
ТАКМИЧЕЊЕ У САСТАВИМА 

 

Такмичење у слободним саставима 

 

Такмичење у слободним саставима спроводи се у дисциплинама:   

Соло, дует, тим и комбинација. 

 Према ФИНА правилима, слободна извођења се процењују и нумерички 
изражавају када се у обзир узму: 

- приказ врста пливања, фигура као и њихових саставних делова 
- разноликост, тежина и искоришћење базена за време слободног извођења 
- синхронизација између пливачица као и синхронизација са музиком, 
- музичка интерпретација, 
- врста изведбе. 

Истовремено, поени за процењивање вредности изведеног састава 
означавају и облик слободних извођења.  

Синхронизовано пливање је врста уметничког спорта, нешто слично 
уметничком клизању. Комбинујући положаје, покрете и фигуре у једну 
хармоничну целину, извођења слободних састава досижу висок ниво естетске 
изражајности. 

Према томе, не смеју се узимати у обзир само принципи и начела 
основних спортских дисциплина, већ и начела и тековине уметности, посебно 
књижевности, музике као и ликовних уметности.  

За извођење слободних састава много више искуства може се стећи 
консултовањем и коришћењем различитих врста уметности. Оваква искуства 
треба критички преиспитати када је у питању креативно пливање и креативно 
их применити на овом пољу.  

Оно што се захтева код слободног извођења јесте следеће: То не сме 
бити једноставна копија реалности, већ мора уметнички одражавати битне 
стране одабране теме. Према томе, не треба ни у ком случају приказати 
случајну, већ напротив, уобичајену појаву (тему). 

Слободно извођење само по себи поседује неке карактеристике које би 
требало запамтити и увек их узимати у обзир. То подразумева следеће:  

- оптималну спортску вредност – ово мора бити изражено кроз тежину и 
техничку перфекцију врста пливања и појединих делова, 

- састав се изводи у води – ово мора имати своје деловање и последице 
на избор теме и интерпретацију, 

-  костими морају бити једноставни,сликовити (симболични)   

и  водоотпорни, 

- теме које се приказују морају бити прилагођене способностима, 
умешности и уметничком нивоу пливачица, 

- време од пет минута које стоји на располагању мора бити максимално 
искоришћено. 

Свака такмичарка одговара лично за квалитет снимка, на ЦД-у је дужна да напише 

своје име и име земље коју представља. Осим тога, такмичарка непосредно пре наступа 

има право на музички тест и усаглашавање о јачини звука. Музика почиње након датог 

сигнала од стране стартног судије.  



Мерење времена почиње са првим звуком музике. Састав може да почиње или у 

води или изван ње и мора да се заврши у води.  

Соло састав изводи једна такмичарка. Дисциплина дует састоји се од две 

такмичарке и дозвољена је једна резерва за слободни и технички састав. Тим се састоји 

од минимум четири а максимум осам такмичарки и дозвољене су две резерве за 

технички и слободни састав. Дисциплина комбинација обухвата десет пливачица и две 

резерве.  

 

Такмичење у техничким саставима 

 

Такмичење у тахничким саставима организује се само на такмичењима у 

сениорској категорији. Технички састави имају обавезне елементе које морају да изведу 

технички јасно и прецизно и по одређеном редоследу за соло, дует и тим. 

 

 
ТАКМИЧЕЊЕ ПО ДИСЦИПЛИНАМА 

 

Такмичење у дисциплини соло 

 

Избор солисткиње се врши на два начина. Најчешће се у пракси среће критеријум 

да се за солисткињу изабира такмичарка са најбољом техником и најбољим резултатом 

у фигурама.  

Ређе се среће други критеријум да се за солисткињу изабере такмичарка са 

највећом изражајношћу у покретима.  

Солисткиња у саставу има велику слободу кретања зато што не мора да се усклади 

са осталим пливачицама. Соло раде искусне пливачице које могу да користе сложеније 

и комплексније музичке ритмове. Млађе солисткиње не би требале да користе тешку 

музику за кореографију.  

Солисткиња мора да буде максимално синхронизована са музиком, да изрази 

уметничко достојанство и најверније и најупечатљивије представи судијама и публици 

кореографску идеју.  

Целокупни утисак изражава техничко умење такмичарке. Одликује се у 

константном одржавању уложене снаге и издржљивости у композицији. Представља се 

кроз максималну екстензију тела и демонстрирану гипкост. У сваком тренутку 

извођења солисткиња треба да прикаже сливеност покрета са музиком у једну 

хармоничну целину. 

Изражајност карактерише могућност такмичарке да мења израз лица у зависности 

од садржаја музике. То је уједно и могућност да изрази целим телом неку емоцију кроз 

музичку пратњу. Изражајност доприности специфичности кореографије. Провлачи се 

кроз све покрете, позиције и прелазе. Доприноси уметничком утиску и открива основну 

идеју кореографије. То је индивидуална способност сваке такмичарке.  

Пливачица мора да буде сигурна у себе при извођењу састава и да правилно и 

стабилно изведе позиције, прелазе, фигуре и све делове састава. Солисткиња треба у 

току извођења састава да прикаже задовољство плеса у води. Треба да зна да привуче и 

задржи пажњу публике на себе. То се постиже упечатљивом интерпретацијом свих 

делова састава. Све ово је уствари питање унутрашњег осећаја и талента пливачице да 

прича са публиком и задржи пажњу на себе. Солисткиња треба да изрази сопствена 

осећања кроз кореографију. Замишљена осећања треба да се повежу са музичком 

пратњом и пренесу на публику.  



У приказу соло састава захтева се равнотежа у извођењу покрета од почетка до 

краја састава и правилно изграђен сопствени стил.  

 

Такмичење у дисциплини дует 

 

У овој дисциплини присутан је још један елемент у односу на дисциплину соло у 

којој се  пливачица синхронизује само са музиком. У дуету посебан значај за коначну 

оцену има и синхронизација између такмичарки.  

Из тих разлога избор пливачица треба да задовољи следеће критеријуме: 

1. Обе такмичарке морају имати највише оцене у фигурама. 

2. Међу такмичаркама мора да постоји физичка и морална сличност. 

Често се у пракси среће проблем да је дует састављен од такмичарки са 

различитим физичким карактеристикама. Извођење покрета изнад воде доводи до 

тешкоће у приказу технике и естетском приказу састава. Различитост такмичарки може 

да доведе до непревазиђене баријере на путу постављања и усавршавања састава. Један 

идеалан дует састављен је од техничких, уметничких и моралних сличности међу 

такмичаркама. Не треба заборавити да ће ова класификација довести до резултата уз 

непрестан рад са такмичаркама.  

Координирање и рад на унутрашњем ритму и техничком усавршавању је плод 

дугогодишњег упознавања пливачицама са екстремним тренинзима и такмичарским 

условима.  

У слободним саставима дозвољено је да у дуету пливачице раде окренуте једна 

према другој, примена избачаја где једна пливачица избацује другу изнад воде што 

доприноси уметничком утиску и веома је атрактивно за публику. 

Покрети морају да буду пажљиво одабрани да би пливачице могле што боље да се 

синхронизују. 

У дуету је такође присутна компонента изражајности која доприноси 

специфичности кореографије, провлачи се кроз све покрете, позиције и прелазе, 

доприноси уметничком утиску и открива основну идеју кореографије.  

 

Такмичење у дисциплини тим 

 

Тим представља најпотпунију такмичарску дисциплину у синхроном пливању. У 

тиму се изискује висока техника свих такмичарки, стваралачка иницијатива је 

најбогатија, синхронизација је најтежа а могућност употребе акробатских елемената је 

највећа.  

Дисциплина тим не трпи лидере. Све такмичарке се усклађују и усаглашавају 

према могућностима “средње“ такмичарке. То значи да се у овој дисциплини крије 

једна добра могућност за напредак слабијих такмичарки у смислу технике.  

Дисциплина тим започиње једним огромним васпитним потенцијалом али под 

условом да је правилно почео васпитно-тренажни процес. Кроз тимски рад се развија 

више позитивних особина као што су осећај за одговорност, жеља за напредком 

партнера, подела проблема и њихово правазилажење, осећај за колективни дух и многе 

друге.  

Када се прави један тимски састав све такмичарке равноправно учествују.  

Овде се за разлику од других дисциплина избор такмичарки ограничава и зависи 

од могућности са којима располаже један клуб или репрезентација.  

У пракси је доказано да је тешко изабрати осам једнако добрих такмичарки а 

поред тога и две резерве.  



Развијене школе синхроног пливања обично располажу са најмање двадесет 

такмичарки са једнаким такмичарским могућностима, па је значајно лакше изабрати 

међу њима осам најбољих. Таква могућност се ретко среће у пракси и обично је 

карактеристична за велике земље као што су Русија, Јапан, САД, Канада и друге.  

Припрема доброг тимског састава захтева и много часова тренинга у целом (или 

половини) базену, учешће минимум два тренера и стабилну финансијску могућност 

репрезентације или клуба. Синхронизација се увежбава на сувом уз бројање.  

У тиму постоји много начина да се у кореографији изведу што занимљивије 

формације. Због већег броја пливачица које учествују у кореографији, у води могу да се 

прикажу различите слике које остављају добар ефекат код судија и публике. Постоји 

много облика који могу да се креирају на разне начине. Промене формација и прелази 

су све геометријске форме изведене рукама и ногама које се изводе у саставу при 

различитим кретањима телом над и под водом. Промене формација требају да се изведу 

прецизно и са тачно одређеним линијама кретања. Минимално одступање од правилног 

извођења довело би до тешких грешака у тачности приказивања формација. Захтева се 

тачан приказ линија и формација при прегруписавању такмичарки.  

Постоје и ризични фактори у кореографији код брзих промена у кретању и 

формацијама у саставу као и извођење елемената као што су избачаји и акробатски 

елементи.  

Квалитет избачаја и акробатских елемената зависи од дела тела који се избацује 

изнад воде, од висине избачаја (да ли се само подиже, задржава или избацује) и од тога 

да ли висина избачаја носи ризик.  

Ови елементи се усклађују са кореографијом, интерпретацијом музике и 

могућностима такмичарки.  

У дисциплини тим неопходно је да све такмичарке буду подједнако утрениране и 

технички спремне за кореографију.  

Целокупни утисак одликује се јасно представљеним линијама, тачним 

геометријским формацијама и сливеним прелазима из једне геометријске формације у 

другу и целокупном сликом над водом за време извођења целог састава. 

Синхронизација је резултат уједначене технике при извођењу покрета.  

Синхронизација у туму се лако уочава на први поглед чак и од најобичнијег 

гледаоца. Изводи се на сувом и у води. Битна је у свим покретима, позицијама и 

прелазима. Представља једну целину изграђену кроз комплетну уједначеност 

унутрашњег ритма код свих такмичарки.  

Синхронизација са музиком представља једну целину изражену кроз комплетно 

сливање унутрашњег ритма различитих такмичарки у један стил.  

За тимску кореографију треба користити музику која је једноставнија и одговара 

могућностима свих пливачица да би одређене покрете одрадиле идеално. 

У тиму свака пливачица мора у сваком тренутку да буде свесна музике, положаја 

у базену и положаја осталих пливачица. Уколико тога није свесна, може да поремети 

синхронизацију и уништи цео приказ састава.  

 

 

Такмичење у дисциплини комбинација 

 

Дисциплина комбинација омогућава већу креативност, иновације, ствара се већи 

уметнички утисак и ефектнија је за судије и публику. Кореографија за комбинацију не 

мора да прати одређену причу или да има једну тему. Састоји се од комбинације тима, 

сола и дуета. Омогућава већу креативност, комбиновање различитих врста музике, 

стилова, покрета, мимике и пантомиме.  



У току састава не раде све пливачице али морају све бити у води и немају права да 

дотакну ивицу или дно базена. На тренеру је да осмисли што занимљивије кретање 

пливачица.  

Разноврсност елемената и веза у саставу се односи на све везе између делова 

комбинације ( соло, дует, тим ) и изводе се сливено и без видног напрезања.1 

 

 

 
1 Коцић,Ј и сарадници.: Основе кинезиологије и спортова естетско-координациног карактера, стр. 256-

262, 2009.  


