
СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ И ОПРЕМА У РОЊЕЊУ НА ДАХ 

Дисциплине се деле на такозване  базенске и у мору, а укупно их је 8. 
Базенске  дисциплине подразумевају постизање и мерење пређене дужине, као 
и време трајања апнее, док морске дисциплине подразумевају мерење 
постигнуте дубине. АИДА Инт. признаје само резултате постигнуте искључиво 
у ових 8 дисциплина. Све остале, сличне или другачије, дисциплине могу се 
сматрати само “демонстрационим” (у језерима, рекама, под ледом итд.), без 
могућности постављања светских рекорда. Посебно се рангирају жене и 
мушкарци, а постоји и екипно рангирање. 

Статичка апнеа  
Статичка апнеа или познатија само као “Статика” изводи се тако што 

ронилац задржава дах најдуже колико може, поред тела зарања и свој 
респираторни систем у воду, а време њеног трајања мери се од момента 
урањања респираторног система у воду до његовог израњања из воде. 
Резултати ове дисциплине признају се без обзира у каквој води су постигнути. 

Национални рекорд Србије у статичкој апнеи код мушкараца износи 9 мин. 

20 sec. и држи га Бранко Петровић, а постигнут је 15. 04. 2011. године. Код 
жена  рекорд износи 5 мин. 10 sec. Остварен је 02.04. 2011. године, а држи га 

Љубица Трутић. 
Светски рекорд у статичкој апнеи за мушкарце износи 11 мин. 35 сец. 

остварио га је Стефан Мифсуд, 08.06.2009 Светски рекорд код жена у времену 

8 мин. 23 сец. држи Наталиа Молчанова Рекорд је остварен 21.08.2009. 
Динамичка апнеа са перајама  
Динамичка апнеа са перајама је дисциплина у којој је дозвољена, тј. 

обавезна употреба пераја или монопераја, као јединог и основног помагала 
током зарона.  

Ради се тако што ронилац ронећи, покушава да пређе највеће могуће 
растојање, у хоризонталном положају испод површине. Пре роњена дужина се 
мери од тачке где је зароњен респираторни систем у воду до тачке где 
изрони из воде.  

Резултати ове дисциплине се признају ако су постигнути у базенима 
минималне дужине оd 25 м. 

Нацинални рекорд Србије у динамичкој апнеи износi 157 м, а остварио га 
је Горан Пејчић 06.12.2009. Рекорд србије код жена држи Наташа Бошковић и 
он износи 132 м, а остварен је 02.04.2011. 

Светски рекорд у динамичкој апнеи код мушкараца држи Дејв Мулинс. 
Рекорд је постављен 02.09.2010. а износи невероватних 265 м. Рекорд код жена 
држи такође рускиња Наталиа Молчанова и износи 225 м. Рекорд је постигнут 

25.04.2010. 
Динамичка апнеа без пераја 

Динамичка апнеа без пераја, као што и само име каже, условљена је 
искључиво људским погоном, без употребе било каквих помагала. Дакле, 



принцип је исти као и код динамичке апнее са перајама, али рониоц врши 
потисак кроз воду својим сопственим телом (рукама и ногама).  

Многима је то најприроднија дисциплина којом се прелази удаљеност, па 
им је и најдража. Захтева само добру технику прсног пливања, као и општу 
физичку спремност. Резултати се признају као и код динамичке апнее са 
перајама. 

Национални рекорд Србије у динамичкој апнеи без пераја поставио је 

07.12.2008. Душко Ормановић. Рекорд износи 117 м. У женској конкуренцији 
рекорд од 83 м, постављен 02.04.2011. држи Тијана Николић. 

Светски рекорд у динамичкој апнеи без пераја износи 218 м, а поставио 
га је Дејв Мулинс 27.09.2010. У женској конкуренцији рекорд износи 160 м, а 
02.08.2009. га је поставила Наталија Молчанова. 

Све три дисциплине изводе се искључиво у базенима, па је признавање 
постигнутих резултата тиме и условљено. Постоје и тзв. “пенали” који носе 
одређен број бодова, а који се одузимају такмичару од укупног броја бодова 
за ту дисциплину, ако ронилац учини неку мању грешку (нпр. преурањени 
или закаснели старт, повлачење по дну базена, излазак пераја по површини 
итд.). Такође, АИДА не толерише никакве облике “самбе” (благе дрхтавице) 
или БО тј. падање унесвест, те такмичар бива у том случају дисквалификован. 
Валидан резултат је само онај када такмичар изведе свој наступ технички 
исправно и на крају наступа правилно одради одговарајући протокол (скине 
маску или наочаре с лица, руком да знак и истовремено јасно изговори 
судијама да је “ОК”). Ово важи за све дисциплине. Остале дисциплине 
спадају у морске дисциплине и изводе се искључиво у мору. 

Константни баласт 

Константни баласт подразумева да рониоци зарањају и израњају 
употребљавајући искључиво своја пераја или монопераје и руке без повлачења 
уз конопац или мењања баласта( количине тегова ).  

Држање за конопац је дозвољено само на дубини где престаје зарон и 
почиње изрон, тј. на максимално постигнутој дубини. Константни баласт је 
општа спортска дисциплина роњења на дах где долазе до изражаја правилан 
избор и карактеристике пераја или монопераја и њихова правилна употреба. 

Национални рекорд србије у дисциплини константни баласт износи 76 м. 
Поставио га је Гордон Савић 20.09.2011. Код жена тај рекорд износи 70 м и 

26.07.2011. га је поставила Лена Јовановић. 
Светски рекорд у  дисциплини константни баласт износи 124 м. Поставио 

га је Херберт Нич 22.04.2010. У конкуренцији жена светски рекорд држи већ 
спомињана рускиња Наталија Молчанова. Рекорд износи 101 м, а постигнут је 

23.09.2011. 
Константни баласт без пераја 

Константни баласт без пераја је дисциплина која подразумева да рониоци 
зарању и израњају без употребе пераја и без повлачења уз конопац, користећи 
само своју сопствену снагу. Ово је најтежа спортска дубинска дисциплина, јер 
нема никаквог додатног погона или баласта приликом зарањања.  



Ова категорија захтева перфектну координацију између потисних покрета 
руку и ногу и изједначавања притиска, технике роњења и пловности. Једино је 
дозвољена сигурносна врпца, која се једним крајем качи за конопац а другим 
за рониоца, и која слободно клизи по конопцу, те му омогућава несметано 
зарањање и израњање. Служи да ронилац остане оријентисан уз конопац. 

У дисциплини константни баласт без пераја рекорд Срије износи 60 м. 
Рекорд је 04.10.2010. поставио Гордон Савић. Рекорд у конкуренцији жена од 30 
м је поставила Лена Јовановић 28.06.2010. 

Светски рекорд у дисциплини константни баласт без пераја код мушкараца 
износи 101 м и постави га је Вилијам Трубриџ 16.12.2010. Код жена тај рекорд 
износи 62 м и држи га неприкосновена рускиња у скоро свим дисциплинама 
Наталија Молчанова. Рекорд је постављен 03.12.2009. 

Слободан зарон  
Слободан зарон се одликује  тиме што рониоци у овој дисциплини без 

употребе пераја уз помоћ руку зарањају и израњају повлачећи се уз конопац. 
Слободан зарон је спортска дубинска дисциплина са најмање узбуђења, јер 
брзина и дубина зарона зависе само од хармоничног повлачења по конопцу.  

Правилима није дефинисано да ли глава или ноге иду први приликом 
зарона, а то зависи од могућности изједначавања притиска сваког појединца. 
Неки такмичари у овој дисциплини комбинују обе врсте зарона. 

Рекорд Србије у овој дисциплини држи Гордон Савић. Постигнут је 

07.09.2009. и износи 60 м. Код жена рекорд износи 60 м, а поставила га је 
Лена Јовановић 20.09.2011. 

Светски рекорд у дисциплини слободан зарон је поставио Вилијам 
Трубриџ 04.10.2010.  Рекорд износи 121 м. Рекорд у конкуренцији жена од 88 м 
је 24.09.2011. поставила, а ко други него рускиња Наталија Молчанова. 

Променљиви баласт  
Променљиви баласт је дисциплина у којој такмичари зарањају уз помоћ 

баластног тега, а израњају употребљавајући руке и ноге, са или без повлачења 
конопца. Променљиви баласт је једна од две дубинске дисциплине у којој се 
употребљавају "санке" за зарањање у дубину. Старији тип санки је био типа 
"head first", као што је приказано у филму Лука Бесона, Велико плаветнило али 
сада се употребљава нови тип санки за зарањање типа "feet first" ради лакшег 
изједначавања притиска код такмичара и већих постигнутих дубина. 

У Србији се због скупе опреме коју захтева ова дисциплина ретко ко 
бави, а рекорде у мушкој конкуренцији држи Андреас Пап са 41 м остварен 
29.05.2010. док код жена рекорд држи Лена Јовановић са 66 м, постигнут 

15.12.2010. 
 Светски рекорд код мушкараца у дисциплини променљиви баласт држи 

Херберт Нич. Износи 142 м и постављен је 07.12.2009 Светски рекорд у 
лонкуренцији жена држи Анели Помп. Постављен је 05.10.2010. и износи 126 м. 

Без ограничења  
Без ограничења је дисциплина са најмање (или без) ограничења. Важи за 

најопаснију дисциплину, јер се ради о екстремним дубинама. Ронилац зарања 



помоћу баластног тега, а израња помоћу метода који сам одабере (најчешће 
помоћу балона или специјалних ваздушних прслука).  

Механичким погоном спушта се низ металну сајлу до одређене дубине. 
На њему се налази боца са ваздухом под притиском, на коју је намонтиран 
балон. Повлачењем сигурносне ручице, вентил на боци се отпушта, балон се 
пуни ваздухом и ронилац, практично, бива “катапултиран” на површину.  

Без оганичења је апсолутна дубинска дисциплина. Овде се данас постижу 
дубине прек0 200м. Дакле, ако са опремом која треба рониоца да врати на 
повришину нешто крене лоше, површина је сувише далеко и – смрт је 
загарантована. 

Као и у претходној дисципли, тако и у овој Србија због технички 
захтевне и финансијски скупе опреме нема такмичара. 

Светски рекорд код мушкараца износи 214 м, а поставио га је Херберт 
Нич 14. 06.2007. Код жена тај рекорд износи 160 м, апоставила га је сада већ 
давне 2002. Танија Стритер. 

ОПРЕМА У РОЊЕЊУ НА ДАХ 

 

Истина је да одело не чини човека. Исто као што ни опрема не чини 
рониоца на дах. Доброг рониоца на дах чини његово знање о физиологији, 
медицини и техници роњења, као и поштовање основних правила о роњењу на 

дах.  
Међутим, добра опрема је важан фактор у роњењу на дах. Добром 

рониоцу она је средство које му помаже да сигурније рони и постиже боље 
резултате. Исправним одабиром опреме могуће је побољшати своје перформансе 
и тиме сигурније ронити у дубинама у којим би се неком другом опремом то 
у најмању руку могао бити рискантан потез. 

Ронилачко одело 

Ронилчако одело је прво што на рониоцу приметимо. Одела се израђују 
од неопрена који је добар топлотни изолатор. Израђују се у различитим 
дебљинама, најчешће у распону од  2 до 7 мм, у зависности од температуре 
мора у којем се рони.  

Израђују се као дводелна: панталоне до или преко стомака (са 
нараменицама) и горњи део који се спушта до кукова. Ова одела немају 
патентне затвараче, мало теже се облаче, али зато јако добро дихтују уз тело. 
Слој воде који код облачења уђе између коже и одела загреје се на телесну 
температуру и остаје заробљен испод одела. То ова мекана одела чини 
угодним, док неопрен спречава хлађење тог воденог слоја и чува телесну 
топлоту. 

Спољна страна одела је глатка како би стварала што мањи отпор 
проласку кроз море. У прикладном оделу ронилац може издржати и неколико 
сати у мору, без да му се тело охлади. Уз одело треба споменути и 
ронилачке чарапе и рукавице које се, такође, израђују од неопрена. Обично се 
израђују од тањег материјала него што је само одело, па иако су ојачане 



тканином треба пазити да се не оштете, јер у том случају неће пружати 
добру топлотну изолацију. То је посебно важно за стопала која су склона 
хлађењу. 

Маска  

Маска је неопходни део ронилачке опреме, без обзира да ли се рони на 
дах или са боцама. Она је рониочев “прозор“ у зароњени свет, пошто је без 
ње или наочара за роњење оштрина вида јако редукована. Изоловањем очију 
од директног контакта с водом задржава се нормална оштрина вида уз 
истовремено привидно повећање предмета ⅓ и приближавање за ¼ у односу 
на нормално гледање у ваздуху.  

Ронилачке наочаре данас имају само историјски значај, јер не дозвољавају 
изједначавање притиска у току роњења и знатно редукују ширину видног 
поља. Модификоване ронилачке наочаре са уграђеним гуменим балонима за 
компензовање притиска задржале су још само Ами рониоци, јапанске жене-
рониоци. 

Данас се на тржишту може наћи велики број маски различитог облика и 
квалитета. Добра маска треба да има чврсто стакло добре прозирности, 
еластичну гумену образину која добро дихтује уз лице и што мањи унутрашњи 
волумен. Ово последње је нарочито важно за маске које се искључиво користе 
за роњење у апнеи.  

Разлог томе је што се зарањањем повећава притисак који компримира 
ваздух у масци и “лепи“ маску на лице рониоца. Како би одмакнуо маску од 
лица, ронилац у њу док зарања удувава ваздух кроз нос. Што је мањи 
волумен унутар маске ронилац ће мање ваздуха потрошити да је надува и 
одмакне од лица. 

Пераја 

Пераја су део опреме без којих се роњење не може ни замислити. 
Задатак им је да убрзају подводно кретање уз што мањи утрошак енергије. 
Она повећавају издржљивост рониоца омогућавајући му да под водом пређе 
релативно дуга растојања. Добра пераја повећавају пропулзију (кретање кроз 
воду) и до 50% у односу на пливање без њих. Пераја су важан фактор за 
сигурност рониоца, јер му омогућавају изроњавање и када има негативну 
пловност. 

Израђују се од стакло-пластичних, или још боље, од карбонских 
композитних материјала. То су карактеристична дуга пераја, најчешће 
заменљивих листова. Израђују се са различитом савитљивошћу листова 
(тврдоћом). 

Правило је да рониоци мање телесне тежине користе мекша пераја, а 
рониоци са бољом физичком припремљеношћу или са већом телесном тежином 
користе нешто тврђа пераја, односно листове. Уопштено, почетницима највише 
одговарају еластична пераја, док професионалци са чвршћим перајама постужу 
веће брзине. Тврда пераја код неискусних могу изазвати грчеве мишића у 
ногама. Пераја са уским стопалима отежавају циркулацију, па тиме повећавају 



осетљивост према хладноћи. Стопало пераје треба да је од меке еластичне 
гуме, а плоча и ојачани тракови тврђи, јер од њих зависи брзина пропулзије. 

У корак са напретком и развојем технике у роњењу на дах, развила се и 
читава индустрија пратеће опреме, која на директан или индиректан начин 
поспешује брзину роњења. Тако су данас већ много популарније монопераја, 
која захтевају посебну технику подводног пливања “делфин“ стилом. 
Монопераја користи велики број рониоца због бољих перформанси у води 

Појас са оловом 

Појас са оловом које је систематизовано равномерно, има за циљ да 
адекватно регулише рониочеву пловност. Олово се израђује у облику плочица 
или блокова, у маси од 0,5 до 2 кг. Са повећавањем циљане дубине смањује 
се оловни баласт, и обрнуто. Појас треба да се затвара са сигурносном 
копчом која се лако, само једним потезом, може отворити и појас одбацити 
уколико је то потребно. 

Ронилачки нож 

Ронилачки нож, ако говоримо о роњењу на отвореном терену (реци, 
језеру, мору), првенствено је намењен да омогући рониоцу ослобађање у 
случају упадања у мреже (често је то случај у сезони риболова) или међу 
неке друге подводне препреке. Добар нож треба да је средње дужине, 
прикладан за руковање и по могућности да плива. Потребно је такође да је 
од нерђајућег челика, а корице да су чврсте и сигурне ради избегавања 
самоповређивања. Најсигурније се носи причвршћен на потколеници у својој 
футроли. 

Плутајући маркер 

Поред свега овога, за љубитеље подводног риболова, законски прописи у 
роњењу и подводном риболову налажу да сваки ронилац мора имати и 
одговарајућу ознаку за обележавање локалитета на ком рони. Поштовање ове 
одредбе закона је првенствено у интересу самог рониоца. Није мали број удеса 
који је забележен последњих година, а изазвани су управо недостатком 
визуелног запажања рониоца од стране оних који управљају разним пловним 
објектима, којих је у летњој (туристичкој) сезони највише. 

Ознаке је најчешће у виду бове или плутаче, која поред тога што 
представља маркер, може вам бити од велике користи када је локација за 
роњење прилично удаљена од обале, а немате чамац. На њој увек може да се 
остави ситна додатна опрема (резервна пушка, конопац, сидро итд.), као и 
флаша са водом, тј. енергетским напитком, а уједно можете на њој и да се 
одморите. Но, првенствено треба да вас заштити од бројних чамаца и бродова, 

да они који управљају њима могу на време да вас уоче и заобиђу. 
 


