
ПРАТЕЋИ ЕЛЕМЕНТИ СИНХРОНОГ ПЛИВАЊА 

 

Кореографија и интерпретација 

 
Приказ естетски обликованих и ритмички повезаних покрета, 

положаја и фигура, пливањем по слободном избору назива се 
кореографија. Врсте пливања, варијације, прелази и њихов ток, 
морају бити испланирани узимајући у обзир тему, музику , број 
пливачица као и величину базена. Врсте покрета и њихово низање 
морају бити прилагођени композицији музичке нумере као и 
одабраној теми. Приликом извођења састава на сувом и у води 
мора се узети у обзир величина и положај базена. Под 
интерпретацијом подразумева се извођење одабране теме.  

Интерпретација је битан елеменат извођења, где се радња о 
којој је реч може приказати у границама објективности, 
веродостојности и кроз субјективно лично доживљавање, па се ови 
елементи морају ујединити тако да обликују једну уметничку 
синтезу свих тих елемената. Примена метода друштвеног реализма 
код уметничког пливања захтева да виталне појаве друштвене 
стварности буду приказане кроз конкретне појединачне или групне 
представе и извођења. Приликом одабирања, осмишљавања и 
обликовања теме, треба водити рачуна да тема и музика 
престављају хармоничну целину.  

 
Методичке сугестије  
 
Не постоје универзалне и ваљане смернице за избор теме, 

интерпретације и кореографију. Потребно је много почетног 
креативног рада и изузетно много припремног и детаљног 
ангажовања како би првобитне и неодређене идеје постале сасвим 
зреле и у потпуности развијене приликом извођења састава. Ово 
значи да је потребно: 

- одлучити се за соло, дубл или тимску дисциплину, 

- изабрати тему,  

- селекционисати тему, детаљно разрадити тему (узимање 
искуства од других врста уметности и спорта), 

- проучити и изанализирати музику, 

- израдити и нацртати план кореографије,  



- проучавање и извођење састава на сувом са и без музике, 

- увежбавање састава у води, са и без музике, сагледавање 

најбитнијих, елемената и проблема њиховог извођења, 

- када се техника једном савлада, велики нагласак треба ставити  

на интерпретацију теме и музике, 

- увежбавање тачке под условима сличним онима на такмичењу. 

 

Синхронизација (избор музике) 
 
Осим кореографије, музика је исто тако важан елемент који 

утиче на вредност изведбе слободног састава. О синхронизацији 
говоримо уколико је  вршење покрета пливачица прилагођено 
музици. Ово захтева да пливачице схвате и разумеју музичку идеју 
и стваралачки претворе музику у покрете. Одабрана музичка 
композиција мора одговарати теми слободног састава. Ово пак 
представља коренито и савршено проучавање музике, а уколико је 
то могуће и периода када је композитор живео. Само добро 
осећање музике миже створити добру интерпретацију могућном. 
Једино тако, пливачки покрети неће разочарати публику својом 
елеганцијом, ритмом и лепотом. 

 Приликом избора музике требало би да преовлађује 
инструментална музика, јер је вокална музика неприкладна у већини 
случајева. То може бити марш, валцер, танго, румба, модерна, 
класична и национална музика. Основне јединице музике су звукови 
који се користе за поједине делове тела (главе, рамена, ногу) 
изнад површине воде. Кулминација музике треба да се подудари са 
кулминацијом наступа. Кореографија мора да буде у потпуности 
усклађена са садржином музике.  

 
Костими  
 
Значај изгледа костима сматра се битним елементом. Насупрот 

обавезном делу (извођењу фигура) где је прописан таман купаћи 
костим и бела капа, за извођење слободних састава , избор 
костима остављен је пливачицама. Избор и дизајн зависе од теме. 
Приликом дизајнирања костима посебна пажња мора се посветити 
општем утиску, као и хармонији, укључујући ту и боје. Само 
добар костим може наговестити и одразити тему. Одећа не сме ни 



у ком случају онемогућити покретљивост, мора бити изузетно 
вешто и добро израђена.  

Украси, који морају бити са мером употребљени треба посебно 
да нагласе фигуру пливачице. Све неважне детаље треба уклонити. 
Носе се и украси за главу, који се могу наћи у продаји или су 
дизајнирани од стране самих пливачица. Сви наведени делови не 
смеју се отпуштати или откопчавати у току извођења.  
 

ОСНОВИ МЕТОДИКЕ И ТРЕНИНГА 
 
Процес обучавања и тренинг обучавања и тренинг морају бити 

добро испланирани и организовани, па је зато неопходно користити 
се већ познатим и прихваћеним дидактичким принципима. То су: 

1. Принцип свесне активности – синхронизовано пливање је 
спорт, који је условљен утицајем специфичне средине – воде, тако 
да захтева од самих појединаца максималну пажњу и ангажованост. 

2. Принцип очигледности  -  заснива се на пружању 
информација путем чула и осета. Објашњења и демонстрирање су 
неопходни фактори за усвајање нових кретњи, фигура и покрета и 
њихово усавршавање. 

3. Принцип поступности и систематичности – користи се већ 
стеченим искуствима и изражен је кроз три позната правила: 

- од једноставног ка сложеном, 
- од лакшег ка тежем, 
- од познатог ка непознатом. 

Код синхронизованог пливања фигуре са већом тежином састоје 
се од неколико основних фигура и положаја, тако да се од њих 
креће. Тек кад се то добро технички савлада, може се прећи на 
обуку и усавршавање тежих фигура: конкретан пример : фигура 
названа  Ајфелов торањ у себи садржи положај балетске ноге, 
стрмоглав, ждрал и вертикалан положај.  

4. Принцип индивидуалног приступа – свакој пливачици се 
приступа на различит начин узимајући у обзир њен узраст, 
конституцију, физичке способности, степен увежбаности и карактер.  

 
Методски поступак код синхронизованог пливања 
 



Пре него што се почне са радом елемената који се односе 
искључиво на синхронизовано пливање, потребно је прво савладати 
и побољшати саме технике пливања. Те технике су краул, леђа и 
прса, док се делфин може, али и не мора укључити. При 
извођењу вежби које се односе на синхронизовано пливање 
методски поступак би овако изгледао:  

- објашњење и демонстрирање, 

- припремне вежбе које се изводе поред базена, а служе 
загревању организма, као и сви они положаји и покрети који се 
могу прво добро увежбати на сувом, а касније извести у води 
(нпр. увежбавање положаја балетске ноге, лежећи на леђима, нога 
се полако савија у колену, да се на знак тренера, испружила и 
довела у окомит положај), 

- вежбе у води уз валобран или ивицу базена, придржавајући се 
рукама или ножним прстима за валобран или ивицу базена лакше 
се савладавају и увежбавају основни положаји и уједно отклања 
почетничка грешка, а то је да ноге обично тону, односно нису у 
стању да се одрже на површини воде,  

- увежбавање тих основних положаја (леђног испруженог, 
предњег испруженог, балетске, двоструке балетске и других) у 
месту, а затим у кретању,  

- увежбавање основних фигура, а након тога се прелази на 
сложеније фигуре. ( нпр. фигура названа висока кула у себи 
садржи неколико основних фигура и то ждрал, вертикалан положај 
и баракуду, што би значило да се прво савладавају ови основни 
(лакши) елементи,  

- ако је у питању слободан састав прво се покрети и фигуре 
увежбавају по деловима и то без музике, а касније уз музику. 

 
Основни тренинг у синхронизованом пливању  

 

Циљ основног тренинга је да створи предуслове за средње и 
високо извођење. Основни тренинг је усмерен на различите облике 
основног кондиционог тренинга, учењу и усавршавању пливачких 
вештина и технике синхронизованог пливања.  

Ако се синхронизовано пливање започне у 8 или 9 години, 
онда основни тренинг траје 4 године. У том периоду девојчице уче 
да пливају у школи. Ако се старије девојчице прикључују тренингу 



(курсевима) уметничког пливања, а које су предходно тренирале 
пливање онда се основни тренинг скраћује.  

У основном тренингу, васпитање има најзначајнију улогу. У 
почетку треба развити жељу за спортом, затим се развијају морални 
квалитети, упорност и издржљивост. Напори усмерени ка свесном 
учешћу пливачица у тренингу игра велику улогу. Свака пливачица 
мора имати јасну представу о намени и методама синхронизованог 
пливања тј. тренинга , што ће јој омогућити да развије кинетичке 
квалитете, као што су снага, издржљивост, гипкост и др. Посебно 
нагласити рад на естетици и осећају за музику и покрет. У састав 
програма треба да уђе и навикавање на такмичарске услове, 
спортску хигијену и здрав начин живота.  

Тренинзи су подељени на општи и специјални део. Задатак 
општег дела је у садржајном развоју и усавршавању кондиције и 
координације (снага, брзина, осећај за покрет, способност за 
координацију и музикалност). Циљ општег тренинга је избор 
спортова који гарантују хармоничан развој пливачице. Ти спортови 
су нпр. гимнастика, ритмичко спортска гимнастика, и класични 
балет, из њих треба издвојити и узети оне делове који утичу на 
развој горе наведених моторичких способности. Општи тренинг 
заузима око 50 % до 60% укупног тренинга.  

Циљ специјалног тренинга је развој еластичности, издржљивости 
и гипкости, тако важних за уметничко пливање. Следећи спортови 
или њихови саставни делови имају одговарајућу сврху: прикладне 
гимнастичке вежбе за развој гипкости, умешности и равнотеже, 
балет и ритмичка гимнастика за унапређење вештине; пливање 
различитим брзинама укључујући и спринтеве од 15 до 20 метара 
и деонице које захтевају петоминутна пливања, индивидуална и 
групна пливања по музици; вежбање фигура, комада и комбинација 
на сувом и у води. Специјални тренинг обухвата око 40% до 50% 
укупног тренинга.  

Технички тренинг има за циљ да научи пливачице 
синхронизованог пливања да изводе компликованије фигуре и 
комбинације до крајњег савршенства, како би се на такмичењима 
извеле без икаквих грешака.  

 


