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СНАГА 

 

 

Снага као базична моторичка способност се дефинише као способност човека да 

савлада спољни отпор или да му се супротстави помоћу мишићних напрезања. 

Да би се испољио било који облик снаге, потребно је мишићно напрезање, односно 

активирање моторних јединица. Мишићна напрезања се остварују мишићним 

контракцијама, које могу бити: 

- концентричне (миометријски режим рада), 

- ексцентричне (плиометријски режим рада) и 

- статичке (изометријски режим рада). 

Концентричним и ексцентричним контракцијама остварује се кретање, односно 

покрет у једном или више зглобова, док се статистичком контракцијом кретање не изводи, 

односно не долази до покретања сегмената апарата за кретање, али долази до мишићног 

напрезања и при том се исто троши енергија, као и код предходне две врсте контракција. 

Сила, као термин у моторици, употребљава се када је реч о уравнотежавању две 

силе, од којих је најмање једна – сила мишића, мада се истовремено могу испољити и две 

мишићне силе (агонисти и антагонисти), што је најчешће случај код статичких 

контракција. 
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Подела снаге 

 

Снага као базична моторичка способност је вишедимензионална, па према томе, 

постоји више критеријума врста снаге. Два су основна критеријума поделе снаге: акциони 

и тополошки. 

По акционом критеријуму поделе издвојене су: статичка сила, репетитивна снага и 

експлозивна снага.  

По тополошком критеријуму поделе издвојени су: фактор снаге руку и раменог 

појаса, фактор снаге трупа и фактор снаге ногу и то статичког и репетитивног и 

експлозивног карактера.  

Овакву поделу у основи, утврдили су: Rarick (1937), Bragden и сар. (1951), Cumbee 

и Haris (1953), Момировић и сар. (1960), Averovič и Zaciorski (1966). 

Šturm (1966) је изоловао фактор репетитивне снаге раменог појаса, фактор снаге 

ногу, фактор статичког оптерећења раменог појаса и руку и фактор репетитивне снаге 

трупа. Šturm (1974) и Курелић и сар. (1975) доприносе проучавању снаге са аспекта 

физиолошких механизама и закључују да се снага налази у оквиру димензије за 

енергетску регулацију са: 

1. фактором који се заснива на механизму регулације интензитета екситације 

(РИЕ), 

2. фактором регулације трајања екситацје (РТЕ). 

Класификацију облика мишићног напрезања, а полазећи од врсте механичког рада 

и врсте мишићног напрезања које је извршило такав механички рад, водећи посебно 

рачуна о специфичностима покрета код спортиста у различитим спортовима. Verhošanski 

(1979), урадио је класификацију која има следећи изглед:1  

                                                           
1
 Verhošanski, J.: Развој снаге у спорту, Партизан, Београд, 1979. 
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Код радне активности треба поћи од механичког критеријума и разликовати четири 

основне врсте рада:  

- савлађујући (концентрична контракција),  

- пропуштајући (ексцентрична контракција),  

- одржавајући (статичка контракција) и 

-  комбиновани. 

Код напрезања мишића као физиолошког критеријума разликују се три основна 

режима: 

- изотонички, при чему је напрезање непромењено при промени дужине мишића, 

- изометријски, када се напрезање развија при неизмењеној дужини мишића и 

- ауксотонични, када се мењањем дужине мишића мења и напрезање. 

Карактер напрезања мишића може бити: 
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- тонусни, када је напрезање релативно дуго, при чему брзина није одлучујућа 

(рвање, дизање тегова, спортска гимнастика), а мишићи раде на границама апсолутне 

снаге; нпр. у стрељаштву одржавање става са пушком при гађању, у гимнастици предноси, 

ваге у вису, распори и сл.; 

- фазни тип напрезања одговара динамичком раду и карактеришу се ритмичким 

контракцијама. Ова напрезања производе циклична кретања при којима се смењују 

поједини циклуси покрета (веслање, пливање, бициклизам, брзинско клизање); 

- фазно-тонусни тип напрезања карактерише се претварањем динамичког рада 

мишића са одржавајућим  и то углавном брзо и при високом нивоу напора (гимнастика, 

рвање, џудо). 

У оквиру једног спорта , па и саме вежбе, може бити потребан како тонусни, тако и 

фазни тип напрезања мишића, али и брзо прикључивање са једног типа напрезања мишића 

на други, (прелазак са динамичког на статички – ''издржај'' елемената у гимнастици). 

Експлозивном карактеру напора одговарају следећи типови напрезања мишића:  

-  експлозивно-изометријски, 

-  експлозивно-балистички и  

-  експлозивно-реактивно-балистички. 

Експлозивно-изометријска напрезања карактеришу се брзом контракцијом, при 

којој се максимум напрезања достиже при крају покрета (трзај, избачај тегова, у 

гимнастици, рвању, бацању кугле, у атлетици)  

Експлозивно-балистичка напрезања мишића карактеришу покрети везани за 

релативно мало оптерећење (бацање кугле, копља, ударци у тенису). У овим случајевима 

покретачка снага брзо достиже свој максимум у почетку и средини радне амплитуде, а 

затим опада. Терет се креће по инерцији. 

Експлозивно-реактивно-балистичка напрезања мишића карактеришу се истезањем 

мишића у првој фази покрета, а после чега следи савлађујући режим рада (бацање са 

замахом, неки елементи рвања, гимнастике, ударац руком и ногом по лопти, одскоци). 
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Акциона и тополошка подела снаге 

 

Досадашња истраживања 

 

На основу досадашњих истраживања може се сматрати да је структура фактора 

снаге хијерархијски уређена са постојањем генералног фактора снаге. Примарни фактори 

диференцирају се према типу акције, топлошкој подели мишића и типу оптерећења, док се 

секундарни разликују с обзиром на укључивање механизма који су одговорни за 

интензитет, односно трајање екситације у примарним моторичким центрима. Примарни 

фактор је онај код којег је најјасније дефинисана структура која се дели на акционе и 

тополошке факторе снаге. Акциони фактори снаге се према моделу Fleishmana, Е. (1960) 

диференцирају на факторе експлозивне, динамичке и статичке снаге унутар којих је 

могућа и тополошка подела. 

По акционом критеријуму  поделе, снага се дели на: 

-  статичку силу, 

-  репетитивну снагу и 

-  експлозивну снагу. 

 

По тополошком критеријуму постоје: 

-  сила  и снага руку и раменог појаса, 

-  сила и снага трупа и 

-  сила и снага ногу.  
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Статичка снага 

 

Статичка санга је способност задржавања веће изометријске контракције  мишића 

којом се тело одржава у одређеном положају. Снага коју развија мишић зависи од броја 

моторичких јединица које се контрахују и од учесталости контракције у јединици 

времена. Мишић никада не развија своју апсолутну снагу, већ само своју ''максималну'' 

снагу, која износи око 3-5 kp по cm
2
 пресека мишића. Снага расте са повећањем пресека 

мишића, који долази путем тренинга. Да би пораст дебљине мишићног влакна био већи, 

потребан је и пораст напона у мишићу. Највећи развој напона се постиже изометричким 

контракцијама. 
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Код изометричке (статичке) контракције дужина мишића остаје непромењена. 

Јачина напона мишића код статичке снаге, за постизање највећег пораста снаге, износи 50-

70% максималне снаге, док трајање контракције износи 30% од максималне могуће 

статичке издржљивости. Hettinger и Müller су показали да краткотрајан статички рад 

изазива исти ефекат као и стстички рад до исцрпљења. 

Истраживања статичке снаге вршили су J. Šturm (1966), Н. Курелић и сар. (1971), Д. 

Метикош (1973), М. Грдељ и сар. (1975), S. Španjol (1978) и др. 

Неки аутори ова три фактора називају примарним факторима снаге, статичку снаги 

доводе у везу са појмом силе, експлозивну са појмом енергије, а репетитивну са појмом 

моћи. 

 

Репетитивна снага 

 

Динамичка снага је она снага односно способност развоја мишићних сила које 

омогућавају понављање неких једноставних покрета везаних за подизање или померање 

тежине терета или тела, односно способност репетитивног (понављајућег) покретања 

терета или тела са савлађивањем отпора изотоничким контракцијама мишића, назива се 

репетитивном снагом. 

Репетитивна снага испољава се код активности великог интензитета и доста зависи 

од периферних елемената локомоторног апарата, а поготово од отпремања енергије у 

мишиће. Међутим, изотоничка контракција (репетитивна снага), ипак више зависи од 

централних регулатора у ЦНС-у. Та централна зависност огледа се у томе колико дуго 

поменути регулативни центри у примарним моторним зонама могу слати команде. 

Репетитвна снага се развија врло брзо и максимум достиже око 32. године, а успоренији 

развој око 20. године. Тренингом се може развити највише од свих моторичких 

способности (50%). Различити аутори су факторском анализом добили многе факторе 

репетитивне снаге (К. Момирович, Н. Курелић, Х. Мавер, Р, Пађен, М. Мраковић, Д. 

Метикош, Ф. Прот, П. Опавски). 
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Експлозивна снага 

 

 Овај фактор мерен динамометром једна је од првих димензија коју су истраживачи 

изоловали већ у самим почецима експерименталне анализе моторичких способности. Овај 

фактор назван је разним именима, као: статичка снага, сила мерена динамометром, 

апсолутна изометријска сила, експлозивна снага и сл. 

Fleishman (према Курелићу и сар. 1975) експлозивну снагу дефинише као 

''способност да се максимум енергије уложу и један једини експлозивни покрет''. Ова 

дефиниција не одговара у потпуности јер није у питању само један покрет. Добри 

показатељи експлозивних покрета су и групације више узастопних покрета везаних за 

целину. 

Експлозивна снага је способност да се изведе један временски краткотрајан брз и 

јак покрет, док други аутори дефинишу ову способност као кретање које укључује 

максималну или скоро максималну мишићну контракцију, насупрот неком оптерећењу 

или отпору у што краћем времену. Она зависи и од активације мишићних јединица и  

испољава се у оним активностима код којих треба у што краћем временском периоду 

активирати велику количину енергије. Овај фактор снаге је димензија генералног типа, тј. 

није тополошки одређена. Експлозивна снага има одређена својства која карактеришу: 

1. сазревање експлозивне снаге брже је од осталих облика снаге – кривуља развоја 

креће се и достиже максимум између осамнаест и двадесет година, а брзо пропада после 

30. година; 

2. ова способност је у високом проценту генетски детерминисана и креће се око 

80%2. 

 

                                                           
2
 Момировић, К.: Психологија спорта (скрипта), Загреб, 1971. 
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Развој снаге према узрасној доби 

 

Снага као моторичка способност развија упоредо са индивидуалним развојем који 

се карактерише неједнаким темпом раста појединих система и органа. Испитивања су 

показала да повећање снаге тече паралелно са порастом морфолошких карактеристика и 

физиолошких особина. 

Вежбе за развој снаге могу се примењивати код узраста 12 до 14 година, а нарочито 

је основано применити вежбе од 18-те године. Средњи и спори темпо вежбања подстичу 

бољи прираст снаге  који би настао брзим темпом вежбања. На једном тренингу обично се 

користи 4 до 6 различитих вежби. При томе се, на почетку вежбања примењују вежбе 

брзинског карактера, а затим вежбе силе и издржљивости. Вежбе локалног карактера, 

усмерене на поједине мишићне групе, примењују се на крају тренинга, а у одређеним 

ситуацијама могу бити примењене као допунске вежбе. 

Вежбање са теговима може се започети од 8-9 године, али уз строго вођење рачуна 

о величини оптерећења и индивидуалним способностима деце. По правилу, вежба се са 

малим једноручним теговима, а ефекат рад, а усмерен је на хармоничан развој свих 

мишићних група. Препоручује се да, у раду са узрастом 10-11 година оптерећење износи 

30% од телесне масе, у раду са узрастом 12-13 година 75% од телесне масе. Максимално 

оптерећење може се применити једном у току 2 недеље са узрастом од 13 година. У 

периоду 13-14 година може се применити 60% од максимално могућег оптерећења. Вежбе 

снаге обухватају основне групе мишића (мишићи ногу, мишићи леђа), а вежбање се 

организује са 10 понављања. У процесима у којима су вежбе снаге помоћно средство, 

вежбање се организује у распону од 6-9 понављања. Пауза између серија код истих вежби 

креће се од 1-3 минута, а између различитих вежби 3-5 минута (Н. Киријенко, 1986). 
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Методе повећања снаге 

 

Једно од основних питања повећања снаге је избор најефикаснијих средстава 

(вежби), затим избор оптерећења праћен преко обима и интензитета вежби и вежбања. Да 

би се ово питање могло разрешити, морају се познавати физиолошке особености кретања 

остварних мишићним напрезањем. Са аспекта интензитета напрезања мишића разликују 

се две методе развоја силе: 

- метода максималног напрезања, 

- метода субмаксимално напрезања. 

Посматрано кроз режим рада мишића, ове методе могу бити примењене у условима 

статичког и динамичког напрезања. Метода субмаксималног напрезања може бити у 

условима максимално могућом брзином покрета и у условима са понављањем одређеног 

покрета што дуже времена, односно, до јасно израженог замора – ''до отказа''. Развој снаге 

у активностима у којима доминирају друга својства (брзина, издржљивост, окретност, 

гипкост), постиже се применом метода максималног, супрамаксималног, великог 

оптерећења, метода средњег интензитета и метода локалног тренинга (Н. Кирјенко, 1986). 

 

Метод максималног напрезања 

 

Метод максиалног напрезања карактерише интензитет који прелази 95% од 

максимално могућег или мерено бројем понављања, то је интензитет који се може 

савладати највише 1-3 пута узастопно. Када се примењује овај метод, на једном тренингу 

рад се организује са највише 3 серије и са одморима између серија у трајању 4-8 минута. 

Обим рада није велики, па и подстицање енергетских процеса није велико, због чега је на 

одређени начин ограничен пораст мишићне масе (V.M. Zaciorski, 1969, J.V. Verhošanski, 

1979).  
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У оквиру метода максималног напрезања могу се користити статичке вежбе које 

имају карактеристике краткотрајних напрезања на 6 до 10 различитих вежби (2-3 вежбе за 

мишиће руку, трупа и ногу). Вежбање се организује у току 8 до 10 недеља, а даља примена 

статичких вежби претпоставља повећање броја вежби на 9 до 12, као и повећање броја 

напрезања у једној вежби. 

 

Метод субмаксималног напрезања 

 

Метод субмаксималног напрезања усмерена на развој снаге може бити остварена у 

условима поновљеног савладавања субмаксималног оптерећења до крајњих могућности – 

''до отказа'' или условима понављања субмаксималног оптерећења максималном брзином 

(V.M. Zaciorski, 1969). 

Решавање проблема развоја снаге методом понављања субмаксималног  

оптерећења – ''до отказа'', врши се основним оптерећењем које може бити савладано 6 до 8 

пута узастопно. Код примене овог метода реализује се 4 до 6 серија са одморима између 

серија у трајању 4 до 6 минута (N.A, Formin, V.P. Filin, 1986). 

Веома важан услов у примени овог метода је у истрајавању до краја, да ситуације у 

којој и поред жеље да се још једном савлада оптерећење, то није могуће због ''отказа'' 

мишића. У методу поновљеног напрезања ''до отказа'' постиже се синхронизација рада 

моторних јединица, а ефекат на развој силе постиже се у задњим понављањима када су 

због замора мишића, напрезањем обухваћене све моторне јединице у саставу ангажованих 

мишића. 

Промене у снази, изазване напрезањима субмаксималног интензитета изведеним 

максималном брзином, постижу се понављањем вежбе око 15 пута у једној серији, а у 

процесу вежбања примењују се до три серије. Избор оптерећења креће се око 30% у 

односу на максимално могуће. Одмор између серија траје од 5 до 8 минута. 
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Организација рада по систему кружне методе, подразумева избор вежбе,  

одређивање места (станице) за вежбање и прецизирање услова рада. На првом вежбању 

врши се проба (тестирање) и утврђује максимални резултат за сваку вежбу, а на основу 

максимума постигнутог на крају програма вежбања, ствара се могућност за утврђивање 

настале промене. Примена кружне методе у вежбању или кружног тренинга приписује се 

енглеском капетану Lidsu који је, за потребе рада са војницима, организовао симултано 

вежбање војника у циљу развоја опште физичке припреме. Основна структура изворног 

програма кружног тренинга садржи загрејавање и 12 вежби снаге које се изводе могућом 

брзином. Круг вежби понавља се три пута одређеном брзином, а од укупно 45 минута 

вежбања, 20 минута се вежба са задатом фреквенцијом срца. 

У принципу, када се примењује кружна местода рада, вежбе треба да су разноврсне 

и једноставне за извођење. Комплекс вежби усмерен на свестран развој тела садржи 10-12 

вежби, било са справама и реквизитима, било без њих, а таакође се могу успешно 

применити и вежбе са сувежбачем и др. Оптерећење се прилагођава индивидуални 

спосљобностима, а за сваку вежбу предвиђа се по 30 секунди за рад, након чега следи 30 

секунди одмора, а затим се прелази на место за нову вежбу. Укупно оптерећење 

произилази из процентуалног односа према максимуму и броја пређених кругова. 

Могућност индивидуалног дозирања оптерећења је значајна карактеристика овог 

метода рада, али захтева дисциплиновано извршавање задатка. Увид у степен 

адаптираности организма на извршени интензитет рада могуће је остварити на основу 

контроле пулсне реакције срца.  

 

Метод кружног тренинга 

 

Метод кружног тренинга подразумева примену 9 до 12 вежби са понављањем од 10 

до 15 пута у сваком кругу. Укупно се прелази 3 до 6 кругова. Пауза између кругова износи 

од 1 до 5 минута. Када се применом овог метода развија брзина, вежба се са оптерећењем 

30-50% са понављањима 6 до 10 пута у свакој серији. Када је циљ развој издржљивости, 
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оптерећење се повећава на 50-60% , а број понављања на 15 до 30. У ситуацијама када се 

развија снага мишића организују се вежбе са оптерећењем 50-60% и са понављањем 10 до 

15 пута у свакој серији. У овом случају примењују се три серије. Оптерећење расте од 

прве серије ка трећој, уз смањивање броја понављања, од 15 понављања у првој серији, до 

10 понављања у трећој серији. 

 

Метод станица 

 

Метод станица је такав облик рада у којем се подразумева 6 до 12 радних места, а 

програм вежбања реализује се на сваком месту посебно. Након завршеног вежбања на 

једном месту (станица) прелази се на друго место и реализује нови програм. Методом 

станица решавају се задаци опште физичке припреме, специфичне физичке припреме, 

спортско-техничког образовања, истовременог рада веће или мање групе и други 

методичко-организациони проблеми. 

У принципу, програмом вежбања обухватају се основне групе мишића, битна 

моторичка својства, као и специфични задаци. Основне групе се ангажују по критеријуму 

супротних функција (прегибачи, опружачи и др.), по критеријуму оптерећења (лакше 

вежбе након тежих), по критеријуму сложености (једноставније након сложенијих вежби), 

по критеријуму компатибилности функција (вежбе брзине пре вежби снаге, вежбе снаге и 

брзине пре вежби издржљивости, вежбе гипкости после вежби снаге, вежбе окретности у 

условима довољне одморености и концентрације пажње), као и у складу са посебним 

захтевима програма вежбања3. 

 

 

 

                                                           
3
 Кукољ, М., Јовановић, Р. Роперт: Општа антропомоторика, Факултет физичке културе, Београд, 1996. 
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Средства за развој снаге 

 

Сваки спорт има своје специфичности у погледу испољавања силе и снаге. Те 

специфичности с обзиром на значајне разлике спортских активности, разликују се како по 

својој структури, тако и по карактеру и интензитету кретања, па се с тога морају приме-

њивати и различита средства, методе и оптерећења. Имајући у виду ове значајне каракте-

ристике неопходно је да средства, методе и оптерећења морају бити смишљено одабрана и 

примењена, односно морају бити прилагођена својој намени. Због тога се у специфичном 

тренингу за снагу сваког спортисте за развој мишићног потенцијала мора применити ком-

плексан приступ примене средстава, метода и оптерећења и радити на развоју свих специ-

фичних манифестација уз потенцирање оног вида који је одлучујући за поједини спорт. 

Одабирање, конструкција и класификација средстава за развој снаге врши се према 

структури, карактеру и интензитету кретне активности у појединим спортским 

активностима. Према томе, средства се могу одабирати, конструисати и класификовати на: 

- специфична средства, односно средства која директно утичу на резултат у 

одређеној спортској активности и 

- базична средства, односно средства која имају индиректног утицаја на спортски 

резултат. 

Под средствима за развој снаге која директно утичу на успех у појединим 

спортским активностима подразумевају се средства која су по структури, карактеру и 

интензитету оптерећења веома блиски активностима која се изводе на такмичењима. 

Под средствима која индиректно утичу на одређени спортски резултат подразу-

мевају се средства која су усмерена на развој базичне снаге, али на процес специјализације 

делују путем трансформације у специфичне способности, с обзиром да су са њима у 

одређеним релацијама. Из тих разлога, и приликом одабирања, конструкције и класифика-

ције средстава, која индиректно утичу на резултат у појединим спортским активностима, 

потребно је водити рачуна да решавају задатке који имају сродности по облику, усмерењу 

и динамици кретања. 
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Процес прилагођавања односно адаптације, у оперативном смислу може бити 

обезбеђен интензитетом и обимом рада, који су остварени природним облицима кретања, 

као што су трчања, скокови, пењања, ношења, бацања, гурања, вучења и др. али и посебно 

конструисаним вежбама као што су дизање тегова, гимнастичке вежбе, вежбе обликовања 

и др. 

- Трчања, као средство усмерено за развој снаге, морају бити максималног и 

субмаксималног интензитета, а најчешће су то трчања од 30 до 60 m или чак 200 m. 

Такође се, у циљу развоја снаге, примењују трчања по растреситој подлози (песак, 

пиљевина, снег), или трчања по плићацима, трчања уз брдо, трчања са ношењем или 

вучењем додатног терета и др. 

- Скокови, као средство за развој снаге омогућавају подстицање првенствено 

модалитета експлозивне снаге. Скокови могу бити извођени суножним одразом – скок у 

вис, скок у даљ (са залетом и без залета), једноножним одразом – скок, два скока, три 

скока и др. Скокови усмерени на развој снаге могу бити изведени у различитим 

комбинацијама врста и серија скокова, са применом додатних оптерећења. 

- Пењања, као средство развоја снаге, у првом реду руку и раменог појаса, али и 

снаге целог тела, могу бити различити по начину извођења (уз помагање ногама, без 

помагања ногама, са ногама у предносу, са додатним оптерећењем и др.) и уз различите 

справе и предмете (конопац, шипке, лестве и др.). 

- Ношења, омогућавају развој различитих квалитета силе и снаге, а посебно 

субмаксималне силе различитог трајања и режима рада мишића. За  ношење се користе 

разна средства станданрдне израде (упртачи, опасачи, манжетне, медицинке), као и 

приручна средства (различити предмети, балвани и др.). Такође, као средство за развој 

силе могу се користити ношење једног или више партнера различитим начином. 

- Бацања омогућавају подстицање развоја експлозивне снаге и могу бити 

репрезентована бацањем реквизита и предмета различите масе и облика. Најчешће су то 

кугла, кладиво, диск, копље, медицинка, лоптица, камен, облица и др. 
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- Гурања и вучења могу бити коришћена за развој максималне у субмаксималне 

силе и снаге. У организационом смислу, то могу бити гурања партнера, гурања 

различитих предмета, вучења различитих предмета, надвлачења конопца и др. Тренажери 

за развој силе и снаге конструисани су тако што, применом система полуга и сајли, 

односно вучењем и гурањем, омогућавају реализацију програма развоја снаге. 

Поред наведених активности, за развој силе и снаге врло су подесна рвања од 

народних до спортских облика рвања, јер у својој структури кретања, односно извођења 

претежно су саздана од гурања и вучења. 

Тренажерска опрема је од веома велике важности за усвајање аутоматизованих 

покрета и развијања специфичних антропомоторичких способности (боксерски џакови, 

лутке за рваче, специјални мачеви за мачевање, тренажери за имитацију веслања, трчања 

на клизаљкама, педалирања у бициклизму, тренажери за спортске игре итд. али и многе 

друге специјалне машине за развој антропомоторичких способности, посебно у простору 

снаге). Тегови су релативно стандардизоване справе и реквизити који омогућавају 

различите програме за развој силе и снаге – од програма карактеристичних за развој силе 

и снаге у класичним вежбама дизања тегова, до програма усмерених на опште и 

специфичне захтеве у другим спортовима. 

Еластични предмети – експандери користе се за развој силе, посебно за развој силе 

и снаге појединих мишићних група са могућношћу избора различитих положаја и 

амплитуда покрета који могу бити врло блиски условима извођења покрета у одређеним 

спортским активностима. 

Гимнастичке справе могу бити примењене  на врло разноврстан начин у избору 

вежби за развој силе и снаге, посебно за развој релативне силе и силе појединих 

мишићних група. Вежбе могу бити остварене на разбоју, вратилу, круговима, на коњу (са 

хватаљкама и без хватаљки), затим вежбе у партеру, на греди, на лествама, рипстолу, на 

шведском сандуку и др. Ефикасност вежбања на гимнастичким справама може бити 

побољшана применом различитих додатака, као што су: палице, чуњеви, обручи, траке, 

сталци и др. 
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Средства за развој динамичке снаге 

 

Средства за развој експлозивне снаге   

 

 

 

Средства за развој репетитивне снаге  

 

- Згибови 
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- Склекови 
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Средства за развој статичке снаге  

- Издржаји у згибу, получучњу... 

 

- Вага, чеона, бочна 

 

 

 

 

 

 


