, тако и у спортским активностима (спортске игре, борилачки 

спортови, тенис, стони тенис и др.). 

У структури брзине, на елементарном нивоу, битно се разликују: 

- брзина реаговања, 

- брзина појединачних покрета и 

- фреквенција покрета. 

Ови елементарни облици испољавања брзине, у интегралном смислу, омогућавају 

испољавање брзине, међутим, у теоријском, методичком и методолошком смислу они 

нису међусобно повезани и захтевају различити приступ. 
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Вежбе и методи за развој брзине реаговања 

 

Брзина реаговања 

 

Брзина реаговања је индивидуалног карактера и зависи у првом реду од урођених 

диспозиција, тако да брзина реговања различитих сегмената тела исте особе, има сличне 

карактеристике. 

Средства за развој брзине реаговања произилазе из услова у којима се настоји што 

пре започети покрет или кретање на задати сигнал или на ситуацију, у којој одређена 

позиција саучесника или сегмената тела може бити процењена као знак за брзо реаговање 

на одговарајући начин (елементарне и друге игре). Као сигнал за брзину реаговања 

најчешће се користи звучни сигнал (глас, пиштаљка, пљесак рукама, стартни пиштољ и 

др.), затим визуелни сигнали (светло, заставица, покрет руком и др.), као и знакови 

додиром појединих сегмената тела и др. 

У оквиру нервно-мишићне реакције на спољашњи надражај разликујемо просту 

(једноставну) и  сложену (комплексну) моторну реакцију. Просте реакције представљају 

одговор унапред познатим покретом на унапред познати сигнал (старт у трчању или 

пливању). Сложене реакције могу бити: реакције на покретни предмет и реакције избора. 

Реакције на покретан предмет срећу се најчешће у играма лоптом, и она се сатоји од 

распознавања покретног објекта (лопте), процене брзине и правца њеног лета, одређивање 

карактера покрета код реаговања и реализације плана акције, односно покрета. Она се 

појављује најчешће код боксера и мачевалаца. Изборна брзина одвија се у условима када 

постоји могућност неколико одговора на унапред датих неколико надражаја. Постизање 

ове брзине подразумева не само реакцију спортисте који реагује на покрет, него и радње 

које предходе покрету. Латентно време моторне реакције, као облик испољавања брзине, 

условљено је типом нервног система, осетљивошћу рецептора, брзином протока и 

прерадом информација. Тренингом се, на ово латентно време моторне реакције, веома 
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може мало утицати, па не треба много времена посвећивати раду на побољшању брзине 

реаговања. 

 

 Брзина појединачног покрета 

 

Брзина покрета развија се применом вежба које карактеришу различите форме 

брзинско снажних активности. Ова брзина запажа се у многим спортовима, али је веома 

важна у каратеу, боксу, мачевању, тенису, стоном тенису, колективним спортским играма, 

атлестским бацачким дисциплинама, спринтерским дисциплинама у атлетици (на старту), 

брзином клизања и др. Детерминанте брзине појединачног покрета су: 

- узраст, 

- пол, 

- кинестезија, 

- ниво експлозивне снаге, 

- ниво гипкости, 

- координација испољена техником кретања, 

- концентрација пажње, 

- однос брзих и спорих мишићних влакана, 

- брзина биохемијских процеса у мишићима, 

- дужина мишића, 

- правац односно раван извођења покрета. 

 

На повећање брзине појединачног покрета може се вежбањем (тренингом) утицати 

у одређеној мањој мери, првенствено на основу повећања снаге, координације и гипкости. 
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Брзина фреквентних покрета 

 

Под брзином се најчешће подразумева њено испољавање у фреквентним 

цикличним кретањима (спринтерско трчање, пливање на 50-100 m, вожња бициклом на 

хронометру, брзо клизање на 500 m и др.). Фреквенцију покрета одређују брзина 

реаговања мишића на нервни надражај, брзина опуштања после контракције и стање 

антагонистичких група мишића (A. V. Ivojlov, 1980). 

Развијање фреквентних покрета претпостављају покрете изведене максималном 

брзином у току 10-20 секунди. Фреквентни покрети се могу поделити на покрете истих 

амплитуда и покрете различитих амплитуда. Покрети истих амплитуда јављају се у вожњи 

бициклмо, а различитих амолитуда у атлетском спринту, пливању, веслању и др. 

Ефикасност вежби усмерених на побољшање фреквенције покрета је већа ако се 

серије покрета одређене амплитуде врше уз пратњу ритма одређеног метрономом или 

одговарајућим музичким ритмом. 

Највећи прираст фреквентних покрета догађа се између 8. и 12. године живота, а 

касније све до 17. године је успоренији. Особе женског пола темпо прираста одржавају 

равномерније. 

 

Брзинска баријера 

 

Под појмом ''брзинска баријера'' подразумева се стабилизација брзине на одређеном 

нивоу, односно застој у развоју брзине кретања, најчешће у спринту, али и бацачким 

дисциплинама. Узроци стварања брзинске баријере су вишеструки, а настају понављањем 

одређених вежби у истом ритму, што води у стварање моторичког стереотипа у односу на 

простор, брзину и фреквенцију покрета, што отежава даље усавршавање брзине и по себи 
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представља ''баријеру брзине''. Константна примена понављајућих вежби максималним 

интензитетом са недовољним одморима, пре или касније може довести до стабилизације 

брзине кретања, односно до ''динамичког стереотипа''1, јер се у кори великог мозга 

изграђује такав модел кретања који не омогућава даље напредовање у брзини. 

У развоју брзине не препоручује се рана примена брзинског тренинга, него што 

више треба користити свестрани тренинг који се заснива на примени брзинско-снажних  

вежби. 

Проблем усавршавања брзине непосредно је повезан са проблемом стабилизације 

брзине, па се примењује метод разбијања брзинске баријере и метод гађења брзинске 

баријере. 

Метод разбијања брзинске баријере – заснива се на стварању олакшавајућих услова 

спољашњих услова рада (трчање низ брдо, трчање низ ветар, трчање са убрзањем, трчање 

са лидером, коришћење лакших реквизита – справа и др.). Примена олакшавајућих 

средстава треба да буде ограничена, а олакшавање спољашњих услова не сме битно 

утицати на кинематичку структуру покрета. Олакшавањем се стварају услови за ону 

брзину која реално, тек треба да буде достигнута у нормалним условима кретања. 

Метод гашења брзинске баријере – заснива се на чињеницама да се прекидом 

тренинга заборављају поједини елементи кретања, при чему се просторни елементи 

кретања заборављају спорије, а временски елементи кретања губе брже. Изостављањем 

временских елемената кретања, долази до гашења брзинске баријере, али се задржава 

постојећи ниво технике кретања. Изостављање основних вежби из тренинга у једном 

периоду треба да буде супституисано развијањем брзински-снажних својстава, али на 

модалитетима експлозивне и брзинске снаге са уважавањем специфичности одређеног 

кретања (H. Sozanski, W. Walenska, 1988). 

Брзина је веома комплексно антропомотирчко својство. Најчешће се дефинише као 

способност појединца да одређени покрет изведе за најкраће време, при чему се 

                                                           
1
 Динамички стереотип представља модел кретања створен у кори великог мозга 
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претпоставља да извршење задатка не траје дуго и да не долази до замора. Брзина се 

испољава на различите начине и зависи од мноштва елемената, више или мање значајних. 

Водећи елементи су различити код појединаца, код неких водећи елемент може бити брзо 

трчање, код других експлозивна снага, код трећих анаеробни капацитет, а код четвртог 

фреквенција покрета. Да ли ће се и колико поједини елементи моћи мењати у циљу 

повећања брзине, зависи од тога да ли су ти елементи генетски одређени у већем степену 

или се ради о елементима више подложним спољашњим утицајима, првенствено 

тренингу. Већина аутора је за брзину као антропомоторичку способност утврдила 

коефицијент урођености 95, што значи да у варијабилитету те способности 95% учествују 

генетски фактори, а тек 5% тренинг. Из тих разлога, брзину је потребно развијати у врло 

раном узрасту. У досадашњим истраживањима, поред генетички условљене опште брзине, 

у спорту је утврђено постојање: 

- брзине кретања са променом правца (агилност), 

- брзине спринтерског трчања (кратки спринт), и 

- сегментарне брзине, где долази до израза максимална фреквенција појединачних 

покрета константне амплитуде. 

Сходно томе, произилазе два основна правца у развоју брзине, који одређују како 

средство, тако и методе које треба примењивати, а то су: 

- усавршавање специфичне технике, уз постепен пораст фреквенције и велико 

коришћење снаге, и 

- развој енергетске потрошње, уз нервно мишићно прилагођавање организма. 
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 Средства за развој брзине  

 

 Средства за развој брзине сензомоторне реакције  

 Средства за развој брзине једнократног покрета  

Средства за развој брзине вишекратног покрета  

Скип 

Спринт ниски, високи и летећи 

Трчање у олакшаним условима (низ падину и ветар) 

 

 

 

 

 

 


