
 

 

УВОД 

 

Синхронизовано пливање познатије код нас као уметничко пливање је 

најмлађа група спортског пливања, намењена искључиво женама. То је 

креативан спорт који представља спој естетски обликованих и ритмичких 

покрета, положаја, фигура и састава изведених пливањем у складу са 

музиком.  

Као и само пливање, синхронизовано пливање је здрав спорт, па се са 

обуком веома рано може почети. Тренинг утиче на побољшање физичке 

снаге, издржљивости, еластичности и координације. Одвија се у 

специфичној средини – води, која делује релаксирајуће на људски 

организам и позитивно утиче на решавање проблема које намеће модеран 

начин живота.  

За синхроно пливање би смо могли рећи да је то спорт који укључује 

елементе, пливања, гимнастике,  плеса и роњења. Врло је креативан и 

представља спој естетски обликованих ритмичких окрета, положаја, 

фигура и састава изведених пливањем у складу са музиком. Зато је oвај 

спорт  изузетно привлачан за особе које су се некад бавиле пливањем, 

гимнастиком, ритмичко спортском гимнастиком или балетом, јер се њихов 

осећај за креативност, ритам и богатство варијанти изражавања повезаних 

покретом и музиком још више продубљује и развија.  

Синхроно пливање је спорт који поседује праве вредности, тако да се 

не може рећи да је инфериоран у односу на неке друге пливачке 

дисциплине. Битан је фактор који утиче на популаризацију ове дисциплине 

међу младим девојкама је (васпитање) и колективно искуство кроз које 

продубљивање заједничког духовног живота долази до пуног изражаја.  

Све ове вредности су важне за формирање слободне, самосталне и 

здраве личности, а то је предуслов за стварање добрих резултата не само у 

спорту, већ и у животу.  

Иако је на већини такмичења правилима дозвољен наступ и 

мушкарцима, синхроно пливање се углавном сматра женским спортом те 

га у великој мери практикују и у њему се такмиче само жене. 



Овај веома захтеван спорт од такмичарки осим савршеног познавања 

пливачких техника, тражи снагу, флексибилност, грациозност и осећај за 

ритам и простор. Како се део фигура изводи с главом испод воде, потребна 

је и способност дужег задржавања даха. 

Сходно својој мултидисциплинарности, тренажни процес карактерише 

разноликост тренажних средстава из домена  кореографије, гимнастике, 

музичке припреме, пливања и роњења, што синхроно пливање чини 

спортом којим можемо утицати на развој великог броја антрополошких 

димензија. 

 

ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ СИНХРОНОГ ПЛИВАЊА 

Претеча оваквог пливања су различите форме фигуративног или 
уметничког пливања које се појавило крајем 19 века. Враћајући се 
у даљу прошлост, могли би смо елементе уметничког пливања 
пронаћи у представама римског циркуса које су се одржавале за 
врема императора Домицијана. Наиме у разноразним забавним 
програмима који катактеришу тај период римске владавине, биле су 
укључене и вежбе у води које бисмо могли окарактерисати и као 
давну претечу уметничког, односно синхроног пливања. 

Када говоримо о развоју синхроног пливања, треба нагласити 
да су се у почетку у извођењу различитих фигура у води 
такмичили искључиво мушкарци. Прва таква такмичења спомињу се 
1890 у Берлину и 1892 у Лондону где је одржано првенство у 
уметничком или фигуративном пливању. Године 1923 професор 
Кетрин Кертис у Чикагу први пут приказује извођење пливачких 
фигура уз музичку пратњу. 

Прво званично првенство у фигурама је одржано 1925. године 
у Немачкој где су се иначе од 1924 до 1935 одржавала првенства 
у уметничком слагању фигура.  

Године 1934 на Светској изложби у Чикагу група пливачица је 
извела пливачки шоу. Убрзо затим синхроно пливање је постало 
популарно, па га је 1941 Аматерска атлетска унија (Amateur Atletic 
Union (AAU) признала као спортску дисциплину и прописаи 
правила такмичења. Године 1945 одржана су национална првенства 
у САД, а од 1955. улази у званични програм Панамеричких игара. 

Немогуће је говорити о синхроном пливању а не споменути 
Естер Вилијамс бившу шапионку у пливању која је касније 



остварила завидну филмску каријеру. Она је од 1940. до 1950. 
године играла у низу популарних мјузикла од којих је сигурно 
најпознатији "Бал на води". Овај филм је оставио неизбрисиви траг 
у развоју синхроног пливања, поставио стандарде за многе будуће 
генерације и био инспирација многим девојкама које су одлучиле да 
се баве синхроним пливањем. 

Када је 1956. основана Међународна комисија за синхроно 
пливање (ТССЦ), у саставу Међународне аматерске пливачке 
федерације (ФИНА), ова дисципина спортског ливања продире и у 
Европу, најпре у Француску и Холандију, а затим и у друге 
земље. У програм светког пливачког првенства синхроно пливање је 
уврштено од његовог првог одржавања у Београду 1973. под 
називом уметничко пливање. Пет година касније  синхроно пливање 
је укључено и у програм европског пливачког првенства, а у 
породицу олимпијских спортова је уврштено 1984. на Олимпијским 
играма у Лос Анђелосу. 

ТЕХНИКА СИНХРОНОГ ПЛИВАЊА 

Технике пливања које су узете из спортског пливања, а начешће се 

примењују у синхроном пливању су краул, леђа и прса, као и други лагани 

покрети рукама странце, који појачавају узгон и омогућавају одржавање 

пливачица на води 

Основу синхроног пливања чине базичне фигуре, положаји и покрети 

тако да захтевају од пливачица да владају техником пливања, роњења и 

техником извођења. Да би се то остварило потребно је поседовање 

одређених физичких способности као што су снага, брзина, издржљивост, 

гипкост, спретност и координација покрета. С обзиром да приликом 

извођења позадину чини музика неопходна је елеганција, осећај за ритам, 

музикалност као и висока концентрација.  

Битна вештина у техници синхроног пливању је роњење. Добра 

орјентација под водом и могућност брзе промене правца и правилног 

заузимања свог места у формацији, обезбеђују да се изрони на већ унапред 

одређено место у право време. Роњење је покрет који је сличан подводној 

фази код прсног пливања. Код роњења дисање мора бити добро 

распоређено, јер рад под водом изискује велики физички напор, па се у 

телу брзо троши кисеоник и ствара угљен диоксид. Пре уроњавања 



пливачица се мора ослободити што веће количине угљен – диоксида, а 

уједно мора прикупити што веће резерве кисеоника. То се може постићи 

посебним начином дисања: пливачица пре роњења мора дубоко удахнути 

ваздух, с тим да плућа не смеју бити потпуно испуњена и да оног тренутка 

кад се осети притисак за време роњења, део употребљеног ваздух треба 

издахнути. Ово се понавља онолико дуго, колико има вишка ваздуха у 

плућима. 

 Временом и добро организованим тренингом се постепено повећава 

капацитет плућа, па је могућност остајања под водом већа. 

У синхроном пливању доминира леђно плутање док се различите 

позиције тела могу распознати по разноврсности укључујући руке и ноге. 

Покрети руку могу бити оштро или мекано изведени, узручењем, 

предручењем и одручењем. Број комбинација је велик (нпр: једна рука у 

предручењу, друга у узручењу). Покрети ногу: раширене ноге, савијена 

нога у колену, опружена нога у колену познато под називом балетска, 

двострука балетска, положај фламинга итд.  

Код синхронизованог пливања везе имају примарну улогу. То су 

контакти којима пливачице одржавају формацију и чине је стабилном. 

Комбинације су следеће:  

А. Блокада ногама – пливачице успостављају контакт стопалима или у 

случајевима  када су близу једна другј, коленима. 

Б. Ноге и глава - стопала једне пливачице се налазе испод подбратка 

друге.  

Ц. Ноге и пазух - стопала једне пливачице подвучена су под пазух 

друге. 

Д. Рука и нога - једна пливачица се руком придржава за чланак или 

пету друге. 

Е. Одржавање контакта рукама. 

Код синхроног пливања фигуре се могу изводити у једној, две,  три и 

више линија. Те формације могу бити правоугаоног, квадратног, 

троугаоног и елиптичког облика. Фигуре у формационом пливању са 8 или 

12 пливачица подељене су у 4 групе : 



1. група – фигуре без икаквих промена 

2. група -  фигуре с хоризонталним променама 

3. група -  фигуре с вертикалним променама 

4. група -  фигуре с комбинованим променама 

  Сви покрети се изводе уз музику. ФИНА је тачно прописала одређене 

положаје за извођење пливачких покрета и фигура тако да целокупну 

технику синхроног пливања можемо поделити у три групе: Основни 

положаји, основни покрети и фигуре 

Осовни положаји 

Основни положаји могу бити: 

1. Хоризонтални који подразумева потпуно опружено тело, где су 

глава, кукови и чланци у истој линији, са рукама поред кукова или у 

узручењу. 

2. Вертикални при којем је опружено тело управно у односу на 

површину воде са главом на доле. 

3. Комбиновани који представљају кобинацију горе наведених и који 

су дефинисани односом трупа, ногу и површине воде. 

Основни покрети 

Основни покрети тела у току извођења фигура подразумевају промену 

односа појединих делова тела. Промене кретања у односу на површину 

воде, класификују покрете на оне изведене на површини воде и покрете 

изведене испод површине воде. 

Фигуре 

Фигура је комбинација основног положаја тела и промена, изведених 

на начин и по прописима назначеним у фина приручнику правила. Све 

фигуре имају почетак, средину и крај. Фигура мора да буде изведена 

постепено и под контролом, стабилно, неусиљено и са уједначеном 

брзином.  

Пливачица при извођењу фигура мора имати висину, мекоћу, 

прецизност и лакоћу при извођењу положаја и покрета. Мора да покаже 

висок ниво снаге као и техничку способност.  



Пливачица мора да покреће удове у односу на задата правила. Мора да 

покаже висину и да ту висину одржи у деловима фигура са најпрецизнијим 

преласком из једног дела фигуре у други.  

Владање фигуром је способност одржавања стабилног правилног 

положаја и кретање тела нежно, прецизно и без напора у задату промену, 

дајући утисак потпуне лакоће покрета.  

Фигуре у синхроном пливању су подељене у четири категорије према 

ФИНА правилнику. Свака фигура има свој број, назив и степен тежине. 

Слово иза броја одређује врсту окрета који се изводи у вертикалном 

стрмоглавом положају.  

Такмичење у фигурама по годишту обухвата две обавезне фигуре и 

две изборне фигуре извучене жребом. Такмичење у фигурама одвија се у 

адекватним условима и прописаној опреми.  

Приказ фигуре почиње сигналом стартног судије. Такође на знак 

стартног судије, све судије показују оцене.  

Такмичарке се могу оцењивати од 0 – 10 користећи 0,1 (десети део) 

поена.  

Фигуре оцењује пет до седам судија по панелу. Судијска места су 

уздигнута у односу на површину воде тако да виде такмичарку из профила. 

У зависности од броја судија на такмичењу могу да постоје један, два или 

четири панела. Када се користи један судијски панел, све такмичарке по 

редоследу раде све четири фигуре. Када постоје два панела, такмичарке су 

подељене у две групе и раде по две фигуре. Када постоје четири панела, 

такмичарке су подељене у четири групе и раде фигуре по редоследу.  

Свака такмичарка почиње да изводи фигуру на знак судије на старту. 

Трајање фигуре није временски ограничено. Свака фигура почиње из 

одређене позиције и пролази кроз неколико прелаза. Путања тела 

осигурава се одређеном техником у раду руку и тела. Пливачица има пуну 

слободу да изабере начине којима ће да изведе један квалитетан приказ 

фигуре. Услед великог броја разноврсних техника завеслаја, свака 

такмичарка се орјентише према за њу најефектнијим техникама.  

 

 


