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Утицаји метаболичких и кинетичких параметара на такмичарске резултате пливача 

РЕЗИМЕ: 

Циљ рада: Циљ истраживања је био да се преко добијених резултата истраживања 

обезбеди профилисање типа пливача (спринтери – средњепругаши – дугопругаши), утврде 

разлике између полова пливача, дефинишу индикатори помоћу којих се може вршити 

контрола тренажног процеса, и у детерминистичком систему рада усаврши технологија 

програмирања тренинга.   

Методе: Истраживање у оквиру ове докторске дисертације је спроведено на узорку од 

укупно 33 испитаника,  16 пливача (телесне висине 186,25 ± 3,64 cm, телесне масе 77,83 ± 

4,42 kg, и старости 19,04 ± 2,89 год)  и 17  пливачица (телесне висине 171,84 ± 6,78 cm, 

телесне масе 62,15 ± 7,34 kg и старости 17,73 ± 1,63 год) чланова јуниорске и сениорске 

Репрезентације Србије са којима је спроведено укупно 84 мерења. За процену 

метаболичких параметара пливача у овом истраживању користио се инвазивни тест 

прогресивног оптерећења у специфичним условима (води) Степ-Тест 5 x 200м краул 

техником а за процену кинетичких карактеристика користио се неинвазивни тест пливање 

у месту техником краул максималним интензитетом 30 секунди.  

Резултати: Резултатима овог истраживања утврђено су већина кинетичких и 

метаболичких параметара, без обзира на пол и узраст испитаника као и дужину 

такмичарске деонице, значајно повезани са такмичарским резултатима. Кинетички 

параметри и код пливача и пливачица су показали већи утицај на квалитет такмичарских 

резултата код спринтера у односу на средњепругаше и дугопругаше. Кинетички 

параметри су доприносили више квалитету такмичарских резултата у спринтерским 

дисциплинама код пливачицa у односу на пливаче. У односу на компарацију величине 

утицаја кинетичких параметара пливача и пливачица средњепругаша, кинетички 

параметри су више утицали на такмичарске резултате у 25м базену код пливачица него 

код мушких док за резултате у 50м базену нешто већи утицај кинетичких параметара је 

забележен код мушких средњепругаша. За резултате у дугопругашким дисциплинама у 

25м базену, код пливачица величине утицаја кинетичких параметара су износиле веће 

вредности у односу на пливаче, док у 50м базенима величине утицаја су биле на страни 

пливача.  Метаболички параметри су показали већи утицај и код пливача и код пливачица 

на квалитет такмичарских резултата у средњепругашким и дугопругашким дисциплинама 

у односу на спринтерске дисциплине. Метаболички параметри су такође показали већи 
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утицај на квалитет такмичарских резултата код пливачица него код пливача код све три 

групе пливача (спринтери, средњепругаши, дугопругаши). У односу на узрасну 

категорију, резултатима је утврђено да су значајне разлике у вредностима метаболичких и 

кинетичких карактеристика уочене само код пливача где су пливачи сениорске категорије 

били доминатнији у вредностима кинетичких карактеристика силе пливачког провлака у 

односу на пливаче јуниорске категорије док значајне разлике у вредностима метаболичких 

и кинетичких параметара нису уочене између пливачица јуниорског и сениорског узраста. 
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TITLE OF DOCTORAL DISSERTATION: 

Influence of metabolical and kinetical paramethers on competition results in swimming 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this study, on the basis of obtained results, was to do precise profiling of 

swimmers type (sprint – middistance – longdistance), determine the differnces between gender, 

define the indicators by which can use as a tools for training process control and improvement. 

Methods: The study was conducted on 33 swimmers members of Serbian junior and senior 

National Team, 16 male swimmers (body height 186,25 ± 3,64 cm and body weight 77,83 ± 4,42 

kg, aged 19,04 ± 2,89 years) and 17 female swimmers (body height 171,84 ± 6,78 cm, body 

weight 62,15 ± 7,34 kg, aged 17,73 ± 1,63 years). For metabolical parameters detemination 5 x 

200m freestyle progresive load (invasive) test was used and for kinetical parameters 

detemination 30 seconds maximal intesity tethered swimming test was used.  

Results: Obtained results showed that there was significant correlation between metabolic and 

kinetical variables with competition results, regardless of gender, age and length of race distance. 

Kinetical parameters showed higher influence on competition results quality in sprinting events 

compared to middistance and long distance events with both genders. Kinetical parameters 

showed higher influence on competition results quality in female swimmers compared to male 

swimmers also. Kinetical parameters showed higher influence on competition results quality in 

middistance events in 25m pool for female swimmers compared to male swimmers but higher 

kinethical paramethers influence was observed for male middistance swimmers in 50m pool 

compared to female middistance swimmers. Higher kinetical parameters influence on 

competition results quality in longdistance events were observed for female longdistance 

swimmers in 25m pool compared to male longdistance swimmers while higher kinethical 

parameters influence was observed for male longdistance swimmers in 50m pool compared to 

female longdistance swimmers respectfully. Metabolical parameters showed higher influence on 

competition results quality for both genders for middistance and longdistance events compared to 

sprint events. Metabolical parameters showed higher influence on competition results quality in 

sprinting, middistance and longdistance events for female swimmers compared to male 

swimmers. In relation to swimmers age (senior vs. junior) significant differences were find 

between senior and junior male swimmers for the kinetical paramethers results while there were 

no significant differences between metabolical parameters results between male swimmers and 

no significant differences of kinetical and metabolical parameters were find between senior and 

junior female swimmers also. 
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1.УВОД 
 

Пливање је низ усклађених покрета, који човеку омогућавају да се одржи на површини 

воде, а самим тим да се креће по њој (Zahorjević i Matković, 1975). По Димитрићу (2013) 

приликом класификације кретања, а у односу на структуру покрета пливање спада у групу 

моноструктуралних, а у подели према карактеру испољавања моторичке активности – у 

групу цикличних моторичких активности. Исти аутор указује да цикличност у себи 

подразумева понављање покрета једнаке структуре у ритмичним, једнаким временским 

интервалима. У делу активности човека у води, као и делу пливања као спортске гране, 

појављују се и ацикличне активности током којих се пливање обучава, усавршавају се 

кретања, ради на развоју моторике у води, обавља тренинг, превенција и рехабилитација. 

У спортском пливању, ацикличне активности су повезане са техникама старта и окрета 

(Dimitrić, 2013).  Од пливача се у такмичарском пливању захтева рационално кретање (у 

односу на технику и енергетску потрошњу), јер су крајњи циљ висока спортска 

достигнућа, при чему је критеријум ефикасности препливавање одређене пливачке 

деонице одређеном техником (краул, прсно, леђно, делфин) што брже (Ahmetović, 1994).  

Да би се остварила висока спортска достигнућа у пливању потребна је правовремена 

селекција младих пливача, а затим преко тренажног процеса развијати антрополошке 

карактеристике и способности од којих у највећој мери зависи резултат. Ове 

карактеристике одређују и ниво као и брзину адаптаптације на различита тренажна 

оптерећења. Одређене пливачке дистанце захтевају и другачије техничке структуре због 

различитих енергетских механизама и њихове заступљености у зависности од дужине 

пливачке дистанце. Резултати тј. времена у олимпијским пливачким тркама се креће у 

распону од 20 до 60 секунди на спринтерским дистанцама (50м-100м), 2 до 4 минута на 

средњепругашким дистанцама (200м-400м) и преко 10 до 15 минута на  најдужој 

такмичарској базенској трци (800м - 1500м). Успех у пливању је детерминисан 

оптимизацијом фактора који утичу на  побољшање пропулзије а минимализирањем 

опозитних фактора – отпора кретања кроз воду (Berger et al., 1997).  Фактори који највише 

доприносе побољшању пропулзије са аспекта енергетских потенцијала су: адекватно 

развијени аеробни и анаеробни механизми (Tauzen et al., 1994); са аспекта контрактилних 

способности: адекватно развијена мишићна сила, мишићна снага и мишићна издржљивост 

(Hawley et al., 1992; Wakayoshi et al., 1995; Dopsaj et al., 2000; Beretić et al., 2013), са 

аспекта техничких карактеристика: оптимална дужина завеслаја, фреквенција завеслаја и 
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индекс ефикасности завеслаја (Chatard et al., 1990; Đurović et al., 2013),  а са аспекта 

морфолошких (физичких) карактеристика и телесне композиције: одговарајућа телесна 

висина, распон руку, седећа висина,  количина мишићне масе (Geldasa et al., 2005; Jurime 

et al., 2007; Strazala et al., 2009; Saavedra et al., 2010), као и оптимални однос 

контрактилног и неконтрактилног ткива у структури организма (Dopsaj et al., 2014
b
).  

Многи исраживачи су се бавили проучавањем физичких карактеристика пливача како би 

се утврдили физички профили квалитетних спринтера, средње-пругаша и дуго-пругаша  

(Shephard et al., 1974; Dwyer et al., 1983; Wutscherk et al., 1983; Millet et al., 2003),  да би 

утврдили утицаје одређених кинетичких и кинематичких карактеристика на такмичарске 

резултате (Sprague et al., 1976; Sharp et al, 1982; Chollet et al, 1997; Dopsaj et al., 2000; 

Beretić et al., 2013) као и да би се извршило праћење промена физичких карактеристика у 

одређеним временским периодима (Vaccaro et al., 1980; Ready et al., 1981; Zauner et al., 

1981; Orert et al., 1992; Wakayoshi et al., 1993; Pyne et al., 2001; Thanopoulos, 2010). 

 Развијеност метаболичких капацитета је условљено растом и развојем (Malina, 

1994) па фактори утицаја варирају у односу на различите узрасте пливача. Потрошња 

енергије је основни параметар за евалуацију пливачких перформанси и представља 

основни предиктор локомоције код људи, како на сувом тако и у води (Zampara et al., 

2005). Уобичајено, енергетска потрошња у пливању се дефинише као укупна потрошња 

енергије (С) која је потребна за померање тела на датој дистанци (Pendergast et al., 2003). У 

односу на технолишке поступке тенинга пливача, одређивање нивоа развијености 

енергетских капацитета уобичајено се спроводи као иницијално, финално, транзитивно 

мерење током одређених периода тренажног процеса како би се утврдило позитивни или 

негативни ефекти тренажних садржаја на стање припремљености спортиста (Vučetić, 

2007). Такође мониторинг енергетских капацитета се користи за анализу и контролу 

кондиционе припремљености спортисте али и за едукацију тренера и спортиста, како у 

годишњем циклусу рада тако и у целој дугорочној каријери спортисте (Vučetić, 2002). У  

пракси постоји велики број стандардизованих протокола мерења за процену 

припремљености пливача (Pyne et al.,2001; Thanopoulos, 2010; Zinner et al., 2011). Да би се 

одредило стање нивоа такмичарске припремљености код пливача најчешће се врши 

дијагностиковање функционалних способности или у лабораторијским условима или 

помоћу теренских тестова на сувом уз праћење вентилационих или метаболичких 

параметара. Управо се ту јавља главни проблем код тестирања пливача, јер они свој 

тренажни програм спроводе у води. Ако се ипак помоћу лабораторијских тестова на 
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покретној траци (тредмил) или бицикли-ергометру покушају проценити функционалне 

способности пливача, резултати често ниси одговарајуће валидности (DiCarlo et al., 1991). 

Главни узрок томе су мање вредности максималне фреквенције срца током пливања у 

односу на вежбе на сувом, и то за 10 – 15 откуцаја (DiCarlo et al., 1991). По Маглишу 

(2003) основни разлози за горе наведено су: пливачи се у води налазе у хоризонталном 

положају па срце ради под мањим оптерећењем; температура воде (од 25 – 27 Cº) смањује 

температуру тела и узрокује мању дехидрацију; већину пропулзивне силе у пливању 

стварају руке па се и параметри енергетске потрошње разликују у односу на параметре 

добијене протоколима тестирања на тредмилу и ерго бициклу где је главна активација 

мускулатуре доњих екстремитета; ударни волумен срца и дијастоличко пуњење срца веће 

је у лежећем положају (Maglisho, 2003). 

 

1.1 Тестирања метаболичких параметара 

У пракси стандардизовани протоколи тестирања процене припремљености пливача 

са аспекта одређивања метаболичких карактеристика заснивају се на различитим 

протоколима лактатних тестовима. Лактати настају у мишићним ћелијама, еритроцитима 

и можданим ћелијама, а разграђују се у јетри (Guyton i Hall, 2003). Како се ниво лактата и 

хидроген јона (H
+
)  у крви повећава за време тренажног рада због недостатка кисеоника, 

концентрација лактата се може користити у сврху процене физичке припремљености 

спортиста или у сврху прецизног одређивања зона интензитета тренажног рада код 

спортиста (Vučetić, 2007). 

Метаболизам лактата у скелетној мускулатури се проучава скоро два века, 

продукција лактата током мишићних напрезања као и током мировања је још увек 

недовољно истражена област (Van Hall, 2010).  У истраживањима многих аутора 

објављено је да су лактатне вредности измерене током вежбања субмаксималним 

интензитетом бољи маркери параметара издржљивости него максимална потрошња 

кисеоника (VO2max) као и да су измерене концентрације лактата након тестова прогресивног 

оптерећења високо повезане са различитим типовима мишићне издржљивости (Weltman, 

1995; Morais et al., 2006; Vescovi et al., 2010; Dopsaj et al., 2014
a
). Главна улога лактата у 

науци у спорту у односу на програмирање тренинга пливача је да се користе као 

метаболички маркери помоћу којих се дефинишу различити интензитети пливања тј. зоне 

интензитета. Генерално гледано, нивои лактата у крви су између 1 – 2 mmol/l у фази 

мировања и могу постићи вредности између 10 – 20 mmol/l приликом пливања одређених 
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деоница (100 – 400м) максималним интензитетом (Avlonitou, 1996; Olbrecht, 2000; 

Maglisho, 2003; Thanopoulos et al., 2008). Различите концентрације лактата у крви, а 

настале као последица физичког вежбања, у доступној научној литератури описиван на 

различите начине: лактатни праг (lactate treshold),  максимално стабилно стање лактата 

(maximal lactate steady state), анаеробни праг (anaerobic treshold), аеробни праг (aerobic 

treshold),  индивидуална вредност аеробног прага (individual value of anaerobic treshold), 

почетак акумулације лактата (onset of  blood lactate acumulation), максимална лактатна 

концентрација (maximal lactate concetration), врх лактатне концентрације (peak lactate 

concetration), уклањање лактата (lactate clearence) (Weltman, 1995; Olbrecht, 2000; Maglisho, 

2003; Rozi, 2010; Thanopoulos, 2010). У пливачком спорту различите методе тестирања се 

примењују како би се утврдио ниво припрмељености пливача са спекта функционалне или 

метаболичке припремљености пливача кроз тестирање њихових специфичних 

способности (Maglisho, 2003; Vescovi et al., 2010; Rozi, 2010; Thanopoulos, 2010; Dopsaj et 

al., 2014
a
). У доступној научној литературу, мерење концентрације лактата као 

метаболичког индикатора помоћу којег се врши програмирање тренинга и дефинисања 

зона интензитета врхунских пливача, представљено је помоћу неколико стандардизованих 

протокола тестирања и то: 

• Протокол за одређивање метаболичке реакције пливача пливањем само једне 

деонице максималним интензитетом (single all out swimming), (Avlonitou, 1996; Lat et al., 

2010; Rozi, 2010; Vescovi, 2010); 

• Протокол за одређивање метаболичке реакције пливача тј. утврђивање 

концентрације лактата у фукцији формирања зона интензитета (Machado et al., 2006; 

Thanopoulos et al., 2008); 

• Протокол за одређивање специфичних радних карактеристика и способности код 

пливача (одређивање степена развијености аеробног и анаеробног капацитета, степена и 

брзине уклањања лактата, одређивање пливачке ефикасности у зависности од енергетских 

потенцијала), (Morales et al., 2006; Vescovi et al., 2010; Dopsaj et al., 2014
a
);  

• Протокол за одређивање метаболичких реакција пливача у функцији одређивања 

свих зона интнезитета (Olbrecht, 2000; Fernandes et al., 2001; Pyne et al., 2001; Thanopoulos, 

2008;  Vescovi et al., 2010).  

Тест који се показао као један од највалиднијих и објективнијих мерних инструмената 

за одређивање метаболичких одговора пливача на задато радно оптерећење је тзв. Степ-

Тест (Weltman, 1995; Olbrecht, 2000; Fernandes et al., 2001; Maglisho, 2003; Thanopoulos et 
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al., 2008; Thanopoulos, 2010). Током трајања Степ-Теста пливач плива више понављања 

(интервала) прогресивно задате дистанце, са интервалима одмора између понављања, 

довољно дугим да се пливач одмори како би свако следеће понављање могао да плива 

брже тј. како би прогресивно подизао интензитет извођења од првог понављања до 

последњег задатог понављања. Теоријски посматрано, брзина пливања на 

концентрацијама лактата од 4 mmol/l (или сличном нивоу) пружа информације помоћу 

којих се са великом прецизношћу могу конструисати тренажне серије и прецизно 

одредити зоне интензитета. Лактатна тестирања морају бити лако спроводљива са циљем 

обезбеђивања детекције значајних промене тренажног статуса пливача (Olbecht, 2000). 

Овим начином тестирања се креира зависност између интензитета пливања (брзине 

пливања) и концентрације лактата у крви јер се након сваког завршеног понављања врши 

узорковање крви и мерење концентрације лактата а све ради дефинисања тзв. лактатне 

криве (Olbrecht, 2000).  У неколико студија је коришћен однос између концентрације 

лактата у крви и брзине пливања како би се извршила предикција такмичарских резултата 

као и креирале тренажне серије одговарајућих интензитета помоћу којих би се прецизно 

управљало тренажним процесом (Sawka et al., 1979; Ribeiro et al., 1990; Pyne et al., 2001; 

Thompson et al., 2006). 

 

1.2 Тестирања кинетичких параметара 

Кинетички параметри представљају карактеристике настале као производ мишићних 

контракција.  Ови параметри су детерминанте брзине, убрзања, интензитета, структуре тј. 

квалитета извођења сваког појединачног покрета у комплексним моторичким 

активностима (Zatsiorsky, 1995).  Основни  кинетички параметри који утичу на квалитет 

покрета најчешће су представљени као механичке карактеристике силе и то као  ниво 

максималне мишићне силе, који се изражава у Њутнима, градијент прираста силе који се 

може представити и као ниво експлозивног капацитета мишића (Zatsiorsky, 1995) и 

импулс силе који представља производ нивоа испољавања силе и времена њеног деловања 

који се изражава у (N • s) (Zatsiorsky, 1995; Dopsaj et al., 2000; Dopsaj et al., 2001). 

Мерење и евалуација карактеристика пропулзивних сила реализованих од стране 

пливача је веома тешко у специфичним условима тј. води. До данас, истраживачи су 

развили велики број метода за мерење величина пропулзивних сила, неке од њих су 3Д 

или 2Д биомеханичке анализе (Schleihauft et al., 1983),  методе директног мерења помоћу 

пиезо рукавица (Takagi et al., 1999),  методе пливањем у месту помоћу тензиометријске 
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методе (Dopsaj, 2000; Zoretić et al., 2010, Neiva et al., 2011), методом пливања у проточним 

базенима (Vorontsov et al., 1982). Сваки од наведених метода има своје предности и мане, 

али са научног и методолошког аспекта резултати добијени под сви наведеним условима 

тестирања показали су се као валидни.  

Максимална брзина пливања, нарочито на спринтерским деоницама (50 – 100м), 

зависи од величине силе провлака као и од самог квалитета пливачке технике и 

енергетских способности пливача (Dopsaj et al., 2000).  У неким од истраживања утврђено 

је да брзина пливања у спринтерским дисциплинама значајно повезана са максималном 

силом завеслаја коју пливач може да испољи (Costill et al., 1986).  Протоколима тестирања 

за одређивање различитих карактеристика силе завеслаја може се прецизно извршити 

процена и анаеробних карактеристика сваког пливача и као такве, карактеристике силе 

завеслаја могу се користити као поуздано средство тренерима у тренажном процесу 

(Soares et al., 2010).  У већини студија су за процену различитих карактеристика мишићне 

силе коришћени не-специфични тестови на сувом, тестови на пливачком ергометру 

(biokinetic swimbench) (Sharp et al., 1982; Hawley et al., 1992). Костил и сар. (1996) су у 

склопу свог истраживања објавили да једино мерења продукције силе у специфичним 

условима (води) представља поуздан метод за процене мишићног капацитета пливача 

(Costill et al., 1996). Као додатак овој тврдњи у истраживању Хопер и сар. (1983) је 

објављено да из разлога зато што  је пливачки провлак сачињен од низа полукружних и 

дијагоналних покрета он се као такав не може прецизно копирати на и опонашати 

применом тестова на сувом (Hopper et al., 1983).  

Тест који се успешно користи за мерење вредности силе провлака реализоване у 

специфичним условима (води) је пливање у месту (tethered swimming) (Keskinen et al., 

1989, Dopsaj et al., 2000, Dopsaj et al., 2003; Barbosa et al., 2013). Сваки пливачки завеслај 

(провлак) резултује карактеристичним вредностима силе, које су резултанта активације 

телесне мускулатуре, који шаљу пливачево тело ка напред. Када се сила провлака мери 

пливањем у месту (tethered swimming), она се представља синусоидним моделом криве 

сила-време (F-t curve) која објашњава њену реализацију у јединици времена (Dopsaj et al., 

2000).   Претходна истраживања указују да односи између силе провлака испољене током 

пливања у месту и максималне брзине пливања пливачке трке варирају у односу на узраст 

и зрелост пливача (Vorontsov et al., 1999), у односу на такмичарски ниво пливача (Sidney et 

al., 1996; Neiva et al., 2011) као и у односу на пливачку дистанцу (Yeater et al., 1981; Zoretić 

et al., 2010; Neiva et al., 2011).  Пареметри силе провлака представљени су најчешће као 
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Fmax и avgFmax који пружају информације о максималној испољеној сили или просечној 

сили сваког појединачног завеслаја приликом пливања у месту. Такође од изузетне 

важности су још две димензије силе, то су градијент прираста силе (RFD) – (rate of force 

development) и импулс силе (ImpF) (Zatsiorsky, 1995), чије реализације могу бити поуздано 

мерене у води методом  пливања у месту (Dopsaj, 2000). Из претходних истраживања 

(Keskinen  et al., 1995; Dopsaj et al., 2003; Zoretić et al., 2010; Neiva et al., 2011), може се 

видети да су истраживачи методом пливања у месту тестирали различите радне 

способности у интервалима 20, 30 до 60 секунди. Са методолошког аспекта пливање у 

месту 30 секунди максималним интензитетом је научно доказано као валидан метод у 

тестирању врхунских пливача (Taylor et al., 2003).  Дефинисањем зависности између 

максималне брзине пливања на пливачким тркама и различитих димензија силе 

остварених приликом пливања у месту могу се конструисати модели структуре којим ће 

се моћи контролисати краткорочни или пак дугорочни ефекти тренажног процеса. Овим 

начином ће се унапредити методологија тренинга као и побољшати како прогностичке 

тако и дијагностичке процедуре ради утврђивања нивоа физичке припреме врхунских 

пливача. 

2. ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА 

2.1 Повезаност метаболичких параметара са такмичарским резултатима 

пливача 

Кјендл и сар. (2004) у свом истраживању утврдили  су значајно ниже резултате енергетске 

потрошње код младих пливача узраста 12 год., у поређењу са старијим пливачима 18-22 

год. Брзина пливања на спринтерским деоницама код одраслих пливача условљена је 

искључиво  развијеношћу  анаеробног капацитета и ефикасности технике пливања  

(Strzala et al., 2009),  упркос чињеници да су резултати истраживања показали  да 

максимална потрошња кисеоника (VO2max)  значајно корелира са брзином пливања на 100м 

краул код одраслих пливача (r = 0,787) (Rodrigez et al., 2000). У истраживању Лат и сар. 

(2010) спринтерска брзина на деоници 100м  краул је значајно корелирала са измереном  

максималном  концентрацијом  лактата у крви али није и са максималном потрошњом 

кисеоника (VO2max). Стразала и сар. (2009) су утврдили да су пливачи који су били бржи на 

дистанци од 100м краул постигли и веће вредности концентрације лактата измерене након 

завршетка такмичарске деонице (Strazala et al., 2009). Успешност на спринтерским 

деоницама како је наведено, у великој мери код одраслих пливача  је условљена 
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развијеношћу анаеробног капацитета али код младих пливача могућност стварања 

енергије из анаеробних извора је ограничена (Taylor et al., 2003). На укупном узорку од 

337 пливача, Авлонитоу (1996) је уочио да су највеће концентрације лактата добијене 

након завршетка пливачке дисциплине 200м мешовито за узраст од 15-17 година, док код 

пливача узраста 18 година и старији највеће концентрације лактата су добијене након 

завршетка дисциплине 200м и 400м мешовито. У истом истраживању аутор је пријавио 

најниже концентрације лактата код свих узрасних категорија након завршетка дисциплина 

800м и 1500м краул, закључивши да су пливачи који су постигли највеће концентрације 

лактата након трка били резултатски супериорнији и узрастом старији од пливача са 

постигнутим мањим концентрацијама лактата (Avlonitou, 1996). Успешност на средње-

пругашким дисциплинама 200м -  400м условљена је са више фактора: високим нивоом 

максималне потрошње (VO2max); од  могућности одржавања високог интензитета рада на 

високим % од VO2max ; као и од висине нивоа лактатног прага (4 mmol/l) (La Fontaine et al., 

1981; Barlow et al., 1985, McLellan et al., 1985). У  истраживању Родригез и сар. (1990) 

највећи утицај на квалитет резултата на деоници 400м краул код дечака узраста 16 год., 

имале су варијабле брзина  пливања на 85% од VO2max (r = 0.81) и варијабла брзина 

пливања на концентрацији лактата од 4mmol/l(r = 0.79). Аутори су закључили да успех на 

поменутој дистанци зависи од способности пливача да постигне веће брзине пливања на 

нижим концентрацијама лактата. Томпсон и сар. (2003) су у свом истраживању на 

елитним пливачима, такмичарима у прсној техници испитивали утицаје различитих 

концентрација лактата добијених Степ-тестом и такмичарских резултата на 100м и 200м у 

техници прсно. Пливачи који су имали веће брзине пливања на субмаксималним и 

максималним концентрацијама лактата постигнутих у предзадњем и задњем понављању 

прогресивног теста су имали и квалитетније такмичарске резултате на дисицплинама 100м 

и 200м прсно. У истраживању на 25 елитних америчких колеџ пливачица (8 од 25 биле су 

учеснице Олимпијских Игара) Рајан и сарадници 1990 (Ryan et al., 1990)  су у различитим 

деловима сезоне користили протокол тестирања прогресивног оптерећења (три 

понављања различитог интензитета која одговарају интензитету аеробног прага, 

анаеробног прага и тренутног максимума) 500м краул техником како би проценили 

промене у физиолошким параметрима код пливачица. Показано је да повећање брзине 

пливања на концентрацијама од 4 mmol/l како се повећава обим тренинга на почетку 

сезоне, али брзина пливања на 4 mmol/l остаје не промењена остатак сезоне иако се даље 

повећава тренажни обим, аутори су закључили да брзина на концентрацијама 4 mmol/l се 



9 
 

показала као значајан предиктор успешности на 200м и 400м краул код врхунских 

пливачица (Ryan et al., 1990).  Промене у вредностима срчане фреквенције и 

концентрације лактата су настале као последица тренажног процеса код врхунских 

пливача (Sharp et al., 1984), брзина пливања на 4 mmol/l  добијена лактатним тестирањем 

имала је велику повезаност (r = 0.61) са такмичарским резултатима код врхунских пливача 

на дисциплини 200м и 400м краул техником (Sharp et al., 1984). Лат и сар. (2010) су на 

укупном узорку од 25 испитаника, пливача мушког пола узраста (15.2±1.9 год.) 

испитивали повезаност физиолошких карактеристика на квалитет такмичарских резултата 

у дисциплини 100м краул техником. Брзине пливања на концентрацијама лактата од 3 

mmol/l и 5 mmol/l су показале значајне повезаности са такмичарским резултатима на 100м 

краул (r = -0.525, r = -0.574) као и брзина опоравка представљена као ∆ЛА (r = -0.598) (Lat 

et al., 2010).  На узорку од 8 мушких и 4 женских елитних аустралијских пливача, Пajн и 

сар. 2001 су употребом Степ-Теста 7 x 200 пратили промене метаболичких параметара у 

периоду од 8 месеци у различитим периодима пливачке сезоне и утицај тих промена на 

такмичарске резултате. Резултат пливања на 200м максималним интензитетом постигнут у 

последњем понављању теста се погоршао  са иницијалног мерења (јануар 1998) 127.7±4.2 

секунде на 130±4.5 секунди (мај 1998) и 129.1±4.3 (јул 1998) да би се на крају побољшао 

на 126.8±4.2 секунде (август 1998). Брзина пливања на лактатном прагу (s•100m) се такође 

погоршала  током сезоне у односу на иницијално мерење да би се на крају побољшала 

(јануар: 70.5±2.1; мај: 72±2.1; јул: 72.2±2.2; август: 70.8±2.1). Концентрација лактата на 

нивоу анаеробног прага се такође погоршала са 3.6±0.2 mmol/l  на 3.2 ± 0.1 mmol/l, и 

2.9±0.2 mmol/l пре повратка на 3.4±0.2 mmol/l у периоду јануар-август. Величина Лактане 

толеранције, дефинисана као разлика у брзинама пливања на 10 и 5 mmol/l се са 

иницијалног мерења смањила током средине сезоне да би се на крају пред циљно 

такмичење повећала (6.6±0.5 s•100m, 7.7±0.5 s•100m, 8.5±0.5 s•100m, 6.9 ± 0.4 s•100m). 

Аутори су закључили да упркос оствареног напретка индикатора спорске форме није 

дошло до статистички значајне промене у квалитету такмичарских резултата током 

сезоне. Максимална брзина у последњем понављању 200м, лактатна толеранција, брзина 

пливања на анаеробном прагу су се побољшали током сезоне под утицајем тренинга али 

ове промене нису директно утицале на такмичарске резултате (Pyne et al., 2001).  

 У претходним студијама спроведеним на врхунским пливачима брзина пливања на 

концентрацији лактата од 4 mmol/l показала се као значајан предиктор за успех на 

пливачким тркама 400м, 800м, 1500м краул техником али не и као предиктор на 50м и 
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100м краул техником (Wakayoshi et al., 1992; Smith et al., 1993; Toussaint et al., 1994; Whip 

et al., 2000). Весkови и сар. (2010) су на укупном узорку од 50 мушких и 50 женски 

пливача чланова канадске пливачке федерације испитивали утицаје максималне 

концентрације лактата постигнуте након различитих трка на квалитет такмичарских 

резултата. Аутори су закључили да пливачи и пливачице који су постигли веће 

максималне концентрације лактата након 100м и 200м  постигли су и боље такмичарске 

резултате. На дисциплинама 50м и 1500м то није био случај, разлог за ово како наводе 

аутори лежи у различитм енергетским захтевима на различитим пливачким дистанцама. 

Због релативног кратког трајања трке на 50м (22-28 секунди) енергетски АТП-КП систем 

је способан да обезбеди довољну количину енергије, сходно томе и остварене максималне 

концентрације лактата су биле значајно ниже него у дисциплинама 100-400м. Такође исти 

аутори су утврдили да су разлике у максималним концентрацијама лактата на свим тркама  

50м – 1500м биле 1 mmol/l у корист мушких пливача тј. да су мушки пливачи у просеку 

постизали за 1 mmol/l веће максималне концентрације лактата на основу свих 

анализираних трка. Разлике у максималним концентрацијама лактата само у 

дисциплинама краул технике 50 – 1500м биле су 13.4±2.6 mmol/l код мушкараца у односу 

на 11.3±3.3 mmol/l код жена (Vescovi et al., 2010). 

 

2.2 Повезаност кинетичких параметара са такмичарским резултатима пливача 

Зоретић и сар. (2010) у свом истраживању су испитивали утицај различитих 

специфичних моторичких способности на пливачке резултате у техници краул. На 

укупном узорку од 42 пливача узраста 21.41±3.6 година испитан је утицај кинетичких 

варијабли, просечних вредности силе остварених пливањем у месту максималним 

интензитетом 30 секунди само рукама краул, просечних вредности силе остврених 

пливањем у месту максималним интензитетом 30 секунди само ногама краул, просечне 

силе остварене пливањем максималним интензитетом 30 секунди у месту целом техником 

краул. Варијабле кинетичких параметара су биле значајно повезане са резултатима на 

100м краул и то просечна вредности  силе остварених пливањем у месту само рукама 

краул (r = 0,35, p = 0,02), просечне вредности силе остврених пливањем у месту само 

ногама краул (r = 0,35, p = 0,02)  и  просечна сила остварена пливањем у месту целом 

техником краул (r = 0,42, p = 0,00). Резултати мултипла регресионе анализе указали су на 

то да је систем предикторских варијабли је значајно објаснио критеријску варијаблу 

резултат на 100м краул (R = 0,55, R
2
 =0,33, p = 0.02) (Zoretić et al., 2010).  Леко (2001) је у 
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свом истраживању испитивао утицаје кинетичких и кинематичких варијабли на 

предикцију резултата у дисциплини 100м краул. Од система кинетичких варијабли, 

просечна сила остварена у интервалу од 30 секунди пливања у месту целом техником 

краул и просечна сила остварена у интервалу од 30 секунди пливања у месту само ногама 

краул показале су највећи утицај на критеријску варијаблу, брзину пливања на деоници од 

100м краул (Leko, 2001). Костил и сар. (1983) су у свом истраживању испитивали релације 

између брзине пливања и снаге провлака пливања у месту. Резултати истраживања 

указали су да постоји значајна повезаност (r = 0,84) између вредности просечне силе 

остварене приликом пливања у месту 10 секунди максималним интензитетом и брзине 

пливања на деоници од 25м максималним интензитетом краул техником (Costill et al., 

1983).  Песоа и сар. (2005) у свом истраживању испитивали различите тренажне методе 

којима би побољшали пливачке резултате. Две групе по 12 пливача су биле подвргнуте 2 

различита третмана у трајању од 8 недеља. Прва група је у склопу тренажног процеса 

имала три пута недељно 10 серија 30 секунди пливања максималним интезитетом у месту 

техником краул. Група која је била подвргнута овом  протоколу је на крају примењивања 

третмана показала напредак у брзини пливања на 50м краул (1,37%) и повећању 

фреквенције завеслаја (4,12%). Аутори су ове промена објаснили на тај начин што 

методом пливања у месту максималним интензитетом могуће је остварити веће вредности 

градијента прираста силе (RFD) приликом провлака које ће значајно утицати на повећање 

брзине пливања и фреквенције завеслаја (Pessoa et al., 2005). Мороуко и сар. (2011) су у 

свом истраживању испитивали утицаје између такмичарских перформанси и различитих 

кинетичких параметара пливања у месту у све четири пливачке технике на укупном 

узорку 32 пливача интернационалног нивоа (20 мушких и 12 женских). Квалитет 

такмичарских резултата био је добијен на основу резултата пливања деоница 50м, 100м, 

200м у све четири пливачке технике. Значајне повезаности између вредности силе 

остварене пливањем у месту и брзина пливања  на тркама добијене су на деоницама од 

50м и то у техници краул (r = 0,94, p ≤ 0,01), техници леђно (r = 0,81, p ≤ 0,01), техници 

прсно (r = 0,94, p ≤ 0,01), техници делфин (r = 0,92, p ≤ 0,01). Аутори су закључили да 

апсолутне вредности остварених сила током пливања у месту су више повезане са 

такмичарским резултатима него релативне вредности (нормализоване у односу на телесну 

масу) и закључили да је пливање у месту 30 секунди максималним интензитетом 

представља поуздан метод за процену силе пливачког завеслаја као и да се може 

користити као метод процене такмичарских перформанси у спринтерским дисциплинама у 
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све четири пливачке технике (Morouco et al., 2011). Допсај и сар. (2000) су на укупном 

узорку 8 елитних пливача узраста 24,6±5,6 година, испитивали повезаности између 

резултата на дисциплини 50м краул са различитим параметрима добијених методом 

тестирања пливања у месту максималним интензитетом 20 секунди. Употребом мултипла 

регресионе анализе аутори су утврдили значајан утицај система предикторских варијабли 

импулс силе (ImpF) у 5, 10 и 20 секунди трајања теста као и градијента прираста силе 

(RFD) у 20 секунди који су објаснили резултате критерске варијабле са 96,4% (F = 259,76, 

p = 0,00). Аутори су закључили да су индикатори импулса силе и градијента прираста силе 

код врхунских пливача важнији него параметри максималне силе провлака (Fmax) тј. да ове 

механичке карктеристике најбоље објашњавају резултате критеријске варијабле код 

елитних спринтера. 
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3. ПРОБЛЕМ, ПРЕДМЕТ И ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА 
 

Проблем истраживања се заснивао на испитивању утицаја метаболичких и 

кинетичких параметара реализованих у специфичној средини – води на такмичарску 

припремљеност пливача са врхунским резултатима тј. да се испита квантитативна веза 

метаболичких и кинетичких параметара са такмичарским резултатима. Применом метода 

теренског тестирања и то: инвазивне методе за утврђивање метаболичких реакција 

организма у функцији различитих интензитета пливања “Степ-Тест” и неинвазивне методе 

за утврђивање кинетичких карактеристика “пливање у месту 30 секунди” покушаће да се 

реши проблем истраживања и на тај начин да се утврде који механизми и у којој мери 

доминантно утичу на такмичарске резултате у зависности од типа пливача (спринтер, 

средњепругаш и дугопругаш), у зависности од пола пливача (мушко-женско) и у 

зависности од узраста пливача (јуниор-сениор) што је уједно представљао и предмет овог 

истраживања. Циљ истраживања је да се преко добијених резултата обезбеди 

профилисање типа пливача, утврде разлике између полова пливача, дефинисање 

индикатора помоћу којих се може вршити контрола тренажног процеса, и у 

детерминистичком систему рада усавршити технологија програмирања тренинга.   
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4. ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА 

Истраживањем се желело да се испитају повезаности и утицаји метаболичких и 

кинетичких параметара са такмичарским резултатима врхунских пливача. Стога се у 

истраживање пошло са генералном хипотезом: 

 

Хг – Постоји повезаност између такмичарских резултата и метаболичких и кинетичких 

параметара (варијабли) без обзира на пол, узраст и дистанцу пливања; 

 

Генерална хипотеза је операционализована као следеће појединачне хипотезе: 

 

Х1 – Кинетички параметри више утичу на такмичарски резултат у спринтерским 

дисциплинама него у средње-пругашким и дуго-пругашким дисциплинама; 

 

Х2 – Кинетички параметри више утичу на квалитет такмичарских резултата код пливача 

него код пливачица; 

 

Х3 – Метаболички параметри више утичу на такмичарске резултате на средње-пругашким 

и дуго-пругашким дисциплинама него на спринтерским дисциплинама; 

 

Х4 – Метаболички параметри ће имати већи утицај на такмичарске резултате код 

пливачица него код пливача. 

 

Х5 – Неће су утврдити разликe у вредностима метаболичких и кинетичких параметара у 

односу на узраст пливача. 
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5. МЕТОД РАДА 

 

5.1 Узорак испитаника 

 

Узорак испитаника сачињавало је укупно 33 пливача,  16 пливача (телесне висине 

186,25 ± 3,64 cm, телесне масе 77,83 ± 4,42 kg, и старости 19,04 ± 2,89 год)  и 17  

пливачица (телесне висине 171,84 ± 6,78 cm, телесне масе 62,15 ± 7,34 kg и старости 17,73 

± 1,63 год) чланова јуниорске и сениорске Репрезентације Србије. Да би учествовали у 

студији пливачи су морали да задовоље одређене стандарде: да буду биолошки зрели 

(узраст преко 16 година),  да се активно баве пливањем преко 5 година, да имају најмање 6 

тренинга недељно у води у трајању по минимум 75 минута, да у претходних 6 месеци нису 

одсуствовали са тренинга дуже од једног месеца. Такође, сви испитаници су морали бити 

здрави у тренутку тестирања и нису смели да узимају медикаменте као и то да су морали 

бити способни да током тестирања задрже висок ниво физичке активности. Сваком 

испитанику који је био укључен у ову студију детаљно су објашњени циљеви пројекта и 

захтеви који су се пред њега постављали и сваком испитанику је био дат формулар 

пристанка за учешће у тестирању. У случају да је испитаник малолетан, формулар 

пристанка за учешће у тестирању је  потписиван од стране једног родитеља.   

 

5.2  Узорак мерних инстумената 

5.2.1 Мерни инструмент за процену метаболичких параметара 

За процену метаболичких параметара пливача у овом истраживању користиће се 

инвазивни тест прогресивног оптерећења у специфичним условима (води) Степ-Тест 5 x 

200м краул техником (Olbecht, 2000; Maglisho, 2003; Thanopoulos, 2010).  

5.2.2 Мерни инструмент за процену кинетичких карактеристика 

За процену кинетичких карактеристика користиће се тест пливање у месту техником краул 

максималним интензитетом 30 секунди (Morouco et al., 2011; Neiva et al., 2011).  
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5.3 Узорак варијабли у истраживању 

5.3.1 Узорак предикторских варијабли 

 

Узорак индикатора за процену кинетичких параметара пливача: 

Индикатори за процену кинетичких карактеристика пливача представљени су као систем 

од двадесет две варијабле (Н = 22), који представља различите карактеристике силе 

провлака реализовне методом пливања у месту. Индикатори за процену  кинетичких 

карактеристика добијени су методама које су објашњене у претходним истраживањима 

(Dopsaj, 2000; Morouco et al., 2011; Morouco et al., 2012) помоћу софтверског програма 

(MATLAB2012/B, Nathic, MASS., USA). 

• Максимална сила – Fmax, највећа забележена вредност силе провлака реализована у 30 

секунди изражена у Њутнима (N); 

• Релативна вредност забележене максималне силе реализована у 30 секунди (максимална 

сила/телесна маса пливача) – Fmaxrel изражена у Њутнима кроз килограм телесне масе 

(N/kg); 

• Просечна вредност забележених пикова силе провлака реализованих током 30 секунди 

пливања максималним интензитетом – Favg30sec изражена у Њутнима (N); 

• Релативна вредност забележених просечних вредности пикова силе провлака 

реализованих током 30 секунди пливања максималним интензитетом (просечна вредност 

силе/телесна маса пливача) – Favg30secrel изражена у Њутнима кроз килограм телесне масе 

(N/kg) ; 

• Индекс промене интензизета силе провлака – IndxzamF који представља релативне 

промене вредности силе од забележене максималне вредности пика силе провлака у првих 

10 секунди, до најмање забележених вредности пика силе провлака у последњих 5 секунди 

теста, IndxzamF  = ((максимална вредност – минимална вредност)/ максималних вредност)) 

• 100,  (Morouco et al., 2012); 

• Просечне вредности максимално забележених сила (пикова) појединачних завеслаја 

реализованих у 10, 20 и 30 секунди  – avgF10max, avgF20маx, avgF30max, израчунате су као 

просечне вредности максималних пикова силе појединачних завеслаја у функцији 

временских интервала 0 – 10 секунди, 10,01 – 20 секунди, 20,01 – 30 секунди  изражавају 

се у Њутнима (N); 

• Просечне вредности максимално забележених сила (пикова) појединачних завеслаја 

реализованих у 10, 20 и 30 секунди нормализованих у односу на телесну масу пливача – 
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avgF10rel, avgF20rel, avgF30rel, израчунате су као просечне вредности максималних пикова силе 

појединачних завеслаја у функцији временских интервала 0 – 10 секунди, 10,01 – 20 

секунди, 20,01 – 30 секунди  подељени са вредностима телесне масе пливача, изражавају 

се у Њутнима кроз килограм (N/kg); 

• Просечне вредности  градијента прираста силе појединачних завеслаја реализованих у 

временском интервалу од 10, 20 и 30 секунди – avgRFD10, avgRFD20, аvgRFD30, 

израчунатих као просечне вредности градијента прираста силе појединачних завеслаја 

RFD =   •1000,  где се  Δt завеслаја израчунава ∆t = tFмаx  −  tFmin сваког завеслаја изражено 

у мили секундама (ms), а ΔF завеслаја се израчунава ∆ = Fmaxstroke − Fminstroke  изражава 

се у N. Вредности градијента прираста силе (RFD) изражене су у N/s; 

• Просечне вредности израчунатих градијента прираста силе појединачних завеслаја 

нормализованих у односу на телесну масу пливача реализованих у временским 

интервалима 10, 20 и 30 секунди -  avgRFD10rel, avgRFD20rel, avgRFD30rel; изражене су у 

(N/s/kg); 

• Индекс промена вредности градијента прираста силе провлака – IndxzamRFD који 

представља релативно опадање вредности градијента прираста силе од забележене 

максималне вредности градијента прираста силе појединачног провлака реализованог у 

првих 10 секунди до забележене минималне вредности градијента прираста силе 

појединачног провлака у последњих 5 секунди теста, IndxzamRFD = ((максимална вредност  

– минимална вредност)/максимална вредност)) • 100; 

• Просечне вредности максимално забележених импулса сила појединачних завеслаја тј. 

подводних фаза појединачних завеслаја реализованих пливањем у месту у 10, 20, 30 

секунди – avgImpF10max, avgImpF20max, avgImpF30max, израчунате су као просечне вредности 

импулса силе појединачних завеслаја у функцији временских интервала 0 – 10 секунди, 

10,01 – 20 секунди, 20,01 – 30 секунди, импулс силе се изражава у (N·s). 

• Просечне вредности максимално забележених импулса сила појединачних завеслаја тј. 

подводних фаза појединачних завеслаја реализованих пливањем у месту у 10, 20, 30 

секунди нормализованих у односу на телесну масу пливача – avgImpF10rel, avgImpF20rel, 

avgImpF30rel. Нормализоване вредности импулса силе изражавају се у (N·s/kg). 

• Индекс промена вредности импулса силе – IndxzamImpF који представља релативно 

опадање вредности импулса силе од забележене максималне вредности импулса силе 

провлака тј. подводног дела појединачног завеслаја реализованог у првих 10 секунди до 

забележене минималне вредности импулса силе провлака тј. подводног дела појединачног 
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завеслаја рализованог у последњих 5 секунди теста, IndxzamImpF = ((максимална вредност 

– минимална вредност)/максимална вредност)) • 100; 

 

 

Узорак индикатора за процену метаболичких параметара пливача: 

 

У овом истраживању методом  математичког моделовања се приступило обради  сирових 

резултата лактатног тестирања и то генералним обликом експонецијалне функције y = ab
x
 

дефинисано је укупно десет варијабли (Н = 10)  (Machado et al., 2006; Thanopoulos, 2010). 

Укупан узорак представљало je 8 основних варијабли и то седам варијабли представљале 

су вредност брзине пливања на дефинисаним концентрацијама лактата, једна варијабла 

представљала је ниво концентрације лактата на дефинисаној брзини пливања и две 

изведене варијабле представљале су индексне вредности. Све варијабле представљале су 

индивидуалне карактеристике лактатне криве за зваког појединачног пливача.  

Основне варијабле су биле следеће: 

• Брзина пливања на концентрацији лактата од 2 mmol/l – као репрезент брзине пливања 

на аеробном прагу (V2aet) изражена је метрима кроз секунд (m/s); 

• Брзина пливања на концентрацији лактата од 4 mmol/l – као репрезент брзине пливања 

на интнензитету почетка повећане акумулације лактата у крви (ОБЛА), (V4obla) изражена 

је у метрима кроз секунд (m/s); 

• Брзина пливања на интнзитету индивидуалног аеробног прага (Vindant) – израчуната горе 

објашњеном једначином (Machado et al., 2006) а ) изражена је у метрима кроз секунд (m/s); 

• Концентрација лактата на брзини пливања на индивидуалном анеробном прагу (Laindant)  

– израчуната по горе наведеном математичком моделу (Machado et al., 2006) а изражана је 

у милимолима (mmol/l); 

•  Брзина пливања на концентрацији лактата од 8 mmol/l – као максимална аеробна зона 

(V8vo2max) а изражена је у метрима кроз секунд (m/s); 

•  Брзина пливања на концентрацији лактата од 12 mmol/l – као зона анаеробне моћи 

(V12anpowZ ) а изражена је у метрима кроз секунд (m/s); 

• Брзина пливања на концентрацији лактата од 16 mmol/l – као зона максималне лактатне 

продукције (V16anmaxZ) а изражена је у метрима кроз секунд (m/s); 

• Максимална концентрација латата измерена након завршетка теста тј. петог понављања 

у фази опоравка (Lamax) (Olbrecht, 2000) а изражена је у милимолима (mmol/l); 

Изведене – индексне варијабле су следеће: 
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• Индексна вредност односа концентрације лактата на индивидуалном анаеробном прагу и 

максималне концентрације лактата након завршеног теста (indexLaindant/Lapeak) као мере 

процене метаболичког односа између аеробних и анаеробних компоненти интензитета 

пливања реализованих на тесту; 

• Идексне вредности односа концентрације лактата на брзини пливања која одговара 

индивидуалном аеробном прагу и брзине пливања на индивидуалном анаеробном прагу  

(indexINDANT) – као мере процене метаболичке ефикасности пливања на индивидуалном 

анаеробном парагу. 

 

5.3.2 Узорак критеријских варијабли 

Укупан узорак критеријских варијабли у овом истраживању представља три варијабле 

(Н=3): 

 

• Такмичарски резултати на 50м и 100м краул који представљају спринтерске дисциплине, 

изражени у бодовима (таблица ФИНА2014); 

 

• Такмичарски резултати на 200м и 400м краул који представљају средњепругашке 

дисциплине, изражени у бодовима (таблица ФИНА2014); 

 

 • Такмичарски резултати на 800м краул који представљају дугопругашку дисциплину, 

изражени у бодовима (таблица ФИНА2014); 

 

5.4 Опис истраживања 

 

Примена мерног инструмента за процену метаболичких карактеристика испитаника, Степ-

Тест 5 x 200м је спроведена на следећи начин: 

 Пре почетка тестирања пливачи су приступали протоколу загревања од 600м  

лаганог увођења у рад тј. пливања ниског интензитета након чега је  уследио период у 

трајању од 10 минута пасивног опоравка ван воде. Циљ теста 5 x 200м био је да пливачи 

пливају прогресивно краул техником из понављања у понављање и то интензитетима 80%, 

85%, 90%, 95% и 100% у односу на њихово најбоље испливано време. Паузе између 

понављања су се прогресивно повећававале како би омогућиле пливачу да се након сваког 

понављања довољно одмори како би на тај начин свако следеће понављање могао да 
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плива брже (Olbrecht, 2000). Пауза након завршетка првог понављања износила је 3 

минута, након другог понављања 5 минута, након трећег понављања 7 минута и након 

четвртог понављања 12 минута. Кад пливач заврши свако понављање одмах му је била 

измерена вредност срчане фреквенције помоћу пулсметра POLAR (H1 heart rate sensor – 

Polar, Finland). Концентрација лактата у крви су биле анализиране помоћу аутоматског 

анализатора SCOUT (EKF Diagnostic, Germany). Систем мерења SCOUT анализатором 

заснива се на ензимској-амперометријској детекцији, са мерним коефицијентом варијације 

3 – 8 %, и распоном мерења од 0.5 до 25.0 mmol/l (Tanner et al., 2010). Пре сваког 

тестирања лактатни анализатор је био калибрисан са званичним калибрационим 

тракицама по упутству произвођача (EKF Diagnostic, Germany). Узорковање лактата се 

вршило пред почетак тестирања (“у миру” након 10мин пасивног одмора) и 1 минут након 

сваког завршеног понављања а након завршеног последњег понављања (пливања деонице 

максималним интензитетом), узорковање  се спроводило  у првом, трећем, петом, седмом 

и десетом минуту опоравка (Olbrecht, 2000). Сви прикупљени подаци су унети у ПС  

рачунар и обрађени програмским софтвером EXCEL (Microsoft Office 2007) методом 

математичког моделовања употребом експоненциалне функције y = ab
x
. 

Примена мерног инструмента за процену кинетичких карактеристика испитаника 

се спроводила на следећи начин: 

 Пре почетка тестирања пливачи су приступили протоколу загревања од 600м  

лаганог увођења у рад тј. пливања ниског интензитета након чега је уследило 10мин 

пасивног опоравка ван воде. Пливачима се око струка везује појас који је не-еластичном 

металном сајлом дужине 5м повезан са водо-отпорним тензиометријским динамометром 

(National Instruments) високе резолуције (100 kHz) који се налази на ивици базена. 

Динамометар је конектован за уређај, конвертер силе (National Instruments) који је повезан 

са ПС рачунарем. Пливач креће са пливањем у месту целом техником лаганим 

интензитетом, након два до три завеслаја, на звучни сигнал мериоца, пливач креће са 

пливањем у месту 30 секунди максималним интензитетом. На звучни сигнал, мерилац 

покреће програм на ПС – рачунару и приступа прикупљању сирових података помоћу 

компјутерског софтвера (ForceMeasurments – Kragujevac) који су били обрађени преко 

специјалног компјутерског софтвера (MATLAB2012/B, Nathic, MASS., USA). 

Након 31 секунде мерилац упућује други звучни сигнал и мерење се завршава 

(Morouco et al., 2011; Neiva i et al., 2011; Mouroco et al., 2012).  Пливачима се на почетку 

тестирања указивало  на важност задржавања правилне технике дисања током пливања у 
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месту као што би радили приликом пливања такмичарске дистанце максималним 

интензитетом. Узорковање лактата вршило се приликом тестирања пливање у месту 30 

секунди максималним интензитетом. Узорковање се вршило на почетку (након 10минута 

пасивног опоравка) и 3 минута (Neiva et al., 2011) након завршетка 30 секунди пливања 

максималним интензитетом. 

Тестирања су вршена и у 50м базенима (летња сезона) и у 25м базенима (зимска 

сезона). Сви испитаници су били тестирани пред крај првог дела пред-такмичарског 

мезоциклуса. У микроциклусу где се врши тестирање, пливачи су имали 48 сати лаганог 

аеробног интензитета без тренажних садржаја високог, суб-максималног и максималног 

интензитета као и 48 сати одсуствовања од рада на сувом (теретане) (Olbecht, 2000; 

Thanopoulos, 2010). Тестирања су трајала два дана и то: први дан тестирања приступало се 

спровођењу инвазивног прогресивног теренског теста “Степ-Тест” 5 x 200м а након 24 

сата и неутралисања ефеката акутног замора приступало се са спровођењем протокола 

тестирања пливања у месту 30 секунди максималним интензитетом.  
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6. МЕТОДЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА 

 

Прикупљени подаци су били  обрађени поступцима дескриптивне статистике, за сваку 

варијаблу су утврђени аритметичка средина (АС), стандардна девијација (СД), минималне 

(МИН) и максималне (МАКС) вредности као и вредности коефицијента варијације (КВ%). 

Коефицејант корелације (Pearson) био је употребљен ради добијања величине повезаности 

свих варијабли у овом истраживању (различитих кинетичких и метаболичких параметара) 

и такмичарских резултата. За утврђивање утицаја система предикторских варијабли на 

индикаторе такмичарских резултата користила се мултипла регресиона анализа (Еnter 

method). Модели предикције такмичарских резултата на основу утицаја различитих 

кинетичких и метаболичких параметара су дефинисани мултипла регресионом анализом 

(Backward method). За утврђивање разлика у вредностима метаболичких и кинетичких 

параметара  између група испитаника у односу на тип пливача (спринтер-средњепругаш-

дугопругаш), у односу на пол пливача (мушко-женско), у односу на узраст пливача 

(јуниор-сениор) користила се каноничка дискриминативна анализа (DISKRA), анализа 

варијансе (АNOVA) и Т-тест (t-test) за независне групе испитаника. У дефинисање 

значајне дисриминативне функције  биле су укључене само оне варијабле са вредностима 

коефицијента повезаности (≥ 0,30) са дискриминативном функцијом (Cooley et al., 1971; 

Momirović, 1972).  Сви подаци су обрађени употребом статистичког програмског пакета – 

Statistical Package for Social Science (SPSS), верзија 20 (Chicago, IL) ниво значајности је 

био подешен на  p≤0,05. 
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7. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

7.1 Резултати дескриптивне статистике и корелације 

Основном дескриптивном статистиком приказане су карактеристика узорка испитаника. У 

Табели 7.1.1 дате су дескриптивне карактеристика вредности такмичарских резултата, 

кинетичких и метаболичких карактеристика за узорак пливачица у 25м базену. У Табели 

7.1.2 дате су дескриптивне карактеристика вредности такмичарских резултата, кинетичких 

и метаболичких карактеристика за узорак пливачица у 50м базену. У Табели 7.1.3 дате су 

дескриптивне карактеристика вредности такмичарских резултата, кинетичких и 

метаболичких карактеристика за узорак пливача у 25м базену. У Табели 7.1.4 дате су 

дескриптивне карактеристика вредности такмичарских резултата, кинетичких и 

метаболичких карактеристика за узорак пливача у 50м базену. У Табели 7.1.5 дати су 

резултати корелације (Pearson) за комплетан узорак испитаника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Табела 7.1.1 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

кинетичких и метаболичких резултата код пливачица у 25м базену (Бр. ајтема = 25) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 501,00 699,00 608,64 51,70 8,49 

бод100м 516,00 730,00 635,36 50,45 7,94 

бод200м 529,00 760,00 652,04 62,92 9,65 

бод400м 554,00 776,00 681,09 65,89 9,68 

бод800м 512,00 794,00 668,55 76,51 11,44 

V2aet (m/s) 1,22 1,37 1,28 0,40 3,16 

V4obla (m/s) 1,30 1,46 1,38 0,04 3,00 

Vindant (m/s) 1,42 1,60 1,50 0,04 2,85 

Laindant (mmol) 4,91 16,15 10,41 2,93 28,21 

V8VO2max (m/s) 1,38 1,65 1,48 0,06 4,20 

V12anpowZ (m/s) 1,41 1,79 1,54 0,08 5,35 

V16anmaxZ (m/s) 1,47 1,82 1,59 0,08 5,41 

Lapeak (mmol) 6,40 15,30 11,56 2,73 23,65 

index Laindant/ Lapeak 0,57 2,05 0,93 0,31 33,66 

indexINDANT 3,29 10,59 6,91 1,94 28,09 

Fmax (N) 149,17 295,00 207,76 37,19 17,90 

Fmaxrel (N/kg) 2,61 4,38 3,46 0,46 13,45 

Favg30sec (N) 121,97 186,25 156,60 16,50 10,54 

Favg30secrel (N/kg) 2,14 3,44 2,65 0,35 13,53 

IndxftgF 19,57 67,79 34,46 12,78 37,09 

avgF10max (N) 132,92 207,54 172,95 20,78 12,02 

avgF20max (N) 114,88 200,00 158,17 24,48 15,48 

avgF30max (N) 111,25 195,32 149,07 26,15 17,55 

avgF10rel (N/kg) 2,33 3,60 2,89 0,35 12,30 

avgF20rel (N/kg) 1,73 3,41 2,65 0,43 16,31 

avgF30rel (N/kg) 1,67 3,32 2,50 0,44 17,64 

avgRFD10 (N/s) 663,23 753,23 710,56 28,68 4,04 

avgRFD20 (N/s) 651,14 741,11 700,44 27,73 3,96 

avgRFD30 (N/s) 643,23 738,34 691,15 26,43 3,82 

avgRFD10rel (N/s/kg) 10,03 14,64 11,97 1,35 11,29 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 9,85 14,36 11,81 1,40 11,91 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 9,59 13,97 11,65 1,37 11,81 

IndxftgRFD 0,57 5,85 2,71 1,47 54,22 

avgImpF10max (N·s) 67,13 78,23 74,10 3,66 4,95 

avgImpF20max (N·s) 63,12 79,56 72,03 4,28 5,95 

avgImpF30max (N·s) 62,12 77,56 69,97 4,59 6,57 

avgImpF10rel (N·s/kg) 1,04 1,56 1,24 0,15 12,09 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,98 1,48 1,21 0,15 12,55 

avgImpF30rel (N·s/kg) 0,91 1,45 1,18 0,15 13,05 

IndxftgImpF 0,75 16,29 5,60 3,25 58,02 

Легенда стр. 18-21. 
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Табела 7.1.2 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских, 

кинетичких и метаболичких резултата за узорак пливачица у 50м базену (Бр. ајтема = 18) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KB (%) 

бод50м 494,00 702,00 561,88 46,17 8,22 

бод100м 531,00 754,00 619,00 52,83 8,53 

бод200м 562,00 798,00 664,61 66,86 10,06 

бод400м 622,00 800,00 690,44 60,93 8,83 

бод800м 588,00 795,00 684,00 71,88 10,51 

V2aet (m/s) 1,25 1,35 1,31 0,03 2,31 

V4obla (m/s) 1,32 1,47 1,39 0,04 3,08 

Vindant (m/s) 1,44 1,60 1,51 0,05 3,50 

Laindant (mmol) 7,52 16,58 11,88 2,69 22,70 

V8VO2max (m/s) 1,39 1,61 1,47 0,06 4,53 

V12anpowZ (m/s) 1,44 1,70 1,52 0,08 5,51 

V16anmaxZ (m/s) 1,46 1,77 1,56 0,09 6,16 

Lapeak (mmol) 5,70 18,10 11,20 3,14 28,03 

index Laindant/ Lapeak 0,67 1,37 1,09 0,19 17,82 

indexINDANT 4,69 11,08 7,88 1,88 23,86 

Fmax (N) 149,17 227,25 189,20 24,16 12,77 

Fmaxrel (N/kg) 2,61 3,85 3,27 0,39 11,99 

Favg30sec (N) 121,97 169,25 148,85 11,55 7,76 

Favg30secrel (N/kg) 2,14 3,31 2,58 0,30 11,69 

IndxftgF 12,57 52,43 30,96 11,49 37,14 

avgF10max (N) 132,92 171,12 156,31 12,59 8,06 

avgF20max (N) 114,88 168,23 148,04 13,46 9,10 

avgF30max (N) 117,00 159,12 141,66 13,77 9,96 

avgF10rel (N/kg) 2,36 3,31 2,72 0,28 10,39 

avgF20rel (N/kg) 2,06 3,19 2,58 0,34 13,28 

avgF30rel (N/kg) 2,08 3,12 2,46 0,24 10,14 

avgRFD10 (N/s) 672,23 756,23 700,00 20,53 2,93 

avgRFD20 (N/s) 663,12 742,32 694,64 24,03 3,46 

avgRFD30 (N/s) 656,14 736,12 687,74 18,01 2,62 

avgRFD10rel (N/s/kg) 10,01 14,64 12,24 1,39 11,37 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 9,90 14,36 12,15 1,42 11,74 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 9,94 14,12 12,02 1,29 10,81 

IndxftgRFD 0,14 4,58 1,77 1,22 69,25 

avgImpF10max (N·s) 67,13 79,89 71,69 4,14 5,79 

avgImpF20max (N·s) 63,12 78,23 69,35 4,21 6,07 

avgImpF30max (N·s) 64,21 76,34 68,28 3,86 5,66 

avgImpF10rel (N·s/kg) 0,97 1,56 1,25 0,16 13,09 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,94 1,48 1,20 0,16 13,81 

avgImpF30rel (N·s/kg) 1,03 1,47 1,22 0,11 9,58 

IndxftgImpF 0,14 9,80 4,69 3,21 68,63 

Легенда стр. 18-21. 
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Табела 7.1.3 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских, 

кинетичких и метаболичких резултата за узорак пливача у 25м базену (Бр. ајтема = 18) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 554,00 778,00 699,94 56,10 8,01 

бод100м 641,00 789,00 733,27 37,21 5,07 

бод200м 615,00 804,00 758,33 48,92 6,45 

бод400м 609,00 827,00 703,85 76,20 10,83 

бод800м 625,00 800,00 709,00 63,91 9,01 

V2aet (m/s) 1,21 1,50 1,34 0,09 6,72 

V4obla (m/s) 1,36 1,57 1,47 0,06 4,08 

Vindant (m/s) 1,44 1,71 1,59 0,09 5,66 

Laindant (mmol) 5,38 14,31 8,37 3,08 36,80 

V8VO2max (m/s) 1,52 1,69 1,61 0,04 2,48 

V12anpowZ (m/s) 1,63 1,79 1,70 0,04 2,35 

V16anmaxZ (m/s) 1,69 1,89 1,76 0,05 2,84 

Lapeak (mmol) 9,40 17,00 14,16 1,68 11,86 

index Laindant/ Lapeak 0,34 0,94 0,59 0,21 35,59 

indexINDANT 3,51 8,35 5,18 1,64 31,66 

Fmax (N) 252,34 376,00 321,50 40,48 12,59 

Fmaxrel (N/kg) 3,01 4,70 3,99 0,51 12,78 

Favg30sec (N) 208,92 297,54 262,88 32,05 12,19 

Favg30secrel (N/kg) 2,52 3,72 3,27 0,41 12,54 

IndxftgF 1,53 28,35 17,18 7,51 43,71 

avgF10max (N) 209,00 307,28 278,48 30,15 10,83 

avgF20max (N) 213,20 309,00 264,58 35,57 13,44 

avgF30max (N) 192,67 294,00 254,27 36,33 14,29 

avgF10rel (N/kg) 2,73 3,98 3,47 0,39 11,24 

avgF20rel (N/kg) 2,52 3,86 3,29 0,45 13,68 

avgF30rel (N/kg) 2,37 3,68 3,18 0,40 12,58 

avgRFD10 (N/s) 785,12 877,11 837,15 29,63 3,54 

avgRFD20 (N/s) 782,45 854,20 820,95 22,04 2,68 

avgRFD30 (N/s) 767,23 831,24 806,49 19,93 2,47 

avgRFD10rel (N/s/kg) 9,24 11,88 10,44 0,63 6,03 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 9,21 11,40 10,23 0,54 5,28 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 9,03 11,07 10,05 0,51 5,07 

IndxftgRFD 0,01 7,42 2,73 2,47 90,48 

avgImpF10max (N·s) 83,12 98,74 92,46 4,11 4,45 

avgImpF20max (N·s) 82,14 96,23 90,36 3,59 3,97 

avgImpF30max (N·s) 78,78 92,43 88,29 3,88 4,39 

avgImpF10rel (N·s/kg) 0,99 1,35 1,15 0,07 6,09 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,97 1,32 1,12 0,07 6,25 

avgImpF30rel (N·s/kg) 0,93 1,27 1,10 0,06 5,45 

IndxftgImpF 1,14 7,45 4,48 2,08 46,43 

Легенда стр. 18-21. 
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Табела 7.1.4 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских, 

кинетичких и метаболичких резултата за узорак пливача у 50м базену (Број ајтема = 23) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 459,00 731,00 625,21 86,31 13,80 

бод100м 480,00 805,00 676,47 102,33 15,13 

бод200м 421,00 803,00 670,91 110,93 16,53 

бод400м 469,00 824,00 688,47 104,57 15,19 

бод800м 440,00 783,00 643,45 101,40 15,76 

V2aet (m/s) 1,13 1,48 1,31 0,10 7,63 

V4obla (m/s) 1,22 1,58 1,41 0,12 8,51 

Vindant (m/s) 1,34 1,74 1,54 0,11 7,14 

Laindant (mmol) 6,74 16,93 9,78 2,56 26,18 

V8VO2max (m/s) 1,32 1,69 1,52 0,10 6,58 

V12anpowZ (m/s) 1,37 1,76 1,59 0,13 8,18 

V16anmaxZ (m/s) 1,42 1,81 1,64 0,10 6,10 

Lapeak (mmol) 8,60 17,90 12,89 2,91 22,58 

index Laindant/ Lapeak 0,46 1,20 0,78 0,23 29,49 

indexINDANT 4,37 10,14 6,28 1,40 22,29 

Fmax (N) 244,50 376,00 296,20 36,21 12,22 

Fmaxrel (N/kg) 3.15 4,64 3,76 0,47 12,50 

Favg30sec (N) 203,63 285,50 236,07 27,07 11,47 

Favg30secrel (N/kg) 2,52 3,71 3,00 0,37 12,33 

IndxftgF 1,53 49,83 20,26 14,50 71,57 

avgF10max (N) 219,55 307,28 254,42 28,02 11,01 

avgF20max (N) 208,16 287,50 236,38 26,57 11,24 

avgF30max (N) 179,00 271,07 220,64 31,68 14,36 

avgF10rel (N/kg) 2,79 3,98 3,23 0,40 12,38 

avgF20rel (N/kg) 2,54 3,94 3,00 0,38 12,67 

avgF30rel (N/kg) 2,24 3,52 2,80 0,39 13,93 

avgRFD10 (N/s) 718,32 877,54 804,24 53,44 6,64 

avgRFD20 (N/s) 704,12 862,32 791,71 50,11 6,33 

avgRFD30 (N/s) 698,32 848,32 780,18 48,76 6,25 

avgRFD10rel (N/s/kg) 8,65 12,02 10,23 0,96 9,38 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 8,48 11,81 10,07 0,90 8,94 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 8,41 11,62 9,92 0,87 8,77 

IndxftgRFD 0,01 6,83 2,49 1,74 69,88 

avgImpF10max (N·s) 75,32 108,74 87,24 8,61 9,87 

avgImpF20max (N·s) 73,45 103,23 84,94 8,81 10,41 

avgImpF30max (N·s) 71,12 102,43 83,07 8,85 10,65 

avgImpF10rel (N·s/kg) 0,92 1,49 1,10 0,14 12,61 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,89 1,41 1,07 0,13 12,15 

avgImpF30rel (N·s/kg) 0,87 1,40 1,05 0,13 12,38 

IndxftgImpF 1,54 8,98 4,71 2,22 47,13 

Легенда стр. 18-21. 
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Табела 7.1.5 Резултати пирсоновог коефицијента корелације између такмичарских 

резултата и кинетичких и метаболичких параметара укупног  узорка  (Бр. ајтема = 84) 

Варијабле бод50м p бод100м p бод200м p бод400м p бод800м p 

V2aet (m/s) 0,30 0,009 0,34 0,007 0,51 0,003 0,68 0,000 0,63 0,000 

V4obla (m/s) 0,47 0,007 0,50 0,003 0,64 0,001 0,72 0,000 0,75 0,000 

Vindant (m/s) 0,40 0,006 0,42 0,005 0,58 0,003 0,70 0,000 0,69 0,000 

Laindant (mmol) -0,22 0,543 -1,78 0,153 -0,63 0,564 0,04 0,698 0,43 0,009 

V8VO2max (m/s) 0,56 0,003 0,58 0,001 0,67 0,000 0,65 0,000 0,70 0,000 

V12anpowZ (m/s) 0,57 0,001 0,59 0,001 0,64 0,000 0,57 0,001 0,45 0,009 

V16anmaxZ (m/s) 0,57 0,001 0,58 0,001 0,63 0,000 0,62 0,000 0,61 0,000 

Lapeak (mmol) 0,38 0,032 0,54 0,003 0,59 0,001 0,08 0,467 0,13 0,287 

index Laindant/ Lapeak -0,56 0,002 -0,51 0,003 -0,29 0,009 0,07 0,588 0,18 0,125 

indexINDANT -0,31 0,009 -0,27 0,019 -0,18 0,087 0,02 0,853 0,08 0,492 

Fmax (N) 0,56 0,001 0,55 0,000 0,41 0,009 0,08 0,701 0,32 0,457 

Fmaxrel (N/kg) 0,41 0,005 0,39 0,009 0,27 0,017 0,05 0,615 0,09 0,551 

Favg30sec (N) 0,64 0,000 0,67 0,000 0,49 0,008 0,16 0,115 0,05 0,648 

Favg30secrel (N/kg) 0,54 0,003 0,59 0,000 0,38 0,012 0,08 0,813 0,01 0,824 

IndxftgF -0,49 0,006 -0,52 0,001 -0,45 0,007 -0,28 0,019 -0,15 0,221 

avgF10max (N) 0,64 0,000 0,65 0,000 0,49 0,009 0,17 0,115 0,05 0,678 

avgF20max (N) 0,65 0,000 0,68 0,000 0,51 0,003 0,15 0,169 0,04 0,754 

avgF30max (N) 0,66 0,000 0,79 0,000 0,53 0,003 0,21 0,041 0,11 0,388 

avgF10rel (N/kg) 0,55 0,001 0,58 0,000 0,40 0,012 0,07 0,545 0,02 0,869 

avgF20rel (N/kg) 0,52 0,001 0,59 0,000 0,38 0,019 0,05 0,623 0,01 0,911 

avgF30rel (N/kg) 0,59 0,003 0,64 0,000 0,48 0,009 0,16 0,092 0,11 0,255 

avgRFD10 (N/s) 0,75 0,000 0,77 0,000 0,56 0,003 0,23 0,041 0,11 0,232 

avgRFD20 (N/s) 0,72 0,000 0,75 0,000 0,55 0,001 0,25 0,029 0,13 0,196 

avgRFD30 (N/s) 0,71 0,000 0,75 0,000 0,52 0,000 0,29 0,019 0,14 0,241 

avgRFD10rel (N/s/kg) 0,17 0,197 0,14 0,183 0,13 0,155 0,11 0,338 0,05 0,908 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 0,22 0,631 0,18 0,104 0,16 0,123 0,10 0,352 0,01 0,851 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 0,23 0,617 0,19 0,082 0,17 0,123 0,09 0,435 0,03 0,985 

IndxftgRFD 0,16 0,132 0,08 0,459 0,07 0,511 -0,31 0,009 -0,23 0,043 

avgImpF10max (N·s) 0,69 0,000 0,70 0,000 0,48 0,008 0,15 0,174 0,11 0,252 

avgImpF20max (N·s) 0,68 0,000 0,67 0,000 0,45 0,009 0,18 0,091 0,08 0,321 

avgImpF30max (N·s) 0,69 0,000 0,70 0,000 0,49 0,007 0,18 0,118 0,06 0,453 

avgImpF10rel (N·s/kg) 0,01 0,925 0,07 0,953 0,06 0,554 0,12 0,265 0,07 0,554 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,02 0,988 0,04 0,903 0,07 0,414 0,15 0,193 0,10 0,394 

avgImpF30rel (N·s/kg) 0,04 0,784 0,09 0,931 0,03 0,734 0,04 0,627 0,05 0,647 

IndxftgImpF 0,09 0,421 0,13 0,267 0,07 0,461 0,10 0,349 0,06 0,541 

Легенда стр. 18-21. 
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7.2 Резултати компаративне статистике релација кинетичких параметара са 

такмичарским резултатима спринтера, средњепругаша и дугопругаша за узорак 

пливачица у 25м базену 

 

У Табели 7.2.1 дате су вредности дескриптивне статистике кинетичких параметара и 

вредности такмичарских резултат за узорак спринтера, пливчица, у Табели 7.2.2 дате су 

вредности дескриптивне статистике кинетичких параметара и вредности такмичарских 

резултата за узорак пливачица - средњепругаша и у Табели 7.2.3 дате су вредности 

дескриптивне статистике кинетичких параметара и вредности такмичарских резултата за 

узорак пливачица – дугопругаша у 25м базену.  

 

Табела 7.2.1 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата у спринтерским дисциплинама и кинетичких параметара за узорак пливачица - 

спринтера у 25м базену (Бр. ајтема = 8) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 588,00 658,00 615,64 30,95 8,49 

бод100м 613,00 667,00 630,36 20,75 7,94 

Fmax (N) 174,93 284,00 209,21 46,80 22,37 

Fmaxrel (N/kg) 2,63 3,94 3,38 0,53 15,80 

Favg30sec (N) 145,81 186,25 162,50 16,54 10,18 

Favg30secrel (N/kg) 2,16 3,44 2,72 0,48 17,53 

IndxftgF 27,54 36,78 33,42 3,70 11,06 

avgF10max (N) 147,66 191,00 170,10 17,42 10,24 

avgF20max (N) 145,00 181,12 161,99 14,07 8,69 

avgF30max (N) 136,28 176,23 155,11 15,33 9,88 

avgF10rel (N/kg) 2,34 3,60 2,78 0,52 18,66 

avgF20rel (N/kg) 2,13 3,42 2,65 0,50 19,01 

avgF30rel (N/kg) 2,00 3,33 2,54 0,51 20,19 

avgRFD10 (N/s) 712,00 744,21 723,87 12,29 1,70 

avgRFD20 (N/s) 688,12 728,12 712,17 13,00 1,83 

avgRFD30 (N/s) 682,13 712,14 699,15 10,94 1,56 

avgRFD10rel (N/s/kg) 10,20 13,43 11,80 1,44 12,17 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 9,84 13,36 11,64 1,65 14,15 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 9,60 13,17 11,43 1,64 14,34 

IndxftgRFD 0,57 5,85 3,39 2,31 68,20 

avgImpF10max (N·s) 74,32 78,15 76,36 1,53 2,00 

avgImpF20max (N·s) 72,32 79,56 75,40 2,63 3,48 

avgImpF30max (N·s) 70,78 77,56 73,47 2,48 3,37 

avgImpF10rel (N·s/kg) 1,07 1,40 1,25 0,16 12,89 

avgImpF20rel (N·s/kg) 1,05 1,42 1,23 0,17 13,74 

avgImpF30rel (N·s/kg) 1,01 1,39 1,20 0,17 14,03 

IndxftgImpF 0,75 5,37 3.79 1,86 48,88 

Легенда стр. 18-19. 
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Табела 7.2.2 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата у средњепругашким дисциплинама и кинетичких параметара за узорак 

пливачица - средњепругаша у 25м базену (Бр. ајтема = 10) 

 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

Бод200м 615,00 760,00 682,64 53,95 7,86 

Бод400м 613,00 667,00 630,36 20,75 5,68 

Fmax (N) 149,17 248,16 200,97 26,50 13,19 

Fmaxrel (N/kg) 2,62 4,28 3,40 0,43 12,51 

Favg30sec (N) 121,97 178,42 152,35 18,11 11,88 

Favg30secrel (N/kg) 2,14 3,04 2,57 0,23 8,80 

IndxftgF 20,43 57,66 34,15 13,87 40,60 

avgF10max (N) 132,92 207,54 172,36 25,15 14,59 

avgF20max (N) 114,88 200,00 158,28 30,60 19,33 

avgF30max (N) 111,25 195,32 147,73 33,10 22,41 

avgF10rel (N/kg) 2,42 3,22 2,91 0,21 7,35 

avgF20rel (N/kg) 2,09 3,06 2,66 0,33 12,35 

avgF30rel (N/kg) 1,89 2,87 2,48 0,36 14,43 

avgRFD10 (N/s) 663,23 753,23 706,28 35,52 5,03 

avgRFD20 (N/s) 651,14 741,11 695,82 34,71 4,99 

avgRFD30 (N/s) 643,23 738,34 688,85 34,10 4,95 

avgRFD10rel (N/s/kg) 11,08 14,64 12,03 1,11 9,23 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 10,90 14,36 11,86 1,08 9,14 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 10,86 13,97 11,73 1,02 8,66 

IndxftgRFD 1,59 4,58 2,46 0,84 34,14 

avgImpF10max (N·s) 67,13 78,23 72,99 4,12 5,64 

avgImpF20max (N·s) 63,12 76,14 70,59 4,13 5,86 

avgImpF30max (N·s) 63,21 75,32 68,49 4,30 6,28 

avgImpF10rel (N·s/kg) 1,12 1,56 1,24 0,13 10,22 

avgImpF20rel (N·s/kg) 1,11 1,49 1,20 0,12 9,59 

avgImpF30rel (N·s/kg) 1,07 1,41 1,17 0,11 9,24 

IndxftgImpF 3,70 11,90 6,16 2,57 41,69 

Легенда стр. 18-19. 
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Табела 7.2.3 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата у дугопругашким дисциплинама и кинетичких параметара за узорак пливачица - 

дугопругаша у 25м базену (Бр. ајтема = 7) 

 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

Бод800м 642,00 794,00 708,64 52,89 7,34 

Fmax (N) 181,54 295,00 214,88 38,95 18,13 

Fmaxrel (N/kg) 3,35 4,34 3,75 0,36 9,59 

Favg30sec (N) 135,79 164,07 150,15 11,10 7,39 

Favg30secrel (N/kg) 2,18 3,20 2,66 0,38 14,12 

IndxftgF 19,57 67,79 41,18 16,46 39,97 

avgF10max (N) 154,30 192,25 168,95 13,28 7,86 

avgF20max (N) 118,00 164,32 144,63 17,02 11,77 

avgF30max (N) 111,25 157,21 134,27 16,15 12,03 

avgF10rel (N/kg) 2,68 3,47 2,98 0,28 9,38 

avgF20rel (N/kg) 1,74 3,22 2,58 0,49 19,11 

avgF30rel (N/kg) 1,68 3,08 2,40 0,48 20,01 

avgRFD10 (N/s) 663,23 724,15 687,81 19,20 2,79 

avgRFD20 (N/s) 651,14 714,75 680,60 19,81 2,91 

avgRFD30 (N/s) 643,23 705,12 671,93 19,06 2,84 

avgRFD10rel (N/s/kg) 10,03 14,20 12,21 1,50 12,32 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 9,98 14,01 12,08 1,49 12,33 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 9,80 13,83 11,92 1,46 12,24 

IndxftgRFD 1,60 3,44 2,31 0,62 26,78 

avgImpF10max (N·s) 67,23 77,32 71,88 3,28 4,56 

avgImpF20max (N·s) 66,14 75,34 69,12 3,04 4,39 

avgImpF30max (N·s) 62,12 74,43 66,73 4,09 6,13 

avgImpF10rel (N·s/kg) 1,05 1,52 1,28 0,16 12,61 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,99 1,48 1,23 0,17 13,83 

avgImpF30rel (N·s/kg) 0,91 1,46 1,19 0,19 15,65 

IndxftgImpF 3,74 16,29 7,14 4,23 59,26 

Легенда стр. 18-19. 

 

У Табели 7.2.4 дати су резултати каноничке дискриминативне анализе тј. разлике у 

вредностима кинетичких параметара између спринтера, средњепругаша и дугопругаша 

пливачица у 25м базену. Из Табеле 7.2.4  се види да је у зависности од типа пливача 

женског пола спринтер, средњепругаш, дугопругаш и резултата у 25м базену у односу на 

кинетичке параметре  изоловано  две статистички значајне  дискриминативне функције. 

Структуру прве дискриминативне функције чине једна варијабла (IndxftgRFD), са 

вредностима Вилксове ламбде (Wilks Lambda = 0,02) и статистичком значајности (р = 

0,00). Структуру друге дискриминативне функције чини три варијабле (avgImpF30max, 



32 
 

avgImpF20max, Fmaxrel) са вредностима Вилксове ламбде (Wilks Lambda '= 0,50) и 

статистичком значајности (р = 0,02). 

Taбела 7.2.4  Резултати структуре дискриминативне функције кинетичких параметара  

група испитаника у односу на тип пливача спринтер – средњепругаш – дугопругаш за 

пливачице 25м базен (бр. ајтема = 25) 

 

Варијабле Структура дискриминативне функције 

IndxftgRFD  0,37 -0,30 

avgRFD10rel (N/s/kg) 0,08 -0,16 

Favg30secrel (N/kg) -0,01 0,04 

avgImpF30max (N·s) -0,01 0,36 

avgImpF20max (N·s) -0,12 0,33 

Fmaxrel (N/kg) -0,04 0,30 

avgImpF10max (N·s) -0,18 0,29 

avgRFD30 (N/s) 0,03 0,28 

avgRFD20 (N/s) -0,02 0,25 

Fmax (N) 0,01 -0,25 

Favg30secrel (N/kg) 0,01 -0,22 

Favg30sec (N) 0,04 -0,21 

IndxftgImpF -0,08 -0,21 

avgRFD10 (N/s) -0,14 0,16 

avgImpF30rel (N·s/kg) -0,07 0,15 

avgImpF20rel (N·s/kg) -0,08 0,13 

avgF10rel (N/kg) -0,06 -0,13 

avgImpF10rel (N·s/kg) -0,01 0,11 

avgF10max (N) -0,02 -0,11 

avgF20max (N) 0,02 0,08 

avgRFD30rel  (N/s/kg) -0,01 0,08 

IndxftgF -0,03 -0,07 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 0,06 0,07 

avgF20rel (N/kg) 0,03 0,05 

avgF30max (N) 0,02 0,03 

Каноничка Корелација 0,98 0,70 

Wilks Lambda 0,02 0,50 

p 0,000 0,027 

Група Положаји Центроида Група 

Спринтер            6.50       -0,39 

Средњепругаш -2,14 0,78 

Дугопругаш -6,05 -1,75 

Легенда стр. 18-19. 
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У Табели 7.2.5 дати су резултати униваријатне анализе варијансе (ANOVA) и t-

теста (LSD-post hoc) за независне групе испитаника за варијабле које дефинишу 

дискриминативне функције. 

 

Табела 7.2.5 Резултати  униваријатне анализе варијансе и t-теста (Н = 25) 

 

  Спринт   Средњеп.   Дугопр.    

Варијабле  (Н=8 )   (Н=10 )   (Н=7 )    

 АС СД т АС СД т АС СД т F p 

IndxftgRFD 3,39 2,31  2,46 0,84  2,31 0,62  1,33 0,283 

avgImpF30max 

(N·s) 
73,47 2,48 2

а
, 

3
а
, 

68,49 4,30  66,73 4,09  4,18 0,012 

avgImpF20max 

(N·s) 
75,40 2,63 2

а
, 

3
а
, 

70,59 4,13  69,12 3,04  4,34 0,017 

Fmaxrel (N/kg) 3,38 0,53  3,40 0,43  3,75 0,36  1,64 0,329 

т – (post hoc test) значајне разлике између група испитаника (1- значајне разлике између 

прве групе и групе из колоне, 2-значајне разлике између друге групе и групе из колоне, 3 – 

значајне разлике између треће групе и групе из колоне);  
а
 – статистичка значајност  ≤ 

0,050. 

 

У Табели 7.2.6 дати су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја система 

предикторских варијабли тј. кинетичких параметара на такмичарске резултате у 

спринтерским дисциплинама (50м и 100м) код пливачица у 25м базену. У Табели 7.2.7 

дати су резултати регресионе анализе (Backward method) тј. наједноставнији модел 

предикције критеријске варибле, резултата на спринтерским тркама, и система предиктора 

тј. кинетичких параметара код пливачица у 25м базену. 
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Табела 7.2.6 Резултати мултипла-регресионе анализе (Enter method) утицаја кинетичких 

предиктора на такмичарске резултате у спринтерским дисциплинама код пливачица у 25м 

базену (бр. ајтема = 16) 

 

Варијабле Beta t p 

Fmax (N) 0,84 0,23 0,074 

Fmaxrel (N/kg) 1,50 0,52 0,032 

Favg30sec (N) 0,15 0,21 0,128 

Favg30secrel (N/kg) 0,64 0,77 0,057 

IndxftgF -0,54 -0,87 0,041 

avgF10max (N) 2,91 0,71 0,019 

avgF20max (N) 1,60 1,65 0,016 

avgF30max (N) 0,37 0,28 0,156 

avgF10rel (N/kg) 1,45 0,31 0,037 

avgRFD20 (N/s) 4,39 2,36 0,021 

avgRFD30 (N/s) 3,39 2,30 0,015 

IndxftgRFD -0,21 -0,89 0,169 

avgImpF10max (N·s) 0,21 0,28 0,182 

avgImpF20max (N·s) 0,54 0,37 0,062 

avgImpF20rel (N·s/kg) 2,17 0,93 0,027 

IndxftgImpF -0,26 -0,72 0,174 

R = 0,97 R
2

adjust
 
= 0,86 F = 10,81 P = 0,002 

Легенда стр. 18-19. 
 

У Табели 7.2.6 су приказани резултат мултипла регресионе анализе (Enther method) са 

вредностима коефицијента  корелације (R = 0,97 ), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2
adjust = 0,86 ) и статистичке значајности (P = 0,002 ). 

 

Табела 7.2.7 Резултати мултипла-регресионе анализе (Backward method)  утицаји 

значајних кинетичких предиктора на такмичарске резултате у спринтерским 

дисциплинама код пливачица у 25м базену (бр.ајтема = 16) 

 

Варијабле Unst.Beta t p  

avgRFD20 (N/s)  85,26 13,74 0,00  

avgRFD30 (N/s)  84,22 12,21 0,00  

Fmaxrel (N/kg)  60,22 9,28 0,00  

Favg30secrel (N/kg)  62,27 10,41 0,00  

IndxftgF -1,99 -2,76 0,01  

avgF10max (N) 3,53 6,96 0,00  

avgF20max (N) 3,43 6,82 0,00  

IndxftgRFD -10,37 -3,31 0,00  

IndxftgImpF -6,31 -3,65 0,00  

R = 0,97 R
2
adjust = 0,90 Std.Err.Est = 15,74. F = 27,07 P = 0,001 

Легенда стр. 18-19. 
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У Табели 7.2.7 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward 

method) oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,97), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

аdjust = 0,90), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

15,74 ) и статистичке значајности (P = 0,001). 

У Табели 7.2.8 дати су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја система 

предикторских варијабли тј. кинетичких параметара на такмичарске резултате у 

средњепругашким дисциплинама (200м и 400м) код пливачица у 25м базену. У Табели 

7.2.9 дати су резултати регресионе анализе (Backward method) тј. наједноставнији модел 

предикције критеријске варибле, резултата у средњепругашким тркама, и система 

предиктора тј. кинетичких параметара код пливачица у 25м базену. 

 

Табела 7.2.8  Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаји кинетичких 

предиктора на такмичарске резултате у средњепругашким дисциплинама код пливачица у 

25м базену (бр. ајтема = 20) 

 

Варијабле Beta t p 

 Fmaxrel (N/kg) 1,00 9,77 0,000 

Favg30sec (N) 0,28 0,27 0,805 

Favg30secrel (N/kg) 2,77 3,67 0,000 

IndxftgF -1,37 -3,99 0,000 

avgF10max (N) 0,27 0,15 0,882 

avgF20max (N) 0,55 1,59 0,174 

avgF10rel (N/kg) 1,28 0,81 0,454 

 avgF30rel (N/kg) 0,73 1,42 0,212 

avgRFD10 (N/s) 8,46 4,58 0,000 

avgRFD20 (N/s) 8,44 5,86 0,000 

IndxftgRFD -0,99 -2,69 0,014 

avgImpF10max (N·s) 2,86 4,95 0,009 

avgImpF20max (N·s) 2,41 8,10 0,007 

avgImpF10rel (N·s/kg) 0,13 0,13 0,903 

IndxftgImpF -2,26 -4.61 0,000 

R = 0,89 R
2

adjust
 
= 0,83 F = 81,61 P = 0,003 

Легенда стр. 18-19. 
 

У Табели 7.2.8 су приказани резултат мултипла регресионе анализе (Enther method) са 

вредностима коефицијента  корелације (R = 0,89), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2
adjust = 0,83) и статистичке значајности (P = 0,003). 
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Табела 7.2.9 Резултати мултипла регресионе анализе (Backward method)  утицаја 

значајних кинетичких предиктора на такмичарске резултате у средњепругашким 

дисциплинама код пливачица у 25м базену (бр.ајтема = 20) 

 

Варијабле Unst.Beta t p  

Fmaxrel (N/kg) 15,21 12,91 0,000  

Favg30sec (N) 1,47 3,06 0,021  

Favg30secrel (N/kg)  48,11 14,04 0,000  

IndxftgF -6,66 -14,98 0,000  

avgF20rel (N/kg) 1,46 4,85 0,007  

avgF10rel (N/kg) 20,20 7,75 0,000  

avgF30rel (N/kg) 10,94 2,55 0,041  

avgRFD10 (N/s) 18,91 20,04 0,000  

avgRFD20 (N/s) 19,82 19,57 0,000  

IndxftgRFD -53,57 -10,91 0,000  

avgImpF10max (N·s) 50,52 15,82 0,000  

avgImpF20max (N·s)  40,18 10,39 0,000  

IndxftgImpF -48,08 -15,59 0,000  

R = 0,89 R
2

adjust = 0,88 Std.Err.Est.= 16,08 F = 71,32 P = 0,000 

Легенда стр. 18-19. 
 

У Табели 7.2.9 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward 

method) oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,89), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

аdjust = 0,88), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

16,08) и статистичке значајности (P = 0,000).  

У Табели 7.2.10 дати су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја 

система предикторских варијабли тј. кинетичких параметара на такмичарске резултате у 

дугопругашкој дисциплини (800м) код пливачица у 25м базену. У Табели 7.2.11 дати су 

резултати регресионе анализе (Backward method) тј. наједноставнији модел предикције 

критеријске варијабле, вредности резултата у дугопругашкој тркци, и система предиктора 

тј. кинетичких параметара код пливачица у 25м базену. 

 У Табели 7.2.10 су приказани резултат мултипла регресионе анализе (Enther 

method) са вредностима коефицијента  корелације (R = 0,82), вредности коригованог 

коефицијента детерминације (R
2
 = 0,65) и статистичке значајности (P = 0,013). У Табели 

7.2.11 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward method) oдносно 

наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са вредностима 

коефицијента корелације (R = 0,86), вредности коригованог коефицијента детерминације 
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(R
2

аdjust = 0,73), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 18,08) и 

статистичке значајности (P = 0,017). 

 

Табела 7.2.10 Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаја кинетичких 

предиктора на такмичарске резултате у дугопругашкој дисциплини код пливачица у 25м 

базену (бр. ајтема = 7) 

Варијабле Beta t p 

 Fmaxrel (N/kg) 1,00 10,30 0,009 

Favg30sec (N) 5,54 16,42 0,000 

Favg30secrel (N/kg) 7,50 21,66 0,000 

IndxftgF -0,21 -1,16 0,308 

avgF10max (N) 7,86 6,47 0,000 

avgF20max (N) 0,42 2,18 0,082 

avgF10rel (N/kg) 7,78 5,94 0,000 

 avgF30rel (N/kg) 1,57 3,02 0,013 

avgRFD20 (N/s) 1,01 2,75 0,042 

IndxftgRFD -0,48 -6,74 0,008 

avgImpF10max (N·s) 1,08 1,89 0,121 

avgImpF20max (N·s) 1,58 4,70 0,019 

avgImpF10rel (N·s/kg) 1,74 1,59 0,172 

IndxftgImpF -0,22 -0,94 0,392 

R = 0,82 R
2

adjust
 
= 0,65 F = 27,14 P = 0,013 

Легенда стр. 18-19. 
 

Табела 7.2.11 Резултати мултипла регресионе анализе (Backward method)  утицаја 

значајних кинетичких предиктора на такмичарске резултате у дугопругашкој дисциплини 

код пливачица у 25м базену (бр.ајтема = 7) 

 

Варијабле Unst.Beta t p  

Fmaxrel (N/kg) 17,76 10,38 0,000  

Favg30sec (N) 12,96 08,31 0,000  

Favg30secrel (N/kg) 15,39 23,04 0,000  

IndxftgF -1,68 -2,06 0,027  

avgF10max (N) 3,87 9,35 0,001  

avgF20rel (N/kg) 21,50 9,59 0,021  

avgF10rel (N/kg) 19,37 9,14 0,000  

avgF30rel (N/kg) 18,05 5,45 0,000  

avgImpF10max (N·s) 30,10 4,37 0,000  

avgImpF20max (N·s) 34,32 7,40 0,000  

avgImpF30max (N·s) 31,62 3,29 0,000  

R = 0,86 R
2

adjust = 0,73 Std.Err.Est. = 18,08 F = 27,32 P = 0,017 

Легенда стр. 18-19. 
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7.3 Резултати компаративне статистике релација кинетичких параметара са 

такмичарским резултатима спринтера, средњепругаша и дугопругаша за узорак 

пливачица у 50м базену 

У Табели 7.3.1 дате су вредности дескриптивне статистике кинетичких параметара 

и вредности такмичарских резултат за узорак спринтера, пливчица женског пола, у Табели 

7.3.2 дате су вредности дескриптивне статистике кинетичких параметара и вредности 

такмичарских резултата за узорак пливачица - средњепругаша и у Табели 7.3.3 дате су 

вредности дескриптивне статистике кинетичких параметара и вредности такмичарских 

резултата за узорак пливачица – дугопругаша у 50м базену.  

 

Табела 7.3.1 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата у спринтерским дисциплинама и кинетичких параметара за узорак пливачица - 

спринтера у 50м базену (бр. ајтема = 6) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

Бод50м 562,00 702,00 618,89 62,89 10,16 

Бод100м 625,00 754,00 678,11 59,67 8,80 

Fmax (N) 151,12 227,25 192,86 25,09 13,01 

Fmaxrel (N/kg) 2,65 3,85 3,45 0,45 13,02 

Favg30sec (N) 128,23 169,25 154,03 13,62 8,84 

Favg30secrel (N/kg) 2,25 3,32 2,76 0,31 11,24 

IndxftgF 17,12 52,43 28,43 12,70 44,66 

avgF10max (N) 134,21 171,12 156,32 12,44 7,96 

avgF20max (N) 118,13 168,23 152,82 14,56 9,53 

avgF30max (N) 123,32 159,12 147,01 11,74 7,98 

avgF10rel (N/kg) 2,44 3,32 2,81 0,26 9,11 

avgF20rel (N/kg) 2,15 3,20 2,75 0,28 10,10 

avgF30rel (N/kg) 2,24 3,12 2,65 0,25 9,42 

avgRFD10 (N/s) 692,45 756,23 724,47 24,92 3,44 

avgRFD20 (N/s) 665,23 742,32 718,50 25,63 3,57 

avgRFD30 (N/s) 679,12 736,12 710,57 22,09 3,11 

avgRFD10rel (N/s/kg) 11,90 14,00 13,03 0,64 4,94 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 11,77 13,94 12,92 0,65 5,03 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 11,54 13,77 12,78 0,63 4,90 

IndxftgRFD 0,85 3,00 1,90 0,89 46,56 

avgImpF10max (N·s) 68,34 79,89 76,78 3,59 4,67 

avgImpF20max (N·s) 64,45 78,23 75,05 4,67 6,23 

avgImpF30max (N·s) 66,54 76,34 74,08 3,48 4,70 

avgImpF10rel (N·s/kg) 1,24 1,48 1,38 0,07 5,27 

avgImpF20rel (N·s/kg) 1,17 1,44 1,35 0,09 6,89 

avgImpF30rel (N·s/kg) 1,18 1,48 1,33 0,09 6,62 

IndxftgImpF -0,15 8,57 3,47 3,02 87,05 

Легенда стр. 18-19. 
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Табела 7.3.2 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата у средњепругашким дисциплинама и кинетичких параметара за узорак 

пливачица - средњепругаша у 50м базену (бр. ајтема = 7) 

 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

Бод200м 593,00 798,00 662,22 58,52 8,84 

Бод400м 630,00 800,00 678,78 51,24 7,55 

Fmax (N) 149,17 227,25 186,80 27,73 14,85 

Fmaxrel (N/kg) 2,62 3,85 3,39 0,48 14,28 

Favg30sec (N) 121,97 169,25 146,07 14,23 9,74 

Favg30secrel (N/kg) 2,14 3,32 2,66 0,35 13,25 

IndxftgF 19,15 52,43 32,56 12,40 38,09 

avgF10max (N) 132,92 171,12 156,78 14,48 9,24 

avgF20max (N) 114,88 168,23 145,66 18,15 12,46 

avgF30max (N) 117,00 159,12 134,90 14,43 10,70 

avgF10rel (N/kg) 2,42 3,32 2,87 0,29 10,25 

avgF20rel (N/kg) 2,09 3,20 2,67 0,36 13,65 

avgF30rel (N/kg) 2,09 3,12 2,47 0,32 12,95 

avgRFD10 (N/s) 672,23 732,12 700,49 18,93 2,70 

avgRFD20 (N/s) 663,12 718,15 689,54 22,39 3,25 

avgRFD30 (N/s) 656,14 706,23 682,26 16,77 2,46 

avgRFD10rel (N/s/kg) 11,39 14,64 12,86 1,19 9,23 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 11,24 14,36 12,66 1,20 9,48 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 11,12 14,12 12,52 1,14 9,09 

IndxftgRFD 1,59 4,58 2,59 1,06 40,87 

avgImpF10max (N·s) 67,13 78,23 72,25 3,94 5,45 

avgImpF20max (N·s) 63,12 74,43 69,15 3,72 5,38 

avgImpF30max (N·s) 64,21 75,43 67,69 3,72 5,49 

avgImpF10rel (N·s/kg) 1,20 1,56 1,33 0,13 9,82 

avgImpF20rel (N·s/kg) 1,15 1,49 1,27 0,13 10,09 

avgImpF30rel (N·s/kg) 1,13 1,48 1,24 0,13 10,59 

IndxftgImpF -0,15 9,80 6,26 3,44 54,88 

Легенда стр. 18-19. 
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Табела 7.3.3 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата у дугопругашким дисциплинама и кинетичких параметара за узорак пливачица - 

дугопругаша у 50м базену (бр. ајтема = 5) 

 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

Бод800м 595,00 795,00 722,09 79,41 11,00 

Fmax (N) 160,42 212,34 194,22 18,54 9,54 

Fmaxrel (N/kg) 2,97 3,83 3,22 0,30 9,39 

Favg30sec (N) 141,79 169,25 154,60 8,85 5,73 

Favg30secrel (N/kg) 2,21 3,32 2,58 0,33 12,77 

IndxftgF 12,57 43,77 26,94 10,95 40,64 

avgF10max (N) 139,39 169,21 159,58 10,90 6,83 

avgF20max (N) 142,35 163,00 152,69 7,35 4,82 

avgF30max (N) 134,33 159,12 151,52 8,88 5,86 

avgF10rel (N/kg) 2,37 3,32 2,66 0,28 10,63 

avgF20rel (N/kg) 2,06 3,20 2,55 0,36 13,93 

avgF30rel (N/kg) 2,20 3,12 2,52 0,25 10,01 

avgRFD10 (N/s) 681,10 756,23 697,98 21,50 3,08 

avgRFD20 (N/s) 665,12 742,32 695,49 23,29 3,35 

avgRFD30 (N/s) 675,14 736,12 690,69 16,63 2,41 

avgRFD10rel (N/s/kg) 10,02 14,00 11,65 1,42 12,15 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 9,90 13,94 11,62 1,52 13,07 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 9,94 13,77 11,53 1,35 11,70 

IndxftgRFD 0,14 2,66 1,03 0,80 77,70 

avgImpF10max (N·s) 67,21 79,89 70,65 3,95 5,60 

avgImpF20max (N·s) 65,14 77,25 68,60 3,74 5,46 

avgImpF30max (N·s) 65,12 75,43 68,43 3,62 5,29 

avgImpF10rel (N·s/kg) 0,98 1,48 1,17 0,18 15,11 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,94 1,44 1,13 0,18 16,29 

avgImpF30rel (N·s/kg) 1,03 1,48 1,20 0,12 10,26 

IndxftgImpF -0,15 6,86 3,09 2,57 83,38 

Легенда стр. 18-19. 

У Табели 7.3.4 дати су резултати каноничке дискриминативне анализе тј. разлике у 

вредностима кинетичких параметара између спринтера, средњепругаша и дугопругаша 

пливачица у 50м базену. Из табеле 7.3.4 се види да је у зависности од типа пливачица 

спринтер, средњепругаш, дугопругаш и резултата у 50м базену у односу на кинетичке 

параметре  изоловано  две статистички значајне  дискриминативне функције. Структуру 

прве дискриминативне функције чине дванаест  варијабли (avgRFD10, IndxftgRFD, 

avgRFD20, IndxftgImpF, avgRFD30, avgImpF10rel, avgImpF10max, avgRFD10rel, avgImpF20max, 

avgImpF20rel, avgF10rel, Favg30secrel) са вредностима Вилксове ламбде (Wilks Lambda '= 0,10) и 

статистичком значајности (р = 0,001). Структуру друге дискриминативне функције чини 
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три варијабле (avgF30max, avgRFD20rel, avgRFD30rel) са вредностима Вилксове ламбде (Wilks 

Lambda '= 0,36) и статистичком значајности (р = 0,003). 

 

Taбела 7.3.4 Резултати структурe дискриминативне функције кинетичких параметара  

група испитаника у односу на тип пливача спринтер, средњепругаш, дугопругаш за 

пливачице у 50м базен  (бр. ајтема = 18) 

 

Варијабле Структура дискриминативне функције 

avgRFD10 (N/s) -0,73 0,01 

IndxftgRFD -0,70 -0,01 

avgRFD20 (N/s) -0,64 -0,23 

IndxftgImpF -0,58 -0,20 

avgRFD30 (N/s) -0,56 0,02 

avgImpF10rel (N·s/kg) -0,52 -0,43 

avgImpF10max (N·s) -0,50 -0,04 

avgRFD10rel (N/s/kg) -0,47 -0,41 

avgImpF20max (N·s) -0,46 -0,21 

avgImpF20rel (N·s/kg) -0,44 -0,42 

avgF10rel (N/kg) -0,38 -0,18 

Favg30secrel (N/kg) -0,30 -0,18 

avgImpF30rel (N·s/kg) -0,28 -0,11 

Fmaxrel (N/kg) -0,24 -0,22 

avgF20max (N) -0,22 -0,08 

Favg30secrel (N/kg) -0,21 0,05 

avgF30max (N) -0,01  0,50 

avgRFD20rel  (N/s/kg) -0,41 -0,45 

avgRFD30rel  (N/s/kg) -0,39 -0,42 

avgF20rel (N/kg) -0,34 -0,26 

avgF10max (N) -0,14 0,24 

Favg30sec (N) -0,12 0,23 

IndxftgF 0,05 -0,14 

avgImpF30max (N·s) -0,02  0,13 

Fmax (N) 0,03  0,09 
Каноничка Корелација 0,84 0,79 
Wilks Lambda 0,10 0,36 
p 0,001 0,003 
Група Положаји Центроида Група 

Спринтер         - 2.45        0,59 
Средњепругаш   0,34 -1,56 
Дугопругаш   1,29  1,16 

Легенда стр. 18-19. 

У Табели 7.3.5 дати су резултати униваријатне анализе варијансе (ANOVA) и t-

теста (LSD - post hoc) за независне групе испитаника за варијабле које дефинишу 

дискриминативне функције. 
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Табела 7.3.5 Резултати униваријатне анализе варијансе и t-теста (Н=18) 

 

  Сприн

т. 

  Средњеп.   Дугопр.    

Варијабле  (Н=6 )   (Н=7 )   (Н= 5 )    

 АС СД т АС СД т АС СД т F p 

avgRFD10 (N/s) 724,47 24,92 2
a
, 

3
а
 

700,49 18,93  697,98 21,50  13,90 0,000 

IndxftgRFD 1,90 0,89 3
a
 2,59 1,06 3

a
 1,03 0,80  9,46 0,009 

avgRFD20 (N/s) 718,50 25,63 2
a
, 

3
a 

689,54 22,39  695,49 23,29  12,62 0,000 

IndxftgImpF 3,47 3,02  6,26 3,44  3,09 2,57  3,06 0,071 

avgRFD30 (N/s) 710,57 22,09 2
a
, 

3
a 

682,26 16,77  690,69 16,63  19,64 0,000 

avgImpF10rel 

(N·s/kg) 

1,38 0,07 3
a 1,33 0,13 3

a 
1,17 0,18  15,85 0,000 

avgImpF10max 

(N·s) 

76,78 3,59 2
a
, 

3
a 

72,25 3,94 3
a 

70,65 3,95  20,62 0,000 

avgRFD10rel 

(N/s/kg) 

13,03 0,64 3
a 12,86 1,19 2

a 
11,65 1,42  8,91 0,017 

avgImpF20max 

(N·s) 

75,05 4,67 2
a,
 

3
a 

69,15 3,72  68,60 3,74  33,68 0,000 

avgImpF20rel 

(N·s/kg) 

1,35 0,09 3
a 1,27 0,13  1,13 0,18  14,66 0,000 

avgF10rel (N/kg) 2,81 0,26 3
a 2,87 0,29 3

a 
2,66 0,28  11,32 0,011 

Favg30secrel 

(N/kg) 

2,76 0,31  2,66 0,35  2,58 0,33  2,95 0,073 

avgF30max (N) 147,01 11,74  134,90 14,43  151,52 8,88  4,58 0,226 

avgRFD20rel  

(N/s/kg) 

12,92 0,65 3
a 12,66 1,20 3

a 
11,62 1,52  6,63 0,009 

avgRFD30rel  

(N/s/kg) 

12,78 0,63  12,52 1,14  11,53 1,35  1,68 0,216 

т – (post hoc test) значајне разлике између група испитаника (1- значајне разлике између 

прве групе и групе из колоне, 2-значајне разлике између друге групе и групе из колоне, 3 – 

значајне разлике између треће групе и групе из колоне);  
а
 – статистичка значајност 

≤0,050. 
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У Табели 7.3.6 дати су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја система 

предикторских варијабли тј. кинетичких параметара на такмичарске резултате у 

спринтерским дисциплинама (50м и 100м) кдо пливачица у 50м базену. У Табели 7.3.7 

дати су резултати регресионе анализе (Backward method) тј. наједноставнији модел 

предикције критеријске варибле, резултата на спринтерским тркама, и система предиктора 

тј. кинетичких параметара код пливачица у 50м базену. 

 

Табела 7.3.6 Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаји кинетичких 

предиктора на такмичарске резултате у спринтерским дисциплинама код пливачица у 50м 

базену (бр. ајтема = 12) 

 

Варијабле Beta t p 

Fmax (N) 0,33 0,95 0,371 

Favg30sec (N) 0,58 0,90 0,407 

IndxftgF -0,18 -0,67 0,522 

avgF10max (N) 3,50 3,32 0,011 

avgF20max (N) 0,72 1,62 0,148 

avgF30max (N) 7,07 7,17 0,000 

avgF10rel (N/kg) 4,63 4,45 0,007 

avgF30rel (N/kg) 7,16 5,86 0,000 

avgRFD20 (N/s) 0,04 0,05 0,965 

avgRFD30 (N/s) 0,83 1,20 0,267 

IndxftgRFD             -0,50 -2,28 0,051 

avgImpF10max (N·s) 2,08 7,44 0,009 

avgImpF10rel (N·s/kg) 3,09 5,66 0,005 

avgImpF30rel (N·s/kg) 1,15 4,76 0,000 

IndxftgImpF -0,39 -1,33 0,226 

R = 0,99 R
2

adjust
 
= 0,92 F = 71,14 P = 0,000 

Легенда стр. 18-19. 

У Табели 7.3.6 су приказани резултат мултипла регресионе анализе (Enther method) 

са вредностима коефицијента  корелације (R = 0,99), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2
adjust = 0,92) и статистичке значајности (P = 0,000).  

У Табели 7.3.7 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward 

method) oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,99), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

аdjust = 0,97), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

8,16) и статистичке значајности (P = 0,000). 
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Табела 7.3.7 Резултати мултипла регресионе анализе (Backward method)  утицаји 

значајних кинетичких предиктора на такмичарске резултате у спринтерским 

дисциплинама код пливачица у 50м базену (бр.ајтема = 12) 

 

Варијабле Unst.Beta t p  

Fmax (N) 11,26 6,17 0,000  

avgF10max (N) 17,39 5,20 0,001  

avgF20max (N) 2,02 4,53 0,009  

avgF30max (N) 27,59 7,37 0,000  

avgRFD10(N/s) 97,56 8,76 0,007  

avgRFD20 (N/s) 85,11 8,45 0,000  

avgRFD30 (N/s) 72,50 8,87 0,000  

IndxftgRFD -30,45 -4,72 0,007  

avgImpF10max (N·s) 20,78 10,15 0,000  

avgImpF20max (N·s) 59,23 7,90 0,000  

avgImpF30max (N·s) 58,48 7,63 0,000  

IndxftgImpF -12,37 -3,33 0,017  

R = 0,99 R
2

adjust = 0,97 Std.Err.Est. = 8,16 F = 58,72 P = 0,000 

Легенда стр. 18-19. 

У Табели 7.3.8 дати су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја система 

предикторских варијабли тј. кинетичких параметара на такмичарске резултате у 

средњепругашким дисциплинама (200м и 400м) код пливачица у 50м базену. У Табели 

7.3.9 дати су резултати регресионе анализе (Backward method) тј. наједноставнији модел 

предикције критеријске варибле, резултата у средњепругашким тркама и система 

предиктора тј. кинетичких параметара код пливачица у 50м базену. 

У Табели 7.3.8 су приказани резултат мултипла регресионе анализе (Enther method) 

са вредностима коефицијента  корелације (R = 0,86), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2
adjust = 0,71) и статистичке значајности (P = 0,007). 

 У Табели 7.3.9 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward 

method) oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,88), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

аdjust = 0,76), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

18,29) и статистичке значајности (P = 0,00). 
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Табела 7.3.8 Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаја кинетичких 

предиктора на такмичарске резултате у средњепругашким дисциплинама код пливачица у 

50м базену (бр. ајтема = 14) 

 

Варијабле Beta t p 

Fmax (N) 0,31 0,91 0,261 

Favg30sec (N) 0,48 0,72 0,282 

IndxftgRFD -0,21 -0,54 0,598 

avgF10max (N) 5,20 4,12 0,015 

avgF20max (N) 0,61 2,13 0,109 

avgF30max (N) 5,07 9,08 0,007 

avgF10rel (N/kg) 3,55 5,12 0,009 

avgF30rel (N/kg) 8,15 4,32 0,000 

avgF20rel (N/kg) 0,09 0,02 0,843 

avgRFD30 (N/s) 0,91 2,12 0,327 

IndxftgF -0,13 -1,76 0,059 

avgImpF10max (N·s) 3,12 7,21 0,007 

avgImpF10rel (N·s/kg) 3,49  3,67 0,005 

avgImpF30rel (N·s/kg) 1,32  2,13 0,009 

IndxftgImpF -0,67 -0,98 0,291 

R = 0,86 R
2

adjust
 
= 0,71 F = 34,87 P = 0,007 

Легенда стр. 18-19. 

 

Табела 7.3.9 Резултати мултипла регресионе анализе (Backward method) утицаја значајних 

кинетичких предиктора на такмичарске резултате у средњепругашким дисциплинама код 

пливачица у 50м базену (бр.ајтема = 14) 

 

Варијабле Unst.Beta t p  

Fmax (N) 0,96 4,21 0,006  

avgF10max (N) 13,27 3,71 0,000  

avgF20max (N) 73,12 9,03 0,000  

avgF30max (N) 71,31 9,12 0,000  

avgF10rel (N/kg) 84,56 2,65 0,000  

avgF30rel (N/kg) 112,56 4,45 0,000  

avgF20rel (N/s) 61,64 8,77 0,003  

IndxftgF -21,78 -3,65 0,000  

avgImpF10max (N·s) 16,45 8,11 0,000  

avgImpF10rel (N·s/kg) 65,54 5,56 0,000  

avgImpF30rel (N·s/kg) 43,21 5,89 0,000  

IndxftgImpF -10,27 -1,89 0,001  

R = 0,88 R
2

adjust = 0,76 Std.Err.Est. = 18,29 F = 34,52 P = 0,001 

Легенда стр. 18-19. 

У Табели 7.3.10 дати су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја 

система предикторских варијабли тј. кинетичких параметара на такмичарске резултате у 
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дугопругашкој дисциплини (800м) код пливачица у 50м базену. У Табели 7.3.11 дати су 

резултати регресионе анализе (Backward method) тј. наједноставнији модел предикције  

критеријске варијабле, вредности резултата у дугопругашкој тркци и система предиктора 

тј. кинетичких параметара код пливачица у 50м базену. 

 

Табела 7.3.10 Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаја кинетичких 

предиктора на такмичарске резултате у дугопругашким дисциплинама код пливачица у 

50м базену (бр. ајтема = 5) 

 

Варијабле Beta t p 

Fmax (N) 0,27 1,35 0,226 

Favg30sec (N) 0,33 0,89 0,402 

IndxftgF -0,38 -2,44 0,047 

avgF10max (N) 2,47 4,11 0,000 

avgF20max (N) 1,03 4,07 0,006 

avgF30max (N) 3,51 2,91 0,032 

avgF10rel (N/kg) 2,84 4,79 0,000 

avgF30rel (N/kg) 0,19 0,27 0,805 

avgF20rel (N/kg) 2,08 4,53 0,000 

avgRFD30 (N/s) 0,47 1,20 0,271 

IndxftgRFD -0,23 -1,83 0,109 

avgImpF10max (N·s) 2,11 13,26 0,000 

avgImpF10rel (N·s/kg) 3,17 10,18 0,000 

avgImpF30rel (N·s/kg) 1,62 11,71 0,007 

IndxftgImpF -0,63 -3,79 0,011 

R = 0,81 R
2

adjust
 
= 0,62 F = 23,53 P = 0,009 

Легенда стр. 18-19. 

 

У Табели 7.3.10 су приказани резултат мултипла регресионе анализе (Enther 

method) са вредностима коефицијента  корелације (R = 0,81), вредности коригованог 

коефицијента детерминације (R
2

adjust = 0,62) и статистичке значајности (P = 0,009). 

У Табели 7.3.11 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward 

method) oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,83), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

аdjust = 0,66), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

23,17 ) и статистичке значајности (P = 0,007). 
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Табела 7.3.11 Резултати мултипла регресионе анализе (Backward method)  утицаја 

значајних кинетичких предиктора на такмичарске резултате у дугопругашким 

дисциплинама код пливачица у 50м базену (бр.ајтема = 5) 

 

Варијабле Unst.Beta t p  

Fmax (N) 1,45 6,16 0,00  

IndxftgF -1,65 -4,94 0,00  

avgF10max (N) 15,10 21,15 0,00  

avgF20max (N) 6,84 7,52 0,00  

avgF30max (N) 1,56 3,33 0,01  

avgF10rel (N/kg) 8,82 9,40 0,00  

avgF20rel (N/kg) 6,87 12,01 0,00  

avgF30rel (N/kg) 2,45 3,68 0,00  

IndxftgRFD -13,98 -2,58 0,03  

avgImpF10max (N·s) 33,79 17,55 0,00  

avgImpF10rel (N·s/kg) 134,29 17,48 0,00  

avgImpF30rel (N·s/kg) 109,89 14,91 0,00  

IndxftgImpF -18,17 -8,26 0,00  

R = 0,83 R
2

adjust = 0,66 Std.Err.Est. = 23,17 F = 21,47 P = 0,007 

Легенда стр. 18-19. 
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7.4 Резултати компаративне статистике релација кинетичких параметара са 

такмичарским резултатима спринтера, средњепругаша и дугопругаша за 

узорак пливача у 25м базену 

У Табели 7.4.1 дате су вредности дескриптивне статистике кинетичких параметара 

и вредности такмичарских резултат за узорак спринтера, пливча, у Табели 7.4.2 дате су 

вредности дескриптивне статистике кинетичких параметара и вредности такмичарских 

резултата за узорак пливача - средњепругаша и у Табели 7.4.3 дате су вредности 

дескриптивне статистике кинетичких параметара и вредности такмичарских резултата за 

узорак пливача – дугопругаша у 25м базену. 

 

Табела 7.4.1 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата у спринтерским дисциплинама и кинетичких параметара за узорак пливача - 

спринтера у 25м базену (Бр. ајтема = 7) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 631,00 778,00 710,67 57,53 8,09 

бод100м 684,00 789,00 751,56 32,25 4,29 

Fmax (N) 325,00 376,00 345,73 23,92 6,92 

Fmaxrel (N/kg) 4,06 4,64 4,27 0,28 6,47 

Favg30sec (N) 285,50 297,54 290,76 4,68 1,61 

Favg30secrel (N/kg) 3,52 3,72 3,62 0,08 2,15 

IndxftgF 11,92 24,81 18,42 5,03 27,30 

avgF10max (N) 295,88 307,28 301,31 5,38 1,79 

avgF20max (N) 276,42 309,00 294,05 14,27 4,85 

avgF30max (N) 270,66 294,00 283,29 10,53 3,72 

avgF10rel (N/kg) 3,70 3,82 3,75 0,05 1,31 

avgF20rel (N/kg) 3,41 3,86 3,66 0,20 5,41 

avgF30rel (N/kg) 3,34 3,68 3,53 0,15 4,27 

avgRFD10 (N/s) 833,21 877,11 853,66 19,36 2,27 

avgRFD20 (N/s) 811,45 854,20 831,74 19,83 2,38 

avgRFD30 (N/s) 784,47 831,24 812,17 18,33 2,26 

avgRFD10rel (N/s/kg) 10,42 10,83 10,63 0,18 1,72 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 10,14 10,57 10,35 0,20 1,88 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 9,81 10,26 10,11 0,18 1,81 

IndxftgRFD 0,00 7,42 3,10 2,92 94,21 

avgImpF10max (N·s) 93,11 98,74 94,37 1,98 2,10 

avgImpF20max (N·s) 90,75 95,43 92,18 1,46 1,58 

avgImpF30max (N·s) 88,43 91,67 89,79 1,17 1,31 

avgImpF10rel (N·s/kg) 1,15 1,23 1,17 0,03 2,46 

avgImpF20rel (N·s/kg) 1,12 1,19 1,15 0,02 2,08 

avgImpF30rel (N·s/kg) 1,09 1,15 1,12 0,02 1,87 

IndxftgImpF 2,85 7,16 4,83 1,65 34,20 

Легенда стр. 18-19. 
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Табела 7.4.2 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата у средњепругашким дисциплинама и кинетичких параметара за узорак пливача - 

средњепругаша у 25м базену (Бр. ајтема = 6) 

 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

Бод200м 615,00 804,00 762,45 54,34 7,13 

Бод400м 614,00 795,00 725,67 60,20 8,30 

Fmax (N) 252,34 376,00 322,49 47,56 14,75 

Fmaxrel (N/kg) 3,15 4,70 4,03 0,59 14,60 

Favg30sec (N) 208,92 285,50 250,69 27,94 11,15 

Favg30secrel (N/kg) 2,61 3,54 3,14 0,35 11,27 

IndxftgF 1,53 28,35 14,72 8,72 59,22 

avgF10max (N) 209,00 307,28 271,90 32,20 11,84 

avgF20max (N) 213,20 276,42 248,28 26,52 10,68 

avgF30max (N) 201,67 271,07 240,60 29,89 12,42 

avgF10rel (N/kg) 2,82 3,98 3,40 0,41 12,11 

avgF20rel (N/kg) 2,64 3,66 3,10 0,33 10,48 

avgF30rel (N/kg) 2,37 3,34 3,00 0,31 10,33 

avgRFD10 (N/s) 785,12 877,11 839,27 33,92 4,04 

avgRFD20 (N/s) 788,17 854,20 824,70 23,98 2,91 

avgRFD30 (N/s) 781,11 831,24 812,18 19,28 2,37 

avgRFD10rel (N/s/kg) 9,47 11,88 10,51 0,73 6,92 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 9,39 11,40 10,32 0,61 5,87 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 9,19 11,07 10,17 0,56 5,48 

IndxftgRFD 0,00 6,83 1,73 2,13 123,04 

avgImpF10max (N·s) 83,12 98,74 91,48 4,42 4,83 

avgImpF20max (N·s) 82,14 96,23 89,36 3,80 4,26 

avgImpF30max (N·s) 78,78 92,43 87,62 4,36 4,97 

avgImpF10rel (N·s/kg) 0,99 1,35 1,15 0,09 7,78 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,97 1,32 1,12 0,09 7,86 

avgImpF30rel (N·s/kg) 0,93 1,27 1,10 0,08 7,50 

IndxftgImpF 1,14 7,45 4,20 2,20 52,44 

Легенда стр. 18-19. 
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Табела 7.4.3 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата у дугопругашким дисциплинама и кинетичких параметара за узорак пливачa - 

дугопругаша у 25м базену (Бр. ајтема = 5) 

 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

Бод800м 725,00 800,00 742,50 32,61 10,34 

Fmax (N) 256,12 338,12 294,91 24,18 8,20 

Fmaxrel (N/kg) 3,01 4,37 3,76 0,42 11,10 

Favg30sec (N) 213,97 258,75 235,14 12,28 5,22 

Favg30secrel (N/kg) 2,52 3,54 3,00 0,32 10,75 

IndxftgF 1,53 28,35 15,21 7,50 49,33 

avgF10max (N) 231,81 290,88 259,79 17,00 6,54 

avgF20max (N) 214,27 267,50 230,20 20,37 8,85 

avgF30max (N) 192,67 271,07 223,83 21,52 9,61 

avgF10rel (N/kg) 2,73 3,98 3,32 0,37 11,08 

avgF20rel (N/kg) 2,52 3,66 2,93 0,32 10,89 

avgF30rel (N/kg) 2,37 3,15 2,90 0,23 8,04 

avgRFD10 (N/s) 785,12 867,54 811,57 22,87 2,82 

avgRFD20 (N/s) 782,45 832,32 800,35 15,21 1,90 

avgRFD30 (N/s) 767,23 815,12 792,54 13,82 1,74 

avgRFD10rel (N/s/kg) 9,24 11,88 10,34 0,81 7,87 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 9,21 11,40 10,20 0,70 6,82 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 9,03 11,07 10,10 0,69 6,86 

IndxftgRFD 0,76 6,83 2,31 1,80 77,83 

avgImpF10max (N·s) 84,12 98,74 91,15 3,88 4,26 

avgImpF20max (N·s) 82,14 96,23 89,15 3,75 4,21 

avgImpF30max (N·s) 78,78 92,43 87,87 4,35 4,95 

avgImpF10rel (N·s/kg) 0,99 1,35 1,16 0,11 9,38 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,97 1,32 1,14 0,11 9,36 

avgImpF30rel (N·s/kg) 0,93 1,27 1,12 0,11 9,76 

IndxftgImpF 1,54 6,39 3,62 2,01 55,52 

Легенда стр. 18-19. 

У Табели 7.4.4 дати су резултати каноничке дискриминативне анализе тј. разлике у 

вредностима кинетичких параметара између спринтера, средњепругаша и дугопругаша 

пливача у 25м базену. Из Табеле 7.4.4  се види да је у зависности од типа пливача 

спринтер, средњепругаш, дугопругаш и резултата у 25м базену у односу на кинетичке 

параметре  изоловано  две статистички значајне  дискриминативне функције. Структуру 

прве дискриминативне функције чини једна варијабла  (IndxftgImpF) са вредностима 

Вилксове ламбде (Wilks Lambda '= 0,09) и статистичком значајности (р = 0,000). 

Структуру друге дискриминативне функције чини петнаест варијабли (Favg30sec, 

avgImpF20max, avgImpF30max, avgF30rel, avgImpF10max, Favg30secrel, avgF20max, IndxftgRFD, 
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avgF30max, avgF20rel, avgF10max, avgImpF30rel, avgImpF10rel, avgF10rel, avgImpF20rel) са вредностима 

Вилксове ламбде (Wilks Lambda '= 0,17) и статистичком значајности (р = 0,001). 

 

Taбела 7.4.4 Резултати структуре дискриминативне функције кинетичких параметара  

група испитаника у односу на тип пливача спринтер, средњепругаш,  дугопругаш за 

пливаче 25м базен (бр. ајтема = 18) 

 

Варијабле Структура дискриминативне функције 

IndxftgImpF -0,57 -0,12 

avgRFD10 (N/s) 0,19 0,13 

avgRFD20 (N/s) -0,18 0,01 

avgRFD10rel (N/s/kg) -0,09 0,09 

avgRFD20rel  (N/s/kg) -0,08 0,03 

avgRFD30 (N/s) -0,04 -0,01 

Favg30sec (N) 0,12 0,65 

avgImpF20max (N·s) 0,07 0,63 

avgImpF30max (N·s) 0,07 0,61 

avgF30rel (N/kg) 0,08 0,59 

avgImpF10max (N·s) -0,24 0,58 

Favg30secrel (N/kg) 0,07 0,50 

avgF20max (N) 0,13 0,49 

IndxftgRFD -0,39 0,47 

avgF30max (N) 0,09 0,44 

avgF20rel (N/kg) 0,10 0,44 

avgF10max (N) 0,07 0,39 

avgImpF30rel (N·s/kg) 0,03 0,38 

avgImpF10rel (N·s/kg) -0,15 0,36 

avgF10rel (N/kg) -0,04 0,35 

avgImpF20rel (N·s/kg) -0,04 0,34 

Fmax (N) 0,05 0,21 

Fmaxrel (N/kg) 0,03 0,19 

IndxftgF 0,02 0,03 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 0,07 0,02 

Каноничка Корелација 0,99 0,90 

Wilks Lambda 0,09 0,17 

p 0,000 0,001 

Група Положаји Центроида Група 

Спринтер         10,58       1,69 

Средњепругаш 3,04 0,84 

Дугопругаш -19,31 -2,90 

Легенда стр. 18-19. 

У Табели 7.4.5 дати су резултати униваријатне анализе варијансе (ANOVA) и t-

теста (LSD - post hoc) за независне групе испитаника за варијабле које дефинишу 

дискриминативне функције. 
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Табела 7.4.5 Резултати униваријатне анализе варијансе и t-теста (Н=18) 

 

  1.Спринт   2.Средњеп.   3.Дугопр.    

Варијабле  (Н=7)   (Н=6)   (Н=5)    

 АС СД т АС СД т АС СД т F p 

IndxftgImpF 4,83 1,65 2
а
, 

3
а
 

4,20 2,20 3
а 3,62 2,01  14,1 0,026 

Favg30sec (N) 290,76 4,68 2
а
, 

3
а
 

250,69 27,94  235,14 12,28  44,53 0,000 

avgImpF20max 

(N·s) 

92,18 1,46 2
а
, 

3
а 

89,36 3,80  89,15 3,75  3,59 0,048 

avgImpF30max 

(N·s) 

89,79 1,17  87,62 4,36  87,87 4,35  1,28 0,311 

avgF30rel (N/kg) 3,53 0,15 2
а
, 

3
а
 

3,00 0,31  2,90 0,23  28,52 0,000 

avgImpF10max 

(N·s) 

94,37 1,98 2
а
, 

3
а
 

91,48 4,42  91,15 3,88  3,97 0,042 

Favg30secrel 

(N/kg) 

3,62 0,08 2
а
, 

3
а
 

3,14 0,35  3,00 0,32  20,71 0,000 

avgF20max (N) 294,05 14,27 2
а
, 

3
а
 

248,28 26,52 3
а
 230,20 20,37  42,73 0,000 

IndxftgRFD 3,10 2,92  1,73 2,13  2,31 1,80  0,63 0,527 

avgF30max (N) 283,29 10,53 2
а
, 

3
а
 

240,60 29,89  223,83 21,52  24,91 0,000 

avgF20rel (N/kg) 3,66 0,20 2
а
, 

3
а
 

3,10 0,33  2,93 0,32  25,98 0,000 

avgF10max (N) 301,31 5,38 2
а
, 

3
а
 

271,90 32,20  259,79 17,00  16,46 0,000 

avgImpF30rel 

(N·s/kg) 

1,12 0,02  1,10 0,08  1,12 0,11  0,78 0,471 

avgImpF10rel 

(N·s/kg) 

1,17 0,03  1,15 0,09  1,16 0,11  0,62 0,546 

avgF10rel (N/kg) 3,75 0,05 2
а
, 

3а
 

3,40 0,41  3,32 0,37  8,46 0,002 

avgImpF20rel 

(N·s/kg) 

1,15 0,02  1,12 0,09  1,14 0,11  0,65 0,53 

т – (post hoc test) значајне разлике између група испитаника (1- значајне разлике између 

прве групе и групе из колоне, 2-значајне разлике између друге групе и групе из колоне, 3 – 
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значајне разлике између треће групе и групе из колоне);  
а
 – статистичка значајност  ≤ 

0,050. 

 

У Табели 7.4.6 дати су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја система 

предикторских варијабли тј. кинетичких параметара на такмичарске резултате у 

спринтерским дисциплинама (50м и 100м) код пливача у 25м базену. У Табели 7.4.7 дати 

су резултати регресионе анализе (Backward method) тј. наједноставнији модел предикције 

критеријске варибле, резултата на спринтерским тркама, и система предиктора тј. 

кинетичких параметара код пливача у 25м базену. 

 

Табела 7.4.6 Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаја кинетичких 

предиктора на такмичарске резултате у спринтерским дисциплинама код пливача у 25м 

базену (бр. ајтема = 14) 

 

Варијабле Beta t p 

Fmaxrel (N/kg) 0,64 1,73 0,141 

Favg30sec (N) 0,48 0,79 0,472 

IndxftgF -0,22 -0,80 0,464 

avgF20max (N) 1,66 2,60 0,047 

avgF30rel (N/kg) 1,58 2,54 0,050 

avgRFD20 (N/s) 2,71 4,20 0,011 

avgRFD30 (N/s) 0,64 1,79 0,138 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 0,35 1,54 0,181 

IndxftgRFD -0,91 -2,86 0,038 

avgImpF20max (N·s) 0,40 1,16 0,301 

IndxftgImpF -0,83 -2,52 0,041 

R = 0,95 R
2 

adjust= 0,79 F = 5,27 P = 0,000 

Легенда стр. 18-19. 

 

У Табели 7.4.6 су приказани резултат мултипла регресионе анализе (Enther method) са 

вредностима коефицијента  корелације (R = 0,95), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2
adjust = 0,79) и статистичке значајности (P = 0,000). 
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Табела 7.4.7 Резултати мултипла регресионе анализе (Backward method)  утицаји 

значајних кинетичких предиктора на такмичарске резултате у спринтерским 

дисциплинама код пливача у 25м базену (бр.ајтема = 14) 

 

Варијабле Unst.Beta t p  

Fmaxrel (N/kg) 39,17 1,39 0,041  

avgRFD (N/s) 10,80 3,24 0,001  

avgRFD20 (N/s) 14,50 6,28 0,000  

avgRFD30 (N/s) 21,96 7,41 0,047  

IndxftgRFD -16,20 -7,86 0,039  

IndxftgImpF -12,30 -2,09 0,021  

R = 0,95 R
2

adjust = 0,74 Std.Err.Est. = 22,16 F = 6,52 P = 0,000 

Легенда стр. 18-19. 

 

У Табели 7.4.7 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward method) 

oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,95), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

аdjust = 0,74), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

22,16) и статистичке значајности (P = 0,000). 

У Табели 7.4.8  дати су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја 

система предикторских варијабли тј. кинетичких параметара на такмичарске резултате у 

средњепругашким дисциплинама (200м и 400м) код пливача у 25м базену. У Табели 7.4.9 

дати су резултати регресионе анализе (Backward method) тј. наједноставнији модел 

предикције критеријске варибле, резултата у средњепругашким тркама, и система 

предиктора тј. кинетичких параметара код пливача у 25м базену. 
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Табела 7.4.8  Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаја кинетичких 

предиктора на такмичарске резултате у средњепругашким дисциплинама код пливача у 

25м базену (бр. ајтема = 12) 

Варијабле Beta t p 

Fmax (N) 2,99 2,49 0,021 

Favg30sec (N) 0,77 0,97 0,394 

IndxftgF -0,85 -2,81 0,050 

avgF10rel (N/kg) 0,02 0,02 0,991 

avgF30rel (N/kg) 1,31 3,75 0,025 

avgImpF10max(N·s) 2,07 2,14 0,039 

avgImpF20max(N·s) 2,10 2,22 0,042 

avgImpF30max(N·s) 2,23 2,74 0,057 

IndxftgImpF -0,13 -0,70 0,521 

R = 0,88 R
2 

adjust= 0,72 F = 10,95 P = 0,001 

Легенда стр. 18-19. 

У Табели 7.4.8 су приказани резултат мултипла регресионе анализе (Enther method) 

са вредностима коефицијента  корелације (R = 0,88), вредности коефицијента 

детерминације (R
2
adjust = 0,72) и статистичке значајности (P = 0,001).  

У Табели 7.4.9 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward 

method) oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,85), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

аdjust = 0,68), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

23,07) и статистичке значајности (P = 0,001). 

 

Табела 7.4.9 Резултати мултипла регресионе анализе (Backward method) утицаја значајних 

кинетичких предиктора на такмичарске резултате у средњепругашким дисциплинама код 

пливача у 25м базену (бр.ајтема = 12) 

Варијабле Unst.Beta t p  

Fmax (N) 2,77 5,07 0,000  

Favg30sec (N) 2,89 2,96 0,027  

IndxftgF -13,51 -7,43 0,000  

avgF30rel (N/kg) 12,01 6,06 0,000  

avgImpF10max(N·s) 13,17 6,76 0,000  

avgImpF20max(N·s) 11,34 5,89 0,014  

avgImpF30max(N·s) 9,41 4,37 0,021  

R = 0,85 R
2

adjust = 0,68 Std.Err.Est. = 23,07 F = 10,95 P = 0,001 

Легенда стр. 18-19. 

У Табели 7.4.10 приказани су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја 

система предикторских варијабли, кинетичких параметара на такмичарске резултате у 

дугопругашкој дисциплини (800м) код пливача у 25м базену. У Табели 7.4.11 дати су 
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резултати регресионе анализе (Backward method) односно наједноставнији модел 

предикције критеријске варијабле, вредности резултата у дугопругашкој тркци, и система 

предиктора, кинетичких параметара, код пливача у 25м базену. 

 

Табела 7.4.10 Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаја кинетичких 

предиктора на такмичарске резултате у дугопругашким дисциплинама код пливача у 25м 

базену (бр. ајтема = 5) 

Варијабле Beta t p 

IndxftgF -0,81 -10,07 0,011 

avgF30rel (N/kg) 0,64 5,82 0,047 

Favg30sec (N)  0,97  13,71 0,022 

IndxftgImpF -0,83 -15,53 0,000 

R = 0,81 R
2

adjust
 
= 0,60 F = 7,75 P = 0,003 

Легенда стр. 18-19. 

У Табели 7.4.9 су приказани резултат мултипла регресионе анализе (Enther method) 

са вредностима коефицијента  корелације (R = 0,81), вредности коефицијента 

детерминације (R
2
adjust = 0,60) и статистичке значајности (P = 0,003).  

У Табели 7.4.11 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward 

method) oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,83), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

аdjust = 0,66), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

18,97) и статистичке значајности (P = 0,003). 

 

Табела 7.4.11 Резултати мултипла регресионе анализе (Backward method) утицаја 

значајних кинетичких предиктора на такмичарске резултате у дугопругашким 

дисциплинама код пливача у 25м базену (бр.ајтема = 5) 

Варијабле Unst.Beta t p  

IndxftgF -2,47 -13,71 0,007  

Favg30sec (N) -1,84 -10,11 0,000  

IndxftgImpF -6,95 -19,37 0,000  

R = 0,83 R
2

adjust = 0,66 Std.Err.Est. = 18,97 F = 9,62 P = 0,003 

Легенда стр. 18-19. 
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7.5 Резултати компаративне статистике релација кинетичких параметара са 

такмичарским резултатима спринтера, средњепругаша и дугопругаша за 

узорак пливача у 50м базену 

 

У Табели 7.5.1 дате су вредности дескриптивне статистике кинетичких параметара 

и вредности такмичарских резултат за узорак спринтера, пливча мушког пола, у Табели 

7.5.2 дате су вредности дескриптивне статистике кинетичких параметара и вредности 

такмичарских резултата за узорак пливача - средњепругаша и у Табели 7.5.3 дате су 

вредности дескриптивне статистике кинетичких параметара и вредности такмичарских 

резултата за узорак пливача – дугопругаша у 50м базену. 

Табела 7.5.1 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата у спринтерским дисциплинама и кинетичких параметара за узорак пливача - 

спринтера у 50м базену (Бр. ајтема = 8) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

Бод50м 459,00 731,00 638,91 112,57 17,62 

Бод100м 480,00 805,00 693,00 131,53 18,98 

Fmax (N) 277,16 376,00 319,74 35,94 11,24 

Fmaxrel (N/kg) 3,42 4,64 4,07 0,49 11,94 

Favg30sec (N) 203,72 285,50 241,49 31,97 13,24 

Favg30secrel (N/kg) 2,52 3,71 3,08 0,50 16,17 

IndxftgF 10,36 49,83 23,13 14,22 61,49 

avgF10max (N) 226,60 307,28 263,57 33,66 12,77 

avgF20max (N) 208,16 287,50 243,43 31,84 13,08 

avgF30max (N) 181,23 270,66 220,73 33,86 15,34 

avgF10rel (N/kg) 2,79 3,98 3,36 0,54 16,09 

avgF20rel (N/kg) 2,54 3,94 3,11 0,53 16,95 

avgF30rel (N/kg) 2,24 3,52 2,81 0,49 17,46 

avgRFD10 (N/s) 718,32 877,54 817,23 70,03 8,57 

avgRFD20 (N/s) 704,12 862,32 799,30 65,92 8,25 

avgRFD30 (N/s) 698,32 848,32 784,30 63,87 8,14 

avgRFD10rel (N/s/kg) 8,65 12,02 10,42 1,30 12,45 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 8,48 11,81 10,19 1,22 11,95 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 8,41 11,62 10,00 1,17 11,74 

IndxftgRFD 0,00 6,83 3,03 2,34 77,17 

avgImpF10max (N·s) 79,50 108,74 90,71 9,52 10,49 

avgImpF20max (N·s) 78,20 103,23 88,61 8,59 9,70 

avgImpF30max (N·s) 75,21 102,43 87,14 9,12 10,59 

avgImpF10rel (N·s/kg) 0,96 1,49 1,16 0,18 15,33 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,94 1,41 1,13 0,16 14,48 

avgImpF30rel (N·s/kg) 0,92 1,40 1,10 0,17 15,13 

IndxftgImpF 1,86 6,39 4,79 1,63 33,94 

Легенда стр. 18-19. 
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Табела 7.5.2 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата у средњепругашким дисциплинама и кинетичких параметара за узорак пливача - 

средњепругаша у 50м базену (Бр. ајтема = 9) 

 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

Бод200м 570,00 803,00 707,00 81,19 11,48 

Бод400м 572,00 824,00 712,64 89,32 12,53 

Fmax (N) 262,17 376,00 303,28 34,11 11,25 

Fmaxrel (N/kg) 3,15 4,64 3,85 0,49 12,86 

Favg30sec (N) 210,30 285,50 241,17 26,45 10,97 

Favg30secrel (N/kg) 2,53 3,71 3,06 0,40 13,09 

IndxftgF 1,53 49,83 21,82 15,45 70,79 

avgF10max (N) 228,62 307,28 259,30 27,86 10,75 

avgF20max (N) 210,86 287,50 242,05 27,63 11,42 

avgF30max (N) 188,76 271,07 225,07 30,20 13,42 

avgF10rel (N/kg) 2,79 3,98 3,30 0,45 13,75 

avgF20rel (N/kg) 2,54 3,94 3,08 0,44 14,41 

avgF30rel (N/kg) 2,27 3,52 2,85 0,40 14,00 

avgRFD10 (N/s) 718,32 877,54 801,11 58,26 7,57 

avgRFD20 (N/s) 704,12 862,32 781,80 56,47 7,26 

avgRFD30 (N/s) 698,32 848,32 771,35 52,38 7,04 

avgRFD10rel (N/s/kg) 8,65 12,02 10,29 1,13 10,99 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 8,48 11,81 10,12 1,04 10,30 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 8,41 11,62 9,97 0,99 9,90 

IndxftgRFD 0,00 6,83 2,63 2,05 78,02 

avgImpF10max (N·s) 75,32 108,74 89,58 9,27 10,35 

avgImpF20max (N·s) 74,27 103,23 87,59 8,42 9,62 

avgImpF30max (N·s) 73,97 102,43 85,85 8,64 10,07 

avgImpF10rel (N·s/kg) 0,96 1,49 1,14 0,16 14,16 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,94 1,41 1,11 0,15 13,41 

avgImpF30rel (N·s/kg) 0,92 1,40 1,09 0,15 13,51 

IndxftgImpF 1,54 6,39 4,12 2,02 48,96 

Легенда стр. 18-19. 
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Табела 7.5.3 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата у дугопругашким дисциплинама и кинетичких параметара за узорак пливача - 

дугопругаша у 50м базену (Бр. ајтема = 6) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

Бод800м 603,00 783,00 663,67 80,38 12,11 

Fmax (N) 244,50 294,53 270,60 19,38 7,16 

Fmaxrel (N/kg) 3,15 3,88 3,53 0,25 7,06 

Favg30sec (N) 203,63 239,17 224,44 15,46 6,89 

Favg30secrel (N/kg) 2,61 3,12 2,92 0,17 5,93 

IndxftgF 2,33 38,70 19,54 14,93 76,40 

avgF10max (N) 219,55 259,66 240,88 16,65 6,91 

avgF20max (N) 211,34 246,12 223,71 14,18 6,34 

avgF30max (N) 179,00 241,07 212,35 24,35 11,47 

avgF10rel (N/kg) 2,84 3,42 3,14 0,20 6,35 

avgF20rel (N/kg) 2,64 3,01 2,91 0,11 3,68 

avgF30rel (N/kg) 2,37 2,96 2,76 0,26 9,49 

avgRFD10 (N/s) 727,87 805,12 798,15 27,69 3,51 

avgRFD20 (N/s) 716,56 798,45 779,26 26,76 3,43 

avgRFD30 (N/s) 708,45 792,20 770,01 27,12 3,52 

avgRFD10rel (N/s/kg) 9,47 10,69 10,27 0,45 4,38 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 9,39 10,63 10,15 0,47 4,61 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 9,19 10,44 10,05 0,47 4,66 

IndxftgRFD 1,34 2,97 2,17 0,51 23,52 

avgImpF10max (N·s) 75,32 91,23 81,15 3,88 7,07 

avgImpF20max (N·s) 73,45 89,34 79,15 3,75 8,22 

avgImpF30max (N·s) 71,12 89,00 77,87 4,35 9,09 

avgImpF10rel (N·s/kg) 0,92 1,20 1,16 0,11 10,23 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,89 1,18 1,14 0,11 11,18 

avgImpF30rel (N·s/kg) 0,87 1,17 1,12 0,11 11,98 

IndxftgImpF 1,79 8,98 5,29 2,70 51,01 

Легенда стр. 18-19. 

 

У Табели 7.5.4 дати су резултати каноничке дискриминативне анализе односно 

разлике у вредностима кинетичких параметара између група пливача: спринтера, 

средњепругаша и дугопругаша у 50м базену. Из Табеле 7.5.4 се види да је у зависности од 

типа пливача спринтер, средњепругаш, дугопругаш и резултата у 50м базену у односу на 

кинетичке параметре  изоловано две статистички значајне  дискриминативне функције. 

Структуру прве дискриминативне функције чини десет варијабли  (avgImpF10max, 

avgImpF20max, avgImpF30max, avgImpF10rel, avgImpF20rel, avgImpF30rel, IndxftgRFD, Fmaxrel, avgF10rel, 

avgF20rel) са вредностима Вилксове ламбде (Wilks Lambda = 0,12) и статистичком 

значајности (р = 0,000). Структуру друге дискриминативне функције чини четири 



60 
 

варијабле(Fmax, avgRFD10, avgRFD30, avgRFD20) са вредностима Вилксове ламбде (Wilks 

Lambda = 0,60) и статистичком значајности (р = 0,037). 

 

Taбела 7.5.4 Резултати структуре дискриминативне функције кинетичких параметара  

група испитаника у односу на тип пливача спринтер, средњепругаш,  дугопругаш за 

пливаче 50м базен (бр. ајтема = 23) 

 

Варијабле Структура дискриминативне функције 

avgImpF10max (N·s) -0,58 -0,09 

avgImpF20max (N·s) -0,56 -0,09 

avgImpF30max (N·s) -0,51 -0,05 

avgImpF10rel (N·s/kg) -0,49 -0,27 

avgImpF20rel (N·s/kg) -0,48 -0,26 

avgImpF30rel (N·s/kg) -0,46 -0,22 

IndxftgRFD -0,42 -0,18 

Fmaxrel (N/kg) -0,35  0,31 

avgF10rel (N/kg) -0,33  0,02 

avgF20rel (N/kg) -0,30  0,05 

avgF10max (N) -0,28  0,22 

Favg30secrel (N/kg) -0,25  0,03 

avgF20max (N) -0,24  0,21 

avgF30rel (N/kg) -0,20 -0,03 

avgRFD10 (N/s) -0,18  0,58 

avgRFD30 (N/s) -0,17  0,54 

avgRFD20 (N/s) -0,14   0,52 

Fmax (N) -0,27   0,52 

avgRFD20rel  (N/s/kg) -0,16   0,28 

avgRFD30rel  (N/s/kg) -0,18   0,26 

avgRFD10rel (N/s/kg) -0,21   0,26 

avgF30max (N) -0,12   0,25 

Favg30sec (N) -0,19   0,21 

IndxftgF  0,03   0,14 

IndxftgImpF  0,05                   -0,13 

Каноничка Корелација 0,91  0,63 

Wilks Lambda 0,12  0,60 

p 0,000  0,037 

Група Положаји Центроида Група 

Спринтер         -3,34        0,89 

Средњепругаш  1,79   0,70 

Дугопругаш  0,61                   -1,01 

Легенда стр. 18-19. 

У Табели 7.5.5 дати су резултати униваријатне анализе варијансе (ANOVA) и t-

теста (LSD - post hoc) за независне групе испитаника за варијабле које дефинишу 

дискриминативне функције. 
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Табела 7.5.5 Резултати униваријатне анализе варијансе и t-теста (Н = 23) 

 

  1.Спринт   2.Средњ.   3.Дугоп.    

Варијабле  (Н=8)   (Н=9)   (Н=6)    

 АС СД т АС СД т АС СД т F p 

avgImpF10max 

(N·s) 

90,71 9,52 2
а
, 

3
а
 

89,58 9,27  81,15 3,88  4,13 0,021 

avgImpF20max 

(N·s) 

88,61 8,59 3
а
 87,59 8,42 3

а 
79,15 3,75  4,40 0,026 

avgImpF30max 

(N·s) 

87,14 9,12 3
а 

85,85 8,64 3
а 

77,87 4,35  4,53 0,030 

avgImpF10rel 

(N·s/kg) 

1,16 0,18  1,14 0,16  1,16 0,11  2,55 0,127 

avgImpF20rel 

(N·s/kg) 

1,13 0,16  1,11 0,15  1,14 0,11  2,54 0,093 

avgImpF30rel 

(N·s/kg) 

1,10 0,17  1,09 0,15  1,12 0,11  2,87 0,115 

IndxftgRFD 3,03 2,34  2,63 2,05  2,31 1,80  2,42 0,139 

Fmaxrel (N/kg) 4,07 0,49 2
а
, 

3
а
 

3,85 0,49  3,76 0,42  7,82 0,000 

avgF10rel (N/kg) 3,36 0,54 2
а
, 

3
а
 

3,30 0,45  3,32 0,37  6,21 0,000 

avgF20rel (N/kg) 3,14 0,53 2
а
, 

3
а
 

3,08 0,44  2,93 0,32  5,29 0,013 

Fmax (N) 319,74 35,94 2
а
, 

3
а
 

303,28 34,11  294,91 24,18  6,31 0,000 

avgRFD10 (N/s) 817,23 70,03 2
а
, 

3
а
 

801,11 58,26  798,15 27,69  5,38 0,021 

avgRFD20 (N/s) 799,30 65,92 2
а
, 

3
а
 

781,80 56,47  779,26 26,76  6,17 0,015 

avgRFD20 (N/s) 784,30 63,87 2
а
, 

3
а
 

771,35 52,38  770,01 27,12  6,45 0,010 

т – (post hoc test) значајне разлике између група испитаника (1- значајне разлике између 

прве групе и групе из колоне, 2-значајне разлике између друге групе и групе из колоне, 3 – 

значајне разлике између треће групе и групе из колоне);  
а
 – статистичка значајност  ≤ 

0,050. 

У Табели 7.5.6 дати су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја система 

предикторских варијабли, кинетичких параметара, на такмичарске резултате у 

спринтерским дисциплинама (50м и 100м) код пливача у 50м базену. У Табели 7.5.7 дати 

су резултати регресионе анализе (Backward method) односно најједноставнији модел 

предикције критеријске варибле, резултата на спринтерским тркама, и система 
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предиктора, кинетичких параметара код пливача у 50м базену. У Табели 7.5.6 су 

приказани резултат мултипла регресионе анализе (Enther method) са вредностима 

коефицијента  корелације (R = 0,98), вредности коригованог коефицијента детерминације 

(R
2

adjust = 0,83) и статистичке значајности (P = 0,000). 

 

Табела 7.5.6 Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаја кинетичких 

предиктора на такмичарске резултате у спринтерским дисциплинама код пливача у 50м 

базену (бр. ајтема = 16) 

 

Варијабле Beta t p 

Fmaxrel (N/kg) 0,45 1,73 0,111 

Favg30sec (N) 0,37 0,79 0,324 

IndxftgF -0,19 -0,80 0,267 

avgF20max (N) 2,16 2,60 0,010 

avgRFD10rel (N/s) 1,58 2,54 0,037 

avgRFD20 (N/s) 3,19 4,20 0,025 

avgRFD30 (N/s) 0,42 1,79 0,198 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 0,29 2,02 0,261 

IndxftgRFD -0,80 -1,94 0,031 

avgImpF20max (N·s) 0,45 1,16 0,417 

IndxftgImpF -0,83 -2,52 0,041 

R = 0,98 R
2

adjust
 
= 0,83 F = 36,21 P = 0,000 

Легенда стр. 18-19. 

 

Табела 7.5.7 Табела Мултипла регресионе анализе (Backward method)  утицаја значајних 

кинетичких предиктора на такмичарске резултате у спринтерским дисциплинама код 

пливача у 50м базену (бр.ајтема = 16) 

 

Варијабле Unst.Beta t p  

Fmaxrel (N/kg) 29,12 11,39 0,000  

avgRFD10(N/s) 32,63 12,67 0,000  

avgRFD20 (N/s) 33,72 13,89 0,000  

avgRFD30 (N/s) 42,18 12,51 0,000  

IndxftgRFD -13,24 -5,12 0,000  

IndxftgImpF -7,62 -2,34 0,000  

R = 0,97 R
2

adjust = 0,81 Std.Err.Est.= 11,23 F = 14,36 P = 0,000 

Легенда стр. 18-19. 

У Табели 7.5.7 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward 

method) oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,97), вредности коригованог коефицијента 
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детерминације (R
2

аdjust = 0,81), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

11,23) и статистичке значајности (P = 0,000). 

У Табели 7.5.8 дати су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја система 

предикторских варијабли, кинетичких параметара на такмичарске резултате у 

средњепругашким дисциплинама (200м и 400м) код пливача у 50м базену. У Табели 7.5.9 

дати су резултати регресионе анализе (Backward method) односно наједноставнији модел 

предикције критеријске варибле, резултата у средњепругашким тркама, и система 

предиктора, кинетичких параметара код пливача у 50м базену. 

 

Табела 7.5.8 Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаја кинетичких 

предиктора на такмичарске резултате у средњепругашким дисциплинама код пливача у 

50м базену (бр. ајтема = 18) 

 

Варијабле Beta t p 

Fmax (N) 0,02 0,55 0,591 

Favg30sec (N) 2,33 4,40 0,017 

IndxftgF -1,67 -2,40 0,047 

avgF20max (N) 2,38 1,55 0,023 

avgF30max (N) 8,55 4,12 0,009 

avgF10rel (N/kg) 3,01 4,60 0,011 

avgRFD10 (N/s) 2,98 2,05 0,059 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 1,59 1,33 0,066 

avgImpF20max (N·s) 3,36 5,49 0,020 

avgImpF10max (N·s) 6,16 2,40 0,042 

avgImpF30max (N·s) 7,48 9,65 0,001 

IndxftgImpF -12,10 -4,38 0,011 

R = 0,88 R
2

adjust
 
= 0,73 F = 14,42 P = 0,001 

Легенда стр. 18-19. 

 

У Табели 7.5.8 су приказани резултат мултипла регресионе анализе (Enther method) 

са вредностима коефицијента  корелације (R = 0,88), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2
adjust = 0,73) и статистичке значајности (P = 0,001). 
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Табела 7.5.9 Резултати мултипла регресионе анализе (Backward method) утицаја значајних 

кинетичких предиктора на такмичарске резултате у средњепругашким дисциплинама код 

пливача у 50м базену (бр.ајтема = 24) 

Варијабле Unst.Beta t p  

IndxftgF -12,15 -5,19 0,000  

avgImpF30max (N·s) 18,43 8,28 0,000  

avgImpF10max (N·s) 17,22 7,32 0,000  

avgImpF20max (N·s) 15,54 6,13 0,000  

IndxftgImpF -13,37 -6,01 0,011  

R = 0,87 R
2

adjust = 0,78 Std.Err.Est. = 19,36 F = 15,32 P = 0,001 

Легенда стр. 18-19. 

У Табели 7.5.9 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward 

method) oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,87), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

аdjust = 0,74), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

11,23) и статистичке значајности (P = 0,001). 

У Табели 7.5.10 приказани су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја 

система предикторских варијабли, кинетичких параметара на такмичарске резултате у 

дугопругашкој дисциплини (800м) код пливача у 50м базену. У Табели 7.5.11 дати су 

резултати регресионе анализе (Backward method) односно најједноставнији модел 

предикције критеријске варијабле, вредности резултата у дугопругашкој тркци, и система 

предиктора, кинетичких параметара, код пливача у 50м базену. 

 

Табела 7.5.10 Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаја кинетичких 

предиктора на такмичарске резултате у дугопругашким дисциплинама код пливача у 50м 

базену (бр. ајтема = 6) 

Варијабле Beta t p 

Fmax (N) 0,07 4,64 0,011 

IndxftgF -0,92 -7,47 0,005 

avgF10max (N) 1,74 4,10 0,012 

avgF20max (N) 1,93 5,41 0,010 

avgF30max (N) 5,50 8,28 0,001 

avgRFD30 (N/s) 4,27 7,98 0,001 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 3,64 6,27 0,004 

IndxftgRFD -1,59 -8,61 0,002 

avgImpF10max (N·s) 5,46 7,67 0,002 

avgImpF20rel (N·s/kg) 5,69 6,13 0,001 

IndxftgImpF -1,23 -6,46 0,001 

R = 0,88 R
2

adjust
 
= 0,74 F = 14,42 P = 0,001 

Легенда стр. 18-19. 
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У Табели 7.5.10 су приказани резултат мултипла регресионе анализе (Enther 

method) са вредностима коефицијента  корелације (R = 0,88), вредности коефицијента 

детерминације (R
2
 = 0,74) и статистичке значајности (P = 0,001). 

 

Табела 7.5.11 Резултати мултипла регресионе анализе (Backward method) утицаја 

значајних кинетичких предиктора на такмичарске резултате у дугопругашким 

дисциплинама код пливача у 50м базену (бр.ајтема = 6) 

 

Варијабле Unst.Beta t p  

IndxftgF -14,25 -5,56 0,000  

avgImpF30max (N·s) 23,27 9,11 0,000  

avgImpF10max (N·s) 14,89 8,24 0,000  

avgImpF20max (N·s) 17,14 7,23 0,000  

IndxftgImpF -16,27 -2,18 0,000  

R = 0,85 R
2

adjust = 0,71 Std.Err.Est. = 24,46 F = 8,32 P = 0,001 

Легенда стр. 18-19. 

У Табели 7.5.11 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward 

method) oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,85), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

аdjust = 0,71), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

24,46) и статистичке значајности (P = 0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

7.6 Резултати компаративне статистике релација кинетичких параметара са 

такмичарским резултатима у односу на пол пливача за резултате у 25м базену 

 

Табела 7.6.1 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата и кинетичких параметара за узорак пливача у 25м базену (Бр. ајтема = 18) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 554,00 778,00 699,94 56,10 8,01 

бод100м 641,00 789,00 733,27 37,21 5,07 

бод200м 615,00 804,00 758,33 48,92 6,45 

бод400м 609,00 827,00 703,85 76,20 10,83 

бод800м 625,00 800,00 709,00 63,91 9,01 

Fmax (N) 252,34 376,00 321,50 40,48 12,59 

Fmaxrel (N/kg) 3,01 4,70 3,99 0,51 12,78 

Favg30sec (N) 208,92 297,54 262,88 32,05 12,19 

Favg30secrel (N/kg) 2,52 3,72 3,27 0,41 12,54 

IndxftgF 1,53 28,35 17,18 7,51 43,71 

avgF10max (N) 209,00 307,28 278,48 30,15 10,83 

avgF20max (N) 213,20 309,00 264,58 35,57 13,44 

avgF30max (N) 192,67 294,00 254,27 36,33 14,29 

avgF10rel (N/kg) 2,73 3,98 3,47 0,39 11,24 

avgF20rel (N/kg) 2,52 3,86 3,29 0,45 13,68 

avgF30rel (N/kg) 2,37 3,68 3,18 0,40 12,58 

avgRFD10 (N/s) 785,12 877,11 837,15 29,63 3,54 

avgRFD20 (N/s) 782,45 854,20 820,95 22,04 2,68 

avgRFD30 (N/s) 767,23 831,24 806,49 19,93 2,47 

avgRFD10rel (N/s/kg) 9,24 11,88 10,44 0,63 6,03 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 9,21 11,40 10,23 0,54 5,28 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 9,03 11,07 10,05 0,51 5,07 

IndxftgRFD 0,01 7,42 2,73 2,47 90,48 

avgImpF10max (N·s) 83,12 98,74 92,46 4,11 4,45 

avgImpF20max (N·s) 82,14 96,23 90,36 3,59 3,97 

avgImpF30max (N·s) 78,78 92,43 88,29 3,88 4,39 

avgImpF10rel (N·s/kg) 0,99 1,35 1,15 0,07 6,09 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,97 1,32 1,12 0,07 6,25 

avgImpF30rel (N·s/kg) 0,93 1,27 1,10 0,06 5,45 

IndxftgImpF 1,14 7,45 4,48 2,08 46,43 

Легенда стр. 18-19. 

У Табели 7.6.1 дати су резултати дескриптивне статистике вредности такмичарских 

резултата и кинетичких параметара за узорак  пливача у 25м базену. У Табели 7.6.2 дати 

су резултати дескриптивне статистике вредности такмичарских резултата и кинетичких 

параметара за узорак пливачица у 25м базену. 
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Табела 7.6.2 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата и кинетичких  параметара за узорак пливачица у 25м базену (Бр. ајтема = 25) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 501,00 699,00 608,64 51,70 8,49 

бод100м 516,00 730,00 635,36 50,45 7,94 

бод200м 529,00 760,00 652,04 62,92 9,65 

бод400м 554,00 776,00 681,09 65,89 9,68 

бод800м 512,00 794,00 668,55 76,51 11,44 

Fmax (N) 149,17 295,00 207,76 37,19 17,90 

Fmaxrel (N/kg) 2,61 4,38 3,46 0,46 13,45 

Favg30sec (N) 121,97 186,25 156,60 16,50 10,54 

Favg30secrel (N/kg) 2,14 3,44 2,65 0,35 13,53 

IndxftgF 19,57 67,79 34,46 12,78 37,09 

avgF10max (N) 132,92 207,54 172,95 20,78 12,02 

avgF20max (N) 114,88 200,00 158,17 24,48 15,48 

avgF30max (N) 111,25 195,32 149,07 26,15 17,55 

avgF10rel (N/kg) 2,33 3,60 2,89 0,35 12,30 

avgF20rel (N/kg) 1,73 3,41 2,65 0,43 16,31 

avgF30rel (N/kg) 1,67 3,32 2,50 0,44 17,64 

avgRFD10 (N/s) 663,23 753,23 710,56 28,68 4,04 

avgRFD20 (N/s) 651,14 741,11 700,44 27,73 3,96 

avgRFD30 (N/s) 643,23 738,34 691,15 26,43 3,82 

avgRFD10rel (N/s/kg) 10,03 14,64 11,97 1,35 11,29 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 9,85 14,36 11,81 1,40 11,91 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 9,59 13,97 11,65 1,37 11,81 

IndxftgRFD 0,57 5,85 2,71 1,47 54,22 

avgImpF10max (N·s) 67,13 78,23 74,10 3,66 4,95 

avgImpF20max (N·s) 63,12 79,56 72,03 4,28 5,95 

avgImpF30max (N·s) 62,12 77,56 69,97 4,59 6,57 

avgImpF10rel (N·s/kg) 1,04 1,56 1,24 0,15 12,09 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,98 1,48 1,21 0,15 12,55 

avgImpF30rel (N·s/kg) 0,91 1,45 1,18 0,15 13,05 

IndxftgImpF 0,75 16,29 5,60 3,25 58,02 

Легенда стр. 18-19. 

У Табели 7.6.3 дати су резултати каноничке дискриминативне анализе односно 

разлике у вредностима кинетичких параметара у односу на пол пливача (мушко - женско) 

у 25м базену. Из Табеле 7.6.3 се види да је у односу на пол пливача (мушко – женско) за 

резултате тестирања кинетичких параметара у 25м базену изолована једна статистички 

значајна дискриминативна функција. Структуру дискриминативне функције чине 

једанаест вариабли (Favg30sec, avgRFD10, avgF10max, avgF20max, avgRFD20, avgF30max, avgRFD30, 

Fmax, avgImpF10max, avgImpF20max, avgImpF30max) са вредностима Вилксове ламбде (Wilks 

Lambda = 0,06) и статистичком значајности (р = 0,000).  
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Taбела 7.6.3 Резултати структуре дискриминативне функције кинетичких  параметара  

група испитаника у односу на пол пливача (мушко – женско) за резултате у 25м базен у 

(Бр. ајтема = 43) 

Варијабле Структура дискриминативне функције 

Favg30sec (N) -0,59 

avgRFD10 (N/s)  0,59 

avgF10max (N) -0,57 

avgF20max (N) -0,48 

avgRFD20 (N/s) -0,48 

avgF30max (N) -0,46 

avgRFD30 (N/s) -0,45 

Fmax (N) -0,40 

avgImpF10max (N·s) -0,38 

avgImpF20max (N·s) -0,33 

avgImpF30max (N·s) -0,30 

avgRFD30rel  (N/s/kg)  0,25 

avgRFD20rel  (N/s/kg)  0,23 

Favg30secrel (N/kg) -0,22 

avgF30rel (N/kg) -0,21 

IndxftgF -0,21 

avgImpF20rel (N·s/kg) -0,21 

avgImpF10rel (N·s/kg) -0,20 

avgImpF30rel (N·s/kg) -0,20 

avgF10rel(N/kg)  0,20 

avgF20rel (N/kg) -0,19 

avgRFD10rel (N/s/kg) -0,18 

Fmaxrel (N/kg) -0,14 

IndxftgImpF -0,03 

IndxftgRFD -0,02 

Каноничка Корелација 0,96 

Wilks Lambda 0,06 

p 0,000 

Група Положаји Центроида Група 

Мушко                            -4,27 

Женско 3,08 

Легенда стр. 18-19. 
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У Табели 7.6.4 дати су резултати униваријатне анализе варијансе (ANOVA) за 

независне групе испитаника за варијабле које дефинишу дискриминативне функције. 

 

Табела 7.6.4 Резултати униваријатне анализе варијансе  (Н = 43) 

 

  1.Мушки  2.Женски   

Варијабле  (Н=18)  (Н=25)   

 АС СД АС СД F p 

Favg30sec (N) 262,88 32,05 156,60 16,50 21,81 0,000 

avgRFD10 (N/s) 837,15 29,63 710,56 28,68 19,12 0,000 

avgF10max (N) 278,48 30,15 172,95 20,78 18,54 0,000 

avgF20max (N) 264,58 35,57 158,17 24,48 12,35 0,000 

avgRFD20 (N/s) 820,95 22,04 700,44 27,73 23,32 0,000 

avgF30max (N) 254,27 36,33 149,07 26,15 12,18 0,000 

avgRFD30 (N/s) 806,49 19,93 691,15 26,43 24,21 0,000 

Fmax (N) 321,50 40,48 207,76 37,19 9,19 0,001 

avgImpF10max (N·s) 92,46 4,11 74,10 3,66 23,53 0,000 

avgImpF20max (N·s) 90,36 3,59 72,03 4,28 21,17 0,000 

avgImpF30max (N·s) 88,29 3,88 69,97 4,59 18,54 0,000 

Легенда стр. 18-19. 
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7.7 Резултати компаративне статистике релација кинетичких параметара са 

такмичарским резултатима у односу на пол пливача за резултате у 50м базену 

 

У Табели 7.7.1 дати су резултати дескриптивне статистике вредности такмичарских 

резултата и кинетичких параметара за узорак мушких пливача у 50м базену. У Табели 

7.7.2 дати су резултати дескриптивне статистике вредности такмичарских резултата и 

кинетичких параметара за узорак пливачица у 50м базену. 

 

Табела 7.7.1 Резултати основних скриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата и кинетичких параметара за узорак пливача у 50м базену (Бр. ајтема = 23) 

 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 459,00 731,00 625,21 86,31 13,80 

бод100м 480,00 805,00 676,47 102,33 15,13 

бод200м 421,00 803,00 670,91 110,93 16,53 

бод400м 469,00 824,00 688,47 104,57 15,19 

бод800м 440,00 783,00 643,45 101,40 15,76 

Fmax (N) 244,50 376,00 296,20 36,21 12,22 

Fmaxrel (N/kg) 3.15 4,64 3,76 0,47 12,50 

Favg30sec (N) 203,63 285,50 236,07 27,07 11,47 

Favg30secrel (N/kg) 2,52 3,71 3,00 0,37 12,33 

IndxftgF 1,53 49,83 20,26 14,50 71,57 

avgF10max (N) 219,55 307,28 254,42 28,02 11,01 

avgF20max (N) 208,16 287,50 236,38 26,57 11,24 

avgF30max (N) 179,00 271,07 220,64 31,68 14,36 

avgF10rel (N/kg) 2,79 3,98 3,23 0,40 12,38 

avgF20rel (N/kg) 2,54 3,94 3,00 0,38 12,67 

avgF30rel (N/kg) 2,24 3,52 2,80 0,39 13,93 

avgRFD10 (N/s) 718,32 877,54 804,24 53,44 6,64 

avgRFD20 (N/s) 704,12 862,32 791,71 50,11 6,33 

avgRFD30 (N/s) 698,32 848,32 780,18 48,76 6,25 

avgRFD10rel (N/s/kg) 8,65 12,02 10,23 0,96 9,38 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 8,48 11,81 10,07 0,90 8,94 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 8,41 11,62 9,92 0,87 8,77 

IndxftgRFD 0,01 6,83 2,49 1,74 69,88 

avgImpF10max (N·s) 75,32 108,74 87,24 8,61 9,87 

avgImpF20max (N·s) 73,45 103,23 84,94 8,81 10,41 

avgImpF30max (N·s) 71,12 102,43 83,07 8,85 10,65 

avgImpF10rel (N·s/kg) 0,92 1,49 1,10 0,14 12,61 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,89 1,41 1,07 0,13 12,15 

avgImpF30rel (N·s/kg) 0,87 1,40 1,05 0,13 12,38 

IndxftgImpF 1,54 8,98 4,71 2,22 47,13 

Легенда стр. 18-19. 
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Табела 7.7.2 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата и кинетичких  параметара за узорак пливачица у 50м базену (Бр. ајтема = 18) 

 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 494,00 702,00 561,88 46,17 8,22 

бод100м 531,00 754,00 619,00 52,83 8,53 

бод200м 562,00 798,00 664,61 66,86 10,06 

бод400м 622,00 800,00 690,44 60,93 8,83 

бод800м 588,00 795,00 684,00 71,88 10,51 

Fmax (N) 149,17 227,25 189,20 24,16 12,77 

Fmaxrel (N/kg) 2,61 3,85 3,27 0,39 11,99 

Favg30sec (N) 121,97 169,25 148,85 11,55 7,76 

Favg30secrel (N/kg) 2,14 3,31 2,58 0,30 11,69 

IndxftgF 12,57 52,43 30,96 11,49 37,14 

avgF10max (N) 132,92 171,12 156,31 12,59 8,06 

avgF20max (N) 114,88 168,23 148,04 13,46 9,10 

avgF30max (N) 117,00 159,12 141,66 13,77 9,96 

avgF10rel (N/kg) 2,36 3,31 2,72 0,28 10,39 

avgF20rel (N/kg) 2,06 3,19 2,58 0,34 13,28 

avgF30rel (N/kg) 2,08 3,12 2,46 0,24 10,14 

avgRFD10 (N/s) 672,23 756,23 700,00 20,53 2,93 

avgRFD20 (N/s) 663,12 742,32 694,64 24,03 3,46 

avgRFD30 (N/s) 656,14 736,12 687,74 18,01 2,62 

avgRFD10rel (N/s/kg) 10,01 14,64 12,24 1,39 11,37 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 9,90 14,36 12,15 1,42 11,74 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 9,94 14,12 12,02 1,29 10,81 

IndxftgRFD 0,14 4,58 1,77 1,22 69,25 

avgImpF10max (N·s) 67,13 79,89 71,69 4,14 5,79 

avgImpF20max (N·s) 63,12 78,23 69,35 4,21 6,07 

avgImpF30max (N·s) 64,21 76,34 68,28 3,86 5,66 

avgImpF10rel (N·s/kg) 0,97 1,56 1,25 0,16 13,09 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,94 1,48 1,20 0,16 13,81 

avgImpF30rel (N·s/kg) 1,03 1,47 1,22 0,11 9,58 

IndxftgImpF 0,14 9,80 4,69 3,21 68,63 

Легенда стр. 18-19. 

 

У Табели 7.7.3 дати су резултати каноничке дискриминативне анализе односно 

разлике у вредностима кинетичких параметара у односу на пол пливача (мушко - женско) 

у 50м базену. 
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Taбела 7.7.3 Резултати структуре дискриминативне функције кинетичких  параметара  

група испитаника у односу на пол пливача (мушко – женско) за резултате у 50м базен у 

(бр. ајтема = 41) 

Варијабле Структура дискриминативне функције 

avgF10max (N) 0,62 

avgF20max (N) 0,58 

Favg30sec (N) 0,58 

Fmax (N) 0,49 

avgRFD10 (N/s) 0,45 

avgF30max (N) 0,44 

avgRFD20 (N/s) 0,40 

avgImpF20max (N·s) 0,39 

avgImpF10max (N·s) 0,38 

avgRFD30 (N/s) 0,36 

avgImpF30max (N·s) 0,35 

avgRFD30rel  (N/s/kg) -0,23 

avgF10rel(N/kg) 0,20 

avgRFD20rel  (N/s/kg) -0,19 

Favg30secrel (N/kg) 0,17 

avgRFD10rel (N/s/kg) -0,17 

avgF20rel (N/kg) 0,16 

Fmaxrel (N/kg) 0,16 

avgF30rel (N/kg) 0,14 

IndxftgF -0,11 

avgImpF10rel (N·s/kg) -0,07 

IndxftgRFD 0,06 

avgImpF20rel (N·s/kg) -0,05 

avgImpF30rel (N·s/kg) -0,02 

IndxftgImpF -0,01 

Каноничка Корелација 0,96 

Wilks Lambda 0,07 

p 0,000 

Група Положаји Центроида Група 

Мушко                               3,03 

Женско                                          -3,88 

Легенда стр. 18-19. 

Из Табеле 7.7.3 се види да је у односу на пол пливача (мушко – женско) за резултате 

тестирања кинетичких параметара у 50м базену  изолована једна статистички значајна  

дискриминативна функција. Структуру дискриминативне функције чине једанаест 

вариабли (avgF10max, avgF20max, Favg30sec, Fmax, avgRFD10, avgF30max, avgRFD20, avgImpF20max , 

avgImpF10max, avgRFD30, avgImpF30max) са вредностима Вилксове ламбде (Wilks Lambda = 

0,07) и статистичком значајности (р = 0,000).  
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У Табели 7.7.4 дати су резултати униваријатне анализе варијансе (ANOVA) за независне 

групе испитаника за варијабле које дефинишу дискриминативне функције. 

 

Табела 7.7.4 Резултати униваријатне анализе варијансе  (Н = 41) 

 

  1.Мушки  2.Женски   

Варијабле  (Н=23)  (Н=18)   

 АС СД АС СД F p 

avgF10max (N) 254,42 28,02 156,31 12,59 18,97 0,000 

avgF20max (N) 236,38 26,57 148,04 13,46 16,56 0,000 

Favg30sec (N) 236,07 27,07 148,85 11,55 16,23 0,000 

Fmax (N) 296,20 36,21 189,20 24,16 11,62 0,000 

avgRFD10 (N/s) 804,24 53,44 700,00 20,53 6,79 0,007 

avgF30max (N) 220,64 31,68 141,66 13,77 9,71 0,000 

avgRFD20 (N/s) 791,71 50,11 694,64 24,03 5,70 0,009 

avgImpF20max (N·s) 84,94 8,81 69,35 4,21 5,13 0,009 

avgImpF10max (N·s) 87,24 8,61 71,69 4,14 4,95 0,013 

avgRFD30 (N/s) 780,18 48,76 687,74 18,01 5,81 0,007 

avgImpF30max (N·s) 83,07 8,85 68,28 3,86 4,38 0,019 

Легенда стр. 18-19. 
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7.8 Резултати компаративне статистике релација метаболичких параметара са 

такмичарским резултатима спринтера, средњепругаша и дугопругаша за 

узорак пливачица у 25м базену 

 

У Табели 7.8.1 дате су вредности дескриптивне статистике метаболичких 

параметара и вредности такмичарских резултат за узорак пливачица спринтера,  у Табели 

7.8.2 дате су вредности дескриптивне статистике метаболичких параметара и вредности 

такмичарских резултата за узорак пливачица - средњепругаша и у Табели 7.8.3 дате су 

вредности дескриптивне статистике метаболичких параметара и вредности такмичарских 

резултата за узорак пливачица – дугопругаша у 25м базену. 

 

Табела 7.8.1 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата у спринтерским дисциплинама и метаболичких параметара за узорак пливачица 

- спринтера у 25м базену (Бр. ајтема = 8) 

 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 588,00 658,00 615,64 30,95 1,96 

бод100м 613,00 667,00 630,36 20,75 2,22 

V2aet (m/s) 1,22 1,28 1,26 0,02 2,34 

V4obla (m/s) 1,30 1,37 1,34 0,02 12,00 

Vindant (m/s) 1,42 1,51 1,47 0,03 2,52 

Laindant (mmol) 10,20 15,13 12,87 1,87 3,28 

V8VO2max (m/s) 1,38 1,47 1,43 0,03 3,01 

V12anpowZ (m/s) 1,41 1,53 1,48 0,04 14,56 

V16anmaxZ (m/s) 1,47 1,57 1,52 0,04 12,95 

Lapeak (mmol) 10,40 15,30 12,87 1,83 13,14 

index Laindant/ Lapeak 0,72 0,98 0,88 0,11 5,03 

indexINDANT 6,65 9,14 7,62 1,00 3,29 

Легенда стр. 20-21. 
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Табела 7.8.2 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата у средњепругашким дисциплинама и метаболичких параметара за узорак 

пливачица - средњепругаша у 25м базену (Бр. ајтема = 10) 

 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

Бод200м 615,00 760,00 682,46 53,64 7,86 

Бод400м 632,00 757,00 695,15 39,46 5,68 

V2aet (m/s) 1,26 1,38 1,30 0,04 3,18 

V4obla (m/s) 1,36 1,44 1,39 0,03 1,82 

Vindant (m/s) 1,49 1,56 1,52 0,03 1,85 

Laindant (mmol) 7,34 16,52 10,93 3,35 30,61 

V8VO2max (m/s) 1,43 1,53 1,49 0,03 2,02 

V12anpowZ (m/s) 1,46 1,62 1,55 0,04 2,84 

V16anmaxZ (m/s) 1,49 1,68 1,60 0,06 3,51 

Lapeak (mmol) 6,90 14,90 11,90 2,56 21,53 

index Laindant/ Lapeak 0,57 2,06 0,97 0,41 42,11 

indexINDANT 4,86 10,59 7,18 2,13 29,68 

Легенда стр. 20-21. 

 

 

Табела 7.8.3 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата у дугопругашким дисциплинама и метаболичких параметара за узорак 

пливачица - дугопругаша у 25м базену (Бр. ајтема = 7) 

 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

Бод800m 642,00 794,00 708,77 52,89 7,34 

V2aet (m/s) 1,25 1,35 1,29 0,03 2,69 

V4obla (m/s) 1,36 1,47 1,40 0,04 2,91 

Vindant (m/s) 1,47 1,60 1,52 0,05 2,96 

Laindant (mmol) 4,92 15,76 9,02 3,04 33,71 

V8VO2max (m/s) 1,43 1,66 1,52 0,07 4,86 

V12anpowZ (m/s) 1,46 1,79 1,60 0,10 6,16 

V16anmaxZ (m/s) 1,49 1,82 1,65 0,10 6,13 

Lapeak (mmol) 6,40 12,10 9,16 1,86 20,37 

index Laindant/ Lapeak 0,58 1,30 0,99 0,24 24,65 

indexINDANT 3,29 10,59 5,95 2,08 34,89 

Легенда стр. 20-21. 

У Табели 7.8.4 дати су резултати каноничке дискриминативне анализе односно 

разлике у вредностима метаболичких параметара између спринтера, средњепругаша и 

дугопругаша пливачица у 25м базену. 
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Taбела 7.8.4 Резултати структуре дискриминативне функције метаболичких параметара 

између група испитаника у односу на тип пливача спринтер – средњепругаш – дугопругаш 

за пливачице 25м базен (бр. ајтема = 25) 

 

Варијабле Структура дискриминативне функције 

V2aet (m/s)  0,51 

V12anpowZ (m/s)  0,47 

V16anmaxZ (m/s)  0,46 

V4obla (m/s)  0,39 

Lapeak (mmol)                                  -0,34 

V8VO2max (m/s)  0,23 

Vindant (m/s)  0,23 

Laindant (mmol) -0,19 

indexINDANT -0,24 

index Laindant/ Lapeak 0,02 

Каноничка Корелација 0,93 

Wilks Lambda 0,06 

p                                   0,000 

Група Положаји Центроида Група 

Спринтер                      -2.73 

Средњепругаш 0,16 

Дугопругаш 4,91 

Легенда стр. 20-21. 

 

Из Табеле 7.8.4 се види да  у односу на тип пливача спринтер, средњепругаш, дугопругаш 

женског пола и резултата у 25м базену изолована је једна статистички значајна 

дискриминативна функција са вредностима Вилксове Ламбде (Wilks Lambda = 0,06) и 

статистичком значајности (р = 0,000). Структуру дискриминативне функције чине пет 

варијабли (V2aet, V12anpowZ, V16anmaxZ, V4obla, Lapeak). 
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У Табели 7.8.5 дати су резултати униваријатне анализе варијансе и t-теста за независне 

групе испитаника, значајне разлике између група испитаника у варијаблама које 

представљају метаболичке параметре. 

 

Табела 7.8.5 Резултати униваријатне анализе варијансе и t-теста (Н = 25) 

  1.Спринт   2.Средњеп.   3.Дугопр.    

Варијабле  (Н=8)   (Н=10)   (Н=7)    

 АС СД т АС СД т АС СД т F p 

V2aet (m/s) 1,26 0,02  1,30 0,04  1,29 0,03  2,36 0,117 

V12anpowZ 

(m/s) 

1,48 0,04  1,55 0,04 1
а
, 

 

1,60 0,10 2
а
, 

 3
а 

17,14 0,000 

V16anmaxZ 

(m/s) 

1,52 0,04 
 

1,60 0,06 1
а
, 

 

1,65 0,10  2
а
, 

 3
а
 

17,13 0,000 

V4obla (m/s) 1,34 0,02  1,39 0,03 1
а
, 

 

1,40 0,04 1
а 

12,61 0,000 

Lapeak 

(mmol) 

12,87 1,83 3
а
 

2
а 

11,90 2,56 3
а 

9,16 1,86  7,23 0,007 

т – (post hoc test) значајне разлике између група испитаника (1- значајне разлике између 

прве групе и групе из колоне, 2-значајне разлике између друге групе и групе из колоне, 3 – 

значајне разлике између треће групе и групе из колоне);  
а
 – статистичка значајност  ≤ 

0,050. 

У Табели 7.8.6 дати су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја система 

предикторских варијабли, метаболичких параметара на такмичарске резултате у 

спринтерским дисциплинама (50м и 100м) код пливачица у 25м базену. У Табели 7.2.7 

дати су резултати регресионе анализе (Backward method) тј. наједноставнији модел 

предикције критеријске варибле, резултата на спринтерским тркама, и система 

предиктора, метаболичких параметара, код пливачица у 25м базену. 
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Табела 7.8.6 Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаја метаболичких 

параметара на такмичарске резултате у спринтерским дисциплинама код пливачица у 25м 

базену (бр. ајтема = 16) 

 

Варијабле Beta t p 

V2aet (m/s) 5,84 7,62 0,007 

V4obla (m/s) 4,84 1,30 0,254 

Vindant (m/s) 2,71 0,96 0,382 

V12anpowZ (m/s) 0,30 0,69 0,529 

V16anmaxZ (m/s) 3,87 1,64 0,161 

Lapeak (mmol) 4,76 7,72 0,007 

index Laindant/ Lapeak 1,02 4,45 0,015 

indexINDANT -1,67 -1,26 0,262 

R = 0,88 R
2

adjust
 
= 0,73 F = 40,63 P = 0,001 

Легенда стр. 20-21. 

 

У Табели 7.8.6 су приказанi резултат мултипла регресионе анализе (Enther method) са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,88), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2
adjust = 0,73) и статистичке значајности (P = 0,001). 

 

Табела 7.8.7 Резултати мултипла регресионе анализе (Backward method) утицаја значајних 

метаболичких предиктора на такмичарске резултате у спринтерским дисциплинама (бр. 

ајтема = 16) 

 

Варијабле Unst.Beta t p  
V2aet (m/s) 85,92 8,18 0,000  
V4obla (m/s) 111,97 8,66 0,000  
V16anmaxZ (m/s) 401,50 11,01 0,000  
Lapeak (mmol) 227,61 11,39 0,000  

index Laindant/ Lapeak 103,64 4,93 0,017  

R = 0,89 R
2

adjust = 0,86 Std.Err.Est. = 7,89 F = 70,92 P = 0,001 

Легенда стр. 20-21. 

 

У Табели 7.8.7 су приказани резултати мултипла регресионе анализе ( Backward 

method) oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,89), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

аdjust = 0,86), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

7,89) и статистичке значајности (P = 0,001). 
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У Табели 7.8.8 дати су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја система 

предикторских варијабли, метаболичких параметара на такмичарске резултате у 

средњепругашким дисциплинама (200м и 400м) код пливачица у 25м базену. У Табели 

7.8.9 дати су резултати регресионе анализе (Backward method), наједноставнији модел 

предикције критеријске варибле, резултата у средњепругашким тркама, и система 

предиктора, метаболичких параметара код пливачица у 25м базену. 

 

Табела 7.8.8 Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаја метаболичких 

параметара на такмичарске резултате у средњепругашким дисциплинама код пливачица у 

25м базену (бр. ајтема = 20) 

 

Варијабле Beta t p 

V2aet (m/s) 15,94 2,52 0,047 

V4obla (m/s) 12,01 1,54 0,206 

Vindant (m/s) 1,24 0,29 0,782 

V8VO2max (m/s) 6,59 1,40 0,243 

V16anmaxZ (m/s) 16,02 3,11 0,041 

Lapeak (mmol) 0,49 0,77 0,482 

index Laindant/ Lapeak 0,80 2,19 0,047 

indexINDANT 0,16 0,05 0,961 

R = 0,98 R
2

adjust
 
= 0,92 F = 13,14 P = 0,001 

Легенда стр. 20-21. 

У Табели 7.8.8 су приказанi резултат мултипла регресионе анализе (Enther method) 

са вредностима коефицијента  корелације (R = 0,98), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2
 = 0,92) и статистичке значајности (P = 0,001). 

 

Табела 7.8.9 Резултати мултипла регресионе анализе (Backward method)  утицаја 

значајних метаболичких предиктора на такмичарске резултате у средњепругашким 

дисциплинама код пливачица у 25м базену (бр. ајтема = 20) 

 

Варијабле Unst.Beta t p  

V2aet (m/s) 198,78 6,91 0,000  

V4obla (m/s) 298,71 6,82 0,000  

Vindant (m/s) 120,30 6,04 0,001  

V16anmaxZ (m/s) 90,79 7,23 0,000  

index Laindant/ Lapeak 31,96 2,24 0,064  

R = 0,97 R
2

adjust = 0,90 Std.Err.Est. = 12,24 F = 23,54 P = 0,000 

Легенда стр. 20-21. 
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У Табели 7.8.9 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward 

method) oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,97), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

аdjust = 0,90), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

12,24) и статистичке значајности (P = 0,000). 

У Табели 7.8.10 приказани су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја 

система предикторских варијабли, метаболичких параметара на такмичарске резултате у 

дугопругашкој дисциплини (800м) код пливачица у 25м базену. У Табели 7.8.11 дати су 

резултати регресионе анализе (Backward method) односно најједноставнији модел 

предикције критеријске варијабле, вредности резултата у дугопругашкој тркци, и система 

предиктора, метаболичких параметара, код пливачица у 25м базену. 

 

Табела 7.8.10 Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаји 

метаболичких параметара на такмичарске резултате у дугопругашким дисциплинама код 

пливачица у 25м базену (бр. ајтема = 7) 

 

Варијабле Beta t p 

V2aet (m/s) 8,97 2,23 0,071 

V4obla (m/s) 13,32 2,22 0,079 

Vindant (m/s) 2,41 2,88 0,034 

V8VO2max (m/s) 2,96 0,42 0,691 

V12anpowZ (m/s) 11,47 2,07 0,085 

V16anmaxZ (m/s) 1,55 0,80 0,451 

Lapeak (mmol) -2,07 -1,79 0,122 

index Laindant/ Lapeak 2,29 1,83 0,121 

indexINDANT 2,76 2,17 0,072 

R = 0,96 R
2

adjust
 
= 0,86 F = 8,15 P = 0,000 

Легенда стр. 20-21. 

 

У Табели 7.8.10 су приказанi резултат мултипла регресионе анализе (Enther method) 

са вредностима коефицијента  корелације (R = 0,96), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2
adjust = 0,86) и статистичке значајности (P = 0,000). 
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Табела 7.8.11 Резултати мултипла регресионе анализе (Backward method) утицаји 

значајних метаболичких предиктора на такмичарске резултате у дугопругашким 

дисциплинама код пливачица у 25м базену (бр. ајтема = 7) 

 

Варијабле Unst.Beta t p  

V2aet (m/s) 106,59 2,67 0,039  

V4obla (m/s) 201,62 3,26 0,017  

Vindant (m/s) 33,17 3,81 0,011  

Lapeak (mmol) -3,90 -2,69 0,039  

index Laindant/ Lapeak 4,02 2,47 0,031  

indexINDANT 58,21 2,71 0,034  

R = 0,95 R
2

adjust = 0,84 Std.Err.Est. = 19,46 F = 12,44 P = 0,001 

Легенда стр. 20-21. 

У Табели 7.8.11 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward method) 

oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,95), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

аdjust = 0,84), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

12,44) и статистичке значајности (P = 0,001). 
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7.9 Резултати компаративне статистике релација метаболичких параметара са 

такмичарским резултатима спринтера, средњепругаша и дугопругаша за 

узорак пливачица у 50м базену 

 

У Табели 7.9.1 дате су вредности дескриптивне статистике метаболичких 

параметара и вредности такмичарских резултат за узорак пливачица спринтера,  у Табели 

7.9.2 дате су вредности дескриптивне статистике метаболичких параметара и вредности 

такмичарских резултата за узорак пливачица - средњепругаша и у Табели 7.9.3 дате су 

вредности дескриптивне статистике метаболичких параметара и вредности такмичарских 

резултата за узорак пливачица – дугопругаша у 50м базену. 

 

Табела 7.9.1 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата у спринтерским дисциплинама и метаболичких параметара за узорак пливачица 

- спринтера у 50м базену (Бр. ајтема = 6) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

Бод50m 562,00 702,00 618,88 62,89 10,16 

Бод100м 625,00 754,00 678,11 59,67 8,80 

V2aet (m/s) 1,30 1,33 1,31 0,01 0,97 

V4obla (m/s) 1,35 1,39 1,37 0,01 0,98 

Vindant (m/s) 1,44 1,52 1,47 0,03 2,16 

Laindant (mmol) 9,47 16,58 12,70 1,97 15,50 

V8VO2max (m/s) 1,41 1,50 1,43 0,03 2,02 

V12anpowZ (m/s) 1,44 1,56 1,47 0,04 2,69 

V16anmaxZ (m/s) 1,46 1,61 1,50 0,05 3,07 

Lapeak (mmol) 7,30 18,10 14,37 3,50 24,35 

index Laindant/ Lapeak 0,67 1,37 0,93 0,26 28,33 

indexINDANT 6,22 11,07 8,62 1,29 14,96 

Легенда стр. 20-21. 
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Табела 7.9.2 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата у средњепругашким дисциплинама и метаболичких параметара за узорак 

пливачица - средњепругаша у 50м базену (Бр. ајтема = 7) 

 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

Бод200м 593,00 798,00 662,22 58,52 8,84 

Бод400м 630,00 800,00 678,78 51,24 7,55 

V2aet (m/s) 1,30 1,35 1,32 0,02 1,25 

V4obla (m/s) 1,37 1,42 1,39 0,02 1,29 

Vindant (m/s) 1,46 1,56 1,51 0,03 2,30 

Laindant (mmol) 9,47 16,58 11,86 2,74 23,09 

V8VO2max (m/s) 1,43 1,53 1,47 0,04 2,57 

V12anpowZ (m/s) 1,47 1,60 1,52 0,05 3,53 

V16anmaxZ (m/s) 1,49 1,64 1,56 0,06 4,11 

Lapeak (mmol) 7,30 13,60 10,79 2,31 21,42 

index Laindant/ Lapeak 0,91 1,37 1,11 0,17 15,13 

indexINDANT 6,22 11,07 7,86 1,85 23,54 

Легенда стр. 20-21. 

 

Табела 7.9.3 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности такмичарских 

резултата у дугопругашким дисциплинама и метаболичких параметара за узорак 

пливачица - дугопругаша у 50м базену (Бр. ајтема = 5) 

 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

Бод800м 595,00 795,00 722,09 79,41 11,00 

V2aet (m/s) 1,25 1,36 1,32 0,04 2,89 

V4obla (m/s) 1,32 1,47 1,40 0,05 3,84 

Vindant (m/s) 1,45 1,60 1,52 0,06 3,88 

Laindant (mmol) 7,52 16,58 12,81 3,15 24,59 

V8VO2max (m/s) 1,40 1,62 1,48 0,08 5,41 

V12anpowZ (m/s) 1,44 1,71 1,53 0,10 6,43 

V16anmaxZ (m/s) 1,48 1,77 1,57 0,11 7,12 

Lapeak (mmol) 5,70 18,10 11,62 3,44 29,63 

index Laindant/ Lapeak 0,67 1,37 1,14 0,23 19,74 

indexINDANT 4,69 11,07 8,46 2,22 26,18 

Легенда стр. 20-21. 

У Табели 7.9.4 дати су резултати каноничке дискриминативне анализе односно 

разлике у вредностима метаболичких параметара између спринтера, средњепругаша и 

дугопругаша пливачица у 50м базену. 
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Taбела 7.9.4 Резултати структуре дискриминативне функцијеметаболичких параметара 

између група испитаника у односу на тип пливача спринтер – средњепругаш – дугопругаш 

за пливачице 50м базен (бр. ајтема = 18) 

 

Варијабле Структура дискриминативне функције 

index Laindant/ Lapeak  -0,38  0,36 

Lapeak (mmol)  0,35 -0,16 

Vindant (m/s) -0,25  0,35 

V8VO2max (m/s) -0,19  0,35 

V4obla (m/s) -0,15  0,33 

V12anpowZ (m/s) -0,21  0,23 

V16anmaxZ (m/s) -0,19  0,23 

Laindant (mmol)   0,01  0,09 

V2aet (m/s) -0,04 0,06 

indexINDANT  0,04 0,05 

Каноничка Корелација  0,93 0,73 

Wilks Lambda  0,06 0,46 

p  0,000 0,035 

Група Положаји Центроида Група 

Спринтер           4,14       -0,34 

Средњепругаш   -1,94  -1,01 

Дугопругаш   -0,81   1,24 

Легенда стр. 20-21. 

 

Из Табеле 7.9.4 се види да је у односу на метаболичке параметре  пливача женског 

пола спринтер, средњепругаш, дугопругаш и резултата у 50м базену  изоловане су  две 

статистички значајна дискриминативна функција. Структуру прве дискриминативне 

функције чине две варијабле (index Laindant/Lapeak и Lapeak) са вредностима Вилксове ламбде 

(Wilks Lambda = 0,06) и статистичком значајности (р = 0,000). Структуру друге 

дискриминативне функције чини три варијабле са вредностима Вилксове ламбде (Wilks 

Lambda = 0,46) и статистичком значајности (р = 0,035). У Табели 7.9.5 дати су резултати 

униваријатне анализе варијансе и t-теста за независне групе испитаника, значајне разлике 

између група испитаника у варијаблама које представљају метаболичке параметре. 
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Табела 7.9.5 Резултати униваријатне анализе варијансе и t-теста (Н = 18) 

  1.Спринт   2.Средњеп.   3.Дугопр.    

Варијабле  (Н=6)   (Н=7)   (Н=5)    

 АС СД т АС СД т АС СД т F p 

index Laindant/ 

Lapeak  

0,93 0,26  1,11 0,17 1
а 

1,14 0,23 1
а 

12,37 0,000 

Lapeak 

(mmol) 

14,37 3,50 2
а
, 

 3
а 

10,79 2,31  11,62 3,44 
 

9,32 0,000 

Vindant (m/s) 1,47 0,03 
 

1,51 0,03 1
а
 1,52 0,06 1

а
 6,02 0,000 

V8VO2max 

(m/s) 

1,43 0,03  1,47 0,04 1
а
 1,48 0,08 1

а
 4,64 0,041 

V4obla (m/s) 1,37 0,01 
 

1,39 0,02 
 

1,40 0,05 1
а
 2,74 0,078 

т – (post hoc test) значајне разлике између група испитаника (1- значајне разлике између 

прве групе и групе из колоне, 2-значајне разлике између друге групе и групе из колоне, 3 – 

значајне разлике између треће групе и групе из колоне);  
а
 – статистичка значајност  ≤ 

0,050. 

У Табели 7.9.6 дати су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја система 

предикторских варијабли, метаболичких параметара на такмичарске резултате у 

спринтерским дисциплинама (50м и 100м) код пливачица у 50м базену. У Табели 7.9.7 

дати су резултати регресионе анализе (Backward method) тј. најједноставнији модел 

предикције критеријске варибле, резултата на спринтерским тркама, и система 

предиктора, метаболичких параметара, код пливачица у 50м базену. 

 

Табела 7.9.6 Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаја метаболичких 

параметара на такмичарске резултате у спринтерским дисциплинама код пливачица у 50м 

базену (бр. ајтема = 12) 

Варијабле Beta t p 

V2aet (m/s) 0,27 1,36 0,221 

V4obla (m/s) 1,25 1,10 0,143 

Vindant (m/s) 2,12 8,71 0,000 

V8VO2max (m/s) 5,99 4,76 0,000 

V16anmaxZ (m/s) 6,47 0,51 0,639 

Lapeak (mmol) 6,01 16,04 0,000 

index Laindant/ Lapeak 2,14 14,63 0,000 

indexINDANT -3,02 -4,95 0,047 

R = 0,87 R
2

adjust
 
= 0,71 F = 31,15 P = 0,001 

Легенда стр. 20-21. 
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У Табели 7.9.6 су приказанi резултат мултипла регресионе анализе (Enther method) са 

вредностима коефицијента  корелације (R = 0,87), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2
adjust = 0,71) и статистичке значајности (P = 0,001). 

 

Табела 7.9.7 Резултати мултипла регресионе анализе (Backward method)  утицаја 

значајних метаболичких предиктора на такмичарске резултате у спринтерским 

дисциплинама код пливачица у 50м базену (бр. ајтема = 12) 

 

Варијабле Unst.Beta t p  

V16anmaxZ (m/s) 45,15 19,03 0,000  

Vindant (m/s) 23,64 9,95 0,000  

V8VO2max (m/s) 28,78 10,15 0,000  

Lapeak (mmol) 45,04 20,18 0,000  

index Laindant/ Lapeak 5,15 7,89 0,000  

R = 0,89 R
2

adjust = 0,78 Std.Err.Est. = 16,26 F = 19,71 P = 0,001 

Легенда стр. 20-21. 

 

У Табели 7.9.7 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward 

method) oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,89), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

аdjust = 0,78), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

16,26 ) и статистичке значајности (P = 0,001). 

У Табели 7.9.8 дати су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја система 

предикторских варијабли, метаболичких параметара на такмичарске резултате у 

средњепругашким дисциплинама (200м и 400м) код пливачица у 50м базену. У Табели 

7.9.8 дати су резултати регресионе анализе (Backward method), најједноставнији модел 

предикције критеријске варибле, резултата у средњепругашким тркама, и система 

предиктора, метаболичких параметара код пливачица у 50м базену. 
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Табела 7.9.8 Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаја метаболичких 

параметара на такмичарске резултате у средњепругашким дисциплинама код пливачица у 

50м базену (бр. ајтема = 14) 

 

Варијабле Beta t p 

V2aet (m/s) 0,67 1,84 0,081 

V4obla (m/s) 5,87 4,51 0,000 

Vindant (m/s) 0,55 1,49 0,161 

V8VO2max (m/s) 18,70 6,37 0,000 

V16anmaxZ (m/s) 13,96 6,79 0,000 

Lapeak (mmol) 0,97 2,37 0,034 

index Laindant/ Lapeak 1,15 3,20 0,017 

indexINDANT 0,46 1,04 0,312 

R = 0,97 R
2

adjust
 
= 0,90 F = 33,89 P = 0,000 

Легенда стр. 20-21. 

 

У Табели 7.9.8 су приказанi резултат мултипла регресионе анализе (Enther method) са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,97), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2
adjust = 0,90 ) и статистичке значајности (P = 0,000). 

 

Табела 7.9.9 Резултати мултипла регресионе анализе (Backward method) утицаја значајних 

метаболичких предиктора на такмичарске резултате у средњепругашким дисциплинама 

код пливачица у 50м базену (бр. ајтема = 14) 

 

Варијабле Unst.Beta t p  

V2aet (m/s) 117,72 6,73 0,000  

V4obla (m/s) 197,68 8,95 0,000  

V8VO2max (m/s) 203,22 9,26 0,000  

V16anmaxZ (m/s) 41,39 5,93 0,000  

Lapeak (mmol) 23,24 4,75 0,000  

index Laindant/ Lapeak 6,60 2,97 0,021  

R = 0,96 R
2

adjust = 0,91 Std.Err.Est. = 9,73 F = 44,14 P = 0,000 

Легенда стр. 20-21. 

 

У Табели 7.9.9 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward 

method) oдносно најједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,96), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

аdjust = 0,91), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. =  

9,73) и статистичке значајности (P = 0,000). 
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У Табели 7.9.10 приказани су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја 

система предикторских варијабли, метаболичких параметара на такмичарске резултате у 

дугопругашкој дисциплини (800м) код пливачица у 50м базену. У Табели 7.9.10 дати су 

резултати регресионе анализе (Backward method) односно најједноставнији модел 

предикције критеријске варијабле, вредности резултата у дугопругашкој тркци, и система 

предиктора, метаболичких параметара, код пливачица у 50м базену. 

 

Табела 7.9.10 Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаја 

метаболичких параметара на такмичарске резултате у дугопругашким дисциплинама код 

пливачица у 50м базену (бр. ајтема = 5) 

 

Варијабле Beta t p 

V2aet (m/s) 0,38 2,82 0,019 

V4obla (m/s) 4,34 8,92 0,000 

Vindant (m/s) 0,08 0,58 0,574 

V8VO2max (m/s) 8,90 8,12 0,000 

index Laindant/ Lapeak 0,77 5,71 0,000 

indexINDANT 0,42 2,49 0,039 

R = 0,97 R
2

adjust
 
= 0,91 F = 54,06 P = 0,000 

Легенда стр. 20-21. 

 

У Табели 7.9.10 су приказанi резултат мултипла регресионе анализе (Enther method) са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,97), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2
adjust = 0,94) и статистичке значајности (P = 0,000). 

 

Табела 7.9.11 Резултати мултипла регресионе анализе (Backward method)  утицаја 

значајних метаболичких предиктора на такмичарске резултате у дугопругашким 

дисциплинама код пливачица у 50м базену (бр. ајтема = 5) 

 

Варијабле Unst.Beta t p  

V2aet (m/s) 100,39 8,65 0,000  

V4obla (m/s) 105,63 10,24 0,000  

V8VO2max (m/s) 113,63 10,94 0,000  

index Laindant/ Lapeak 22,34 13,61 0,000  

indexINDANT 24,59 9,28 0,000  

R = 0,96 R
2

adjust = 0,92 Std.Err.Est. = 7,79 F = 60,50 P = 0,000 

Легенда стр. 20-21. 
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У Табели 7.9.11 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward method) 

oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,96), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

аdjust = 0,92), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

7,79) и статистичке значајности (P = 0,00). 
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7.10 Резултати компаративне статистике релација метаболичких параметара 

са такмичарским резултатима спринтера, средњепругаша и дугопругаша за 

узорак пливача у 25м базену 

 

У Табели 7.10.1 дате су вредности дескриптивне статистике метаболичких 

параметара и вредности такмичарских резултат за узорак пливача спринтера,  у Табели 

7.10.2 дате су вредности дескриптивне статистике метаболичких параметара и вредности 

такмичарских резултата за узорак пливача - средњепругаша и у Табели 7.10.3 дате су 

вредности дескриптивне статистике метаболичких параметара и вредности такмичарских 

резултата за узорак пливача – дугопругаша у 25м базену. 

 

Табела 7.10.1 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата у спринтерским дисциплинама и метаболичких параметара за 

узорак пливача - спринтера у 25м базену (Бр. ајтема = 7) 

 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 631,00 778,00 710,67 57,53 8,09 

бод100м 684,00 789,00 751,56 32,25 4,29 

V2aet (m/s) 1,21 1,40 1,28 0,07 5,32 

V4obla (m/s) 1,36 1,49 1,42 0,05 3,60 

Vindant (m/s) 1,44 1,63 1,52 0,07 4,66 

Laindant (mmol) 5,38 10,32 6,60 2,05 31,08 

V8VO2max (m/s) 1,52 1,67 1,59 0,05 3,10 

V12anpowZ (m/s) 1,63 1,79 1,70 0,06 3,55 

V16anmaxZ (m/s) 1,69 1,89 1,78 0,07 4,22 

Lapeak (mmol) 12,70 16,80 13,93 1,30 9,32 

index Laindant/ Lapeak 0,34 0,78 0,48 0,17 35,58 

indexINDANT 3,51 6,34 4,31 1,14 26,41 

Легенда стр. 20-21. 
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Табела 7.10.2 Резултати основних дескриптивних карактеристике вредности 

такмичарских резултата у средњепругашким дисциплинама и метаболичких параметара за 

узорак пливача- средњепругаша у 25м базену (Бр. ајтема = 6) 

 

Варијабле  Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

Бод200м 615,00 804,00 762,45 54,34 7,13 

Бод400м 614,00 795,00 725,67 60,20 8,30 

V2aet (m/s) 1,30 1,50 1,39 0,07 5,02 

V4obla (m/s) 1,47 1,57 1,51 0,04 2,65 

Vindant (m/s) 1,55 1,71 1,64 0,06 3,59 

Laindant (mmol) 5,45 14,31 9,02 3,03 33,57 

V8VO2max (m/s) 1,59 1,69 1,64 0,03 1,64 

V12anpowZ (m/s) 1,66 1,79 1,73 0,05 2,62 

V16anmaxZ (m/s) 1,71 1,89 1,78 0,07 3,67 

Lapeak (mmol) 9,40 17,00 14,13 1,84 13,06 

index Laindant/ Lapeak 0,39 0,94 0,64 0,21 32,25 

indexINDANT 3,51 8,35 5,46 1,66 30,35 

Легенда стр. 20-21. 

 

Табела 7.10.3 Резултати основних дескриптивне карактеристике вредности такмичарских 

резултата у дугопругашким дисциплинама и метаболичких параметара за узорак пливача - 

дугопругаша у 25м базену (Бр. ајтема = 5) 

 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

Бод800m 725,00 800,00 742,50 32,61 10,34 

V2aet (m/s) 1,36 1,50 1,42 0,05 3,26 

V4obla (m/s) 1,48 1,57 1,54 0,02 1,55 

Vindant (m/s) 1,61 1,71 1,68 0,03 1,75 

Laindant (mmol) 7,25 14,31 9,41 3,07 32,60 

V8VO2max (m/s) 1,61 1,69 1,67 0,03 1,95 

V12anpowZ (m/s) 1,68 1,79 1,75 0,05 2,97 

V16anmaxZ (m/s) 1,71 1,86 1,81 0,07 3,77 

Lapeak (mmol) 9,40 15,30 11,78 2,84 24,15 

index Laindant/ Lapeak 0,58 0,94 0,79 0,10 12,93 

indexINDANT 4,34 8,35 5,60 1,75 31,20 

Легенда стр. 20-21. 

У Табели 7.10.4 дати су резултати каноничке дискриминативне анализе односно 

разлике у вредностима метаболичких параметара између спринтера, средњепругаша и 

дугопругаша пливача у 25м базену. 
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Taбела 7.10.4 Резултати структуре дискриминативне функције метоболичких параметара 

између група испитаника у односу на тип пливача спринтер, средњепругаш, дугопругаш 

за пливаче 25м базен  (бр. ајтема = 18) 

 

Варијабле Структура дискриминативне функције 

V4obla (m/s) 0,80 -0,21 

Vindant (m/s) 0,80 -0,26 

V8VO2max (m/s) 0,68 0,24 

V2aet (m/s) 0,64 -0,29 

index Laindant/ Lapeak 0,49 -0,02 

V12anpowZ (m/s) 0,39 0,19 

Lapeak (mmol) -0,45 -0,57 

V16anmaxZ (m/s) 0,23  0,40 

indexINDANT 0,19 -0,39 

Laindant (mmol) 0,23 -0,39 

Каноничка Корелација 0,86 0,82 

Wilks Lambda 0,06 0,26 

p 0,000 0,009 

Група Положаји Центроида Група 

Спринтер          -1,78         0,70 

Средњепругаш   0,51   -2,23 

Дугопругаш   2,06    -1,55 

Легенда стр. 20-21. 

 

Из Табеле 7.10.4 се види да  у односу на тип пливача спринтер, средњепругаш, 

дугопругаш мушког пола и резултата у 25м базену изоловане су две статистички значајна 

дискриминативне функције. Структуру прве дискриминативне функције чини шест 

варијабли (V4obla, Vindant, V8VO2max,   V2aet, index Laindant/ Lapeak, V12anpowZ) са вредностима 

Вилксове ламбде (Wilks Lambda = 0,06) и статистичком значајности (р = 0,000). Структуру 

друге дискриминативне функције чини четири варијабле (Lapeak, V16anmaxZ, indexINDANT, 

Laindant) са вредностима Вилксове ламбде (Wilks Lambda = 0,26) и статистичком 

значајности (р = 0,009). 

 

У Табели 7.10.5 дати су резултати униваријатне анализе варијансе и t-теста за независне 

групе испитаника, значајне разлике између група испитаника у варијаблама које 

представљају метаболичке параметре. 
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Табела 7.10.5 Резултати униваријатне анализе варијансе и t-теста (Н = 18) 

  1.Спринт   2.Средњеп.   3.Дугопр.    

Варијабле  (Н=7)   (Н=6)   (Н=5)    

 АС СД т АС СД т АС СД т F p 

V4obla (m/s) 1,42 0,05  1,51 0,04 1
a 

1,54 0,02  2
a
, 

3
a 

14,37 0,000 

Vindant (m/s) 1,52 0,07  1,64 0,06 1
a 

1,68 0,03  2
a
, 

3
a 

16,21 0,000 

V8VO2max 

(m/s) 

1,59 0,05 
 

1,64 0,03 1
a
 1,67 0,03  2

a
, 

  3
a
 

13,21 0,000 

V2aet (m/s) 1,28 0,07  1,39 0,07 1
a
 1,42 0,05  2

a
, 

3
a
 

8,42 0,000 

index Laindant/ 

Lapeak 

0,48 0,17 
 

0,64 0,21 1
a 

0,79 0,10  2
a
, 

3
a
 

17,38 0,000 

V12anpowZ 

(m/s) 

1,70 0,06  1,73 0,05  1,75 0,05  2
a
, 

3
a
 

5,46 0,027 

Lapeak 

(mmol) 

13,9

3 

1,30 3
a 

14,13 1,84 3
a 

11,78 2,84  7,24 0,000 

V16anmaxZ 

(m/s) 

1,78 0,07  1,78 0,07  1,81 0,07  2,31 0,135 

indexINDANT 4,31 1,14  5,46 1,66 1
a 

5,60 1,75  2
a
, 

3
a
 

6,15 0,011 

Laindant 

(mmol) 

6,60 2,05  9,02 3,03 1
a 

9,41 3,07 1
a 

14,37 0,000 

т – (post hoc test) значајне разлике између група испитаника (1- значајне разлике између 

прве групе и групе из колоне, 2-значајне разлике између друге групе и групе из колоне, 3 – 

значајне разлике између треће групе и групе из колоне);  
а
 – статистичка значајност  ≤ 

0,050. 

У Табели 7.10.6 дати су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја 

система предикторских варијабли, метаболичких параметара на такмичарске резултате у 

спринтерским дисциплинама (50м и 100м) код пливача у 25м базену. У Табели 7.10.7 дати 

су резултати регресионе анализе (Backward method) тј. најједноставнији модел предикције 

критеријске варибле, резултата на спринтерским тркама, и система предиктора, 

метаболичких параметара, код пливача у 25м базену. 
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Табела 7.10.6 Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаја 

метаболичких параметара на такмичарске резултате у спринтерским дисциплинама код 

пливача у 25м базену (бр. ајтема = 14) 

 

Варијабле Beta t p 

V2aet (m/s) 4,57 0,42 0,691 

V4obla (m/s) 5,72 0,66 0,535 

Vindant (m/s) 1,45 0,37 0,729 

V8VO2max (m/s) 5,08 1,19 0,271 

V12anpowZ (m/s) 4,84 1,16 0,282 

V16anmaxZ (m/s) 8,74 6,30 0,011 

Lapeak (mmol) 4,42 3,90 0,026 

index Laindant/ Lapeak 8,13 1,92 0,101 

indexINDANT -3,45 -1,13 0,175 

R = 0,88 R
2

adjust
 
= 0,73 F = 6,78 P = 0,001 

Легенда стр. 20-21. 

 

У Табели 7.10.6 су приказани резултати  мултипла регресионе анализе (Enther method) са 

вредностима коефицијента  корелације (R = 0,88), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2
adjust = 0,73) и статистичке значајности (P = 0,001). 

 

Табела 7.10.7 Резултати мултипла регресионе анализе (Backward method)  утицаја 

значајних метаболичких предиктора на такмичарске резултате у спринтерским 

дисциплинама код пливача у 25м базену (бр. ајтема = 14) 

Варијабле Unst.Beta t p  

V16anmaxZ (m/s) 231,11 12,41 0,007  

Lapeak (mmol) 98,40 8,07 0,011  

index Laindant/ Lapeak 80,57 4,71 0,016  

R = 0,78 R
2

adjust = 0,52 Std.Err.Est. = 31,04 F = 6,32 P = 0,019 

Легенда стр. 20-21. 

 

У Табели 7.10.7 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward method) 

oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,78), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

аdjust = 0,52), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

31,04) и статистичке значајности (P = 0,019). 

У Табели 7.10.8 дати су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја 

система предикторских варијабли, метаболичких параметара на такмичарске резултате у 

средњепругашким дисциплинама (200м и 400м) код пливача у 25м базену. У Табели 7.10.9 
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дати су резултати регресионе анализе (Backward method), наједноставнији модел 

предикције критеријске варибле, резултата у средњепругашким тркама, и система 

предиктора, метаболичких параметара код пливача у 25м базену. 

 

Табела 7.10.8 Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаја 

метаболичких параметара на такмичарске резултате у средњепругашким дисциплинама 

код пливача у 25м базену (бр. ајтема = 12) 

 

Варијабле Beta t p 

 V4obla (m/s) 11,95 1,55 0,005 

Vindant (m/s) 6,29 1,54 0,033 

Laindant (mmol) 21,91 1,56 0,055 

V8VO2max (m/s) 1,75 0,49 0,042 

V12anpowZ (m/s) 1,85 0,40 0,718 

V16anmaxZ (m/s) 2,10 0,78 0,475 

Lapeak (mmol) 0,36 0,67 0,531 

indexINDANT 18,51 1,50 0,197 

R = 0,94 R
2

adjust
 
= 0,83 F = 4,89 P = 0,004 

Легенда стр. 20-21. 

 

У Табели 7.10.9 су приказанi резултат мултипла регресионе анализе (Enther method) са 

вредностима коефицијента  корелације (R = 0,94), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2
adjust = 0,83) и статистичке значајности (P = 0,004). 

 

Табела 7.10.9 Резултати мултипла регресионе (Backward method) анализе утицаја 

значајних метаболичких предиктора на такмичарске резултате у средњепругашким 

дисциплинама код пливача у 25м базену (бр. ајтема = 12) 

Варијабле Unst.Beta t p  

 V4obla (m/s) 386,13 7,11 0,000  

Vindant (m/s) 169,59 6,41 0,000  

Laindant (mmol) 19,17 1,71 0,017  

V8VO2max (m/s) 132,09 4,39 0,009  

R = 0,92 R
2

adjust = 0,79 Std.Err.Est. = 16,72 F = 13,94 P = 0,005 

Легенда стр. 20-21. 

 

У Табели 7.10.9 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward method) 

oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,92), вредности коригованог коефицијента 
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детерминације (R
2

аdjust = 0,79), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

16,72) и статистичке значајности (P = 0,005). 

У Табели 7.10.10 приказани су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја 

система предикторских варијабли, метаболичких параметара на такмичарске резултате у  

дугопругашкој дисциплини (800м) код пливача у 25м базену. У Табели 7.10.11 дати су 

резултати регресионе анализе (Backward method) односно наједноставнији модел 

предикције критеријске варијабле, вредности резултата у дугопругашкој тркци, и система 

предиктора, метаболичких параметара, код пливача у 25м базену. 

 

Табела 7.10.10 Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаја 

метаболичких параметара на такмичарске резултате у дугопругашким дисциплинама код 

пливача у 25м базену (бр. ајтема = 5) 

 

Варијабле  Beta t p 

 V4obla (m/s) 12,83 1,49 0,000 

Vindant (m/s) 10,34 2,82 0,000 

V8VO2max (m/s) 5,39 1,28 0,000 

Laindant (mmol) 1,27 1,10 0,000 

indexINDANT 3,30 1,91 0,000 

R = 0,97 R
2

аdjust
 
= 0,91 F = 46,12 P = 0,000 

Легенда стр. 20-21. 

 

У Табели 7.10.9 су приказанi резултат мултипла регресионе анализе (Enther method) са 

вредностима коефицијента  корелације (R = 0,97), вредности коефицијента детерминације 

(R
2

adjust = 0,91) и статистичке значајности (P = 0,000). 

 

Табела 7.10.11 Резултати мултипла регресионе анализе (Backward method)  утицаја 

значајних метаболичких предиктора на такмичарске резултате у дугопругашким 

дисциплинама код пливача у 25м базену (бр. ајтема = 5) 

Варијабле Unst.Beta t p  

 V4obla (m/s) 153,13 3,88 0,000  

Vindant (m/s) 123,59 3,67 0,000  

V8VO2max (m/s) 114,17 3,62 0,000  

R = 0,94 R
2

adjust = 0,83 Std.Err.Est. = 8,12 F = 27,94 P = 0,001 

Легенда стр. 20-21. 
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У Табели 7.10.11 су приказани резултати мултипла регресионе анализе ( Backward method) 

oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,94), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

аdjust = 0,83), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

8,12) и статистичке значајности (P = 0,001). 
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7.11 Резултати компаративне статистике релација метаболичких 

параметара са такмичарским резултатима спринтера, средњепругаша и 

дугопругаша за узорак пливача у 50м базену 

 

У Табели 7.11.1 дате су вредности дескриптивне статистике метаболичких 

параметара и вредности такмичарских резултат за узорак пливача спринтера,  у Табели 

7.11.2 дате су вредности дескриптивне статистике метаболичких параметара и вредности 

такмичарских резултата за узорак пливача - средњепругаша и у Табели 7.11.3 дате су 

вредности дескриптивне статистике метаболичких параметара и вредности такмичарских 

резултата за узорак пливача – дугопругаша у 50м базену. 

 

Табела 7.11.1 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата у спринтерским дисциплинама и метаболичких параметара за 

узорак пливача - спринтера у 50м базену (бр. ајтема = 8) 

 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

Бод50m 459,00 731,00 638,91 112,57 17,62 

Бод100м 480,00 805,00 693,00 131,53 18,98 

V2aet (m/s) 1,13 1,36 1,26 0,10 7,79 

V4obla (m/s) 1,22 1,48 1,37 0,11 7,77 

Vindant (m/s) 1,34 1,61 1,49 0,11 7,70 

Laindant (mmol) 6,74 9,88 8,36 1,17 14,00 

V8VO2max (m/s) 1,32 1,61 1,49 0,12 7,80 

V12anpowZ (m/s) 1,37 1,70 1,56 0,12 7,98 

V16anmaxZ (m/s) 1,42 1,76 1,62 0,13 8,15 

Lapeak (mmol) 11,10 16,70 13,80 2,19 15,91 

index Laindant/ Lapeak 0,46 0,83 0,62 0,15 23,36 

indexINDANT 4,37 6,93 5,65 0,88 15,60 

Легенда стр. 20-21. 
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Табела 7.11.2 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата у средњепругашким дисциплинама и метаболичких параметара за 

узорак пливача - средњепругаша у 50м базену (бр. ајтема = 9) 

 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

Бод200м 570,00 803,00 707,00 81,19 11,48 

Бод400м 572,00 824,00 712,64 89,32 12,53 

V2aet (m/s) 1,14 1,47 1,32 0,10 7,46 

V4obla (m/s) 1,25 1,53 1,42 0,09 6,07 

Vindant (m/s) 1,36 1,67 1,55 0,10 6,16 

Laindant (mmol) 6,74 16,93 9,71 3,29 33,89 

V8VO2max (m/s) 1,37 1,61 1,53 0,08 5,00 

V12anpowZ (m/s) 1,45 1,70 1,60 0,08 4,71 

V16anmaxZ (m/s) 1,51 1,76 1,66 0,08 4,69 

Lapeak (mmol) 12,10 17,90 14,38 2,14 14,87 

index Laindant/ Lapeak 0,46 0,95 0,67 0,16 23,43 

indexINDANT 4,37 10,14 6,22 1,79 28,80 

Легенда стр. 20-21. 

 

Табела 7.11.3 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата у дугопругашким дисциплинама и метаболичких параметара за 

узорак пливача - дугопругаша у 50м базену (бр. ајтема = 6) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

Бод800м 603,00 783,00 663,67 80,38 12,11 

V2aet (m/s) 1,27 1,48 1,37 0,08 5,56 

V4obla (m/s) 1,38 1,58 1,46 0,08 5,19 

Vindant (m/s) 1,50 1,74 1,60 0,08 5,29 

Laindant (mmol) 8,38 10,52 9,98 0,77 7,69 

V8VO2max (m/s) 1,50 1,69 1,57 0,08 4,91 

V12anpowZ (m/s) 1,57 1,76 1,63 0,08 4,75 

V16anmaxZ (m/s) 1,63 1,81 1,68 0,08 4,67 

Lapeak (mmol) 8,60 14,10 10,26 1,70 16,59 

index Laindant/ Lapeak 0,69 1,20 0,89 0,19 19,25 

indexINDANT 5,57 6,67 6,23 0,41 6,56 

Легенда стр. 20-21. 

 

У Табели 7.11.4 дати су резултати каноничке дискриминативне анализе односно разлике у 

вредностима метаболичких параметара између спринтера, средњепругаша и дугопругаша 

пливача у 50м базену. 
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Taбела 7.11.4 Резултати структуре дискриминативне функције метаболичких параметара 

између група испитаника у односу на тип пливача спринтер, средњепругаш, дугопругаш 

за пливаче 50м базен (бр. ајтема = 23) 

 

Варијабле Структура дискриминативне функције 

index Laindant/ Lapeak -0,77 

Lapeak (mmol)  0,71 

Vindant (m/s) -0,39 

V4obla (m/s) -0,36 

V8VO2max (m/s) -0,21 

V12anpowZ (m/s) -0,18 

V16anmaxZ (m/s) -0,15 

Laindant (mmol) -0,12 

indexINDANT -0,11 

V2aet (m/s) -0,23 

Каноничка Корелација 0,88 

Wilks Lambda 0,18 

p 0,005 

Група Положаји Центроида Група 

Спринтер                           1,29 

Средњепругаш 1,13 

Дугопругаш -2,26 

Легенда стр. 20-21. 

 

Из Табеле 7.11.4 се види да  у односу на тип пливача спринтер, средњепругаш, 

дугопругаш мушког пола и резултата у 50м базену изолованa je jeдна статистички 

значајна дискриминативна функција. Структуру изоловане дискриминативне функције 

чини четири варијабле (index Laindant/ Lapeak, Lapeak, Vindant, V4obla, V8VO2max) са вредностима 

Вилксове ламбде (Wilks Lambda = 0,18) и статистичком значајности (р = 0,005).  

У Табели 7.11.5 дати су резултати униваријатне анализе варијансе и t-теста за независне 

групе испитаника, значајне разлике између група испитаника у варијаблама које 

представљају метаболичке параметре. 
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Табела 7.11.5 Резултати униваријатне анализе варијансе и t-теста (Н = 23) 

 

  1.Спринт   2.Средњеп.   3.Дугопр.    

Варијабле  (Н=8)   (Н=9)   (Н=6)    

 АС СД т АС СД т АС СД т F p 

index Laindant/ 

Lapeak 

0,62 0,15  0,67 0,16 1
а 

0,89 0,19 1
a
, 

2
a 

19,23 0,000 

Lapeak 

(mmol) 

13,80 2,19 3
a 

14,38 2,14 3
a 

10,26 1,70 
 

17,34 0,000 

Vindant (m/s) 1,49 0,11 
 

1,55 0,10 1
a 

1,60 0,08 1
a
, 

  2
a
 

14,52 0,000 

V4obla (m/s) 1,37 0,11  1,42 0,09 1
a 

1,46 0,08 1
a
, 

2
a
 

13,78 0,000 

т – (post hoc test) значајне разлике између група испитаника (1- значајне разлике између 

прве групе и групе из колоне, 2-значајне разлике између друге групе и групе из колоне, 3 – 

значајне разлике између треће групе и групе из колоне);  
а
 – статистичка значајност  ≤ 

0,050. 

 

У Табели 7.11.6 дати су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја система 

предикторских варијабли, метаболичких параметара на такмичарске резултате у 

спринтерским дисциплинама (50м и 100м) код пливача у 50м базену. У Табели 7.11.7 дати 

су резултати регресионе анализе (Backward method) тј. најједноставнији модел предикције 

критеријске варибле, резултата на спринтерским тркама, и система предиктора, 

метаболичких параметара, код пливача у 50м базену. 

 

Табела 7.11.6 Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаја 

метаболичких параметара на такмичарске резултате у спринтерским дисциплинама код 

пливача у 50м базену (бр. ајтема = 16) 

 

Варијабле Beta t p 

V16anmaxZ (m/s) 3,48 2,99 0,019 

Lapeak (mmol) 6,77 2,47 0,025 

V8VO2max (m/s) 1,49 1,72 0,101 

Vindant (m/s) 0,45 1,28 0,027 

index Laindant/ Lapeak 0,47 1,11 0,281 

indexINDANT -6,10 -2,48 0,025 

R = 0,85 R
2

adjust
 
= 0,69 F = 21,74 P = 0,017 

Легенда стр. 20-21. 
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У Табели 7.11.6 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Enther method) са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,85), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2
adjust = 0,69) и статистичке значајности (P = 0,017). 

 

Табела 7.11.7 Резултати мултипла регресионе анализе (Backward method) утицаји 

значајних метаболичких предиктора на такмичарске резултате у спринтерским 

дисциплинама код пливача у 50м базену (бр. ајтема = 16) 

 

Варијабле Unst.Beta t p  

Laindant (mmol) 27,704 6,549 0,000  

Lapeak (mmol) 59,039 8,765 0,000  

V16anmaxZ (m/s) 53,544 9,431 0,000  

Vindant (m/s)          14,044                5,346 0,021  

R = 0,84 R
2

adjust = 0,68 Std.Err.Est. = 33,72 F = 11,14 P = 0,019 

Легенда стр. 20-21. 

 

У Табели 7.11.7 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward method) 

oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,84), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

аdjust = 0,68), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

33,72) и статистичке значајности (P = 0,019). 

У Табели 7.11.8 дати су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја 

система предикторских варијабли, метаболичких параметара на такмичарске резултате у 

средњепругашким дисциплинама (200м и 400м) код пливача у 50м базену. У Табели 7.11.9 

дати су резултати регресионе анализе (Backward method), најједноставнији модел 

предикције критеријске варибле, резултата у средњепругашким тркама, и система 

предиктора, метаболичких параметара код пливача у 50м базену. 
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Табела 7.11.8 Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаја 

метаболичких параметара на такмичарске резултате у средњепругашким дисциплинама 

код пливача у 50м базену (бр. ајтема = 18) 

Варијабле Beta t p 

Vindant (m/s) 11,49 8,32 0,007 

Laindant (mmol) 8,02 5,12 0,041 

V8VO2max (m/s) 3,16 1,30 0,073 

Lapeak (mmol) 4,49 2,31 0,039 

index Laindant/ Lapeak 2,31 2,23 0,031 

indexINDANT 1,60 1,08 0,296 

V4obla (m/s) 5,45 3,93 0,031 

R = 0,91 R
2

adjust
 
= 0,79 F = 63,21 P = 0,001 

Легенда стр. 20-21. 

 

У Табели 7.11.8 су приказанi резултат мултипла регресионе анализе (Enther method) са 

вредностима коефицијента  корелације (R = 0,91), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2
adjust = 0,79) и статистичке значајности (P = 0,001). 

 

Табела 7.11.9 Резултати мултипла регресионе анализе (Backward method)  утицаја 

значајних метаболичких предиктора на такмичарске резултате у средњепругашким 

дисциплинама код пливача у 50м базену (бр. ајтема = 18) 

 

Варијабле Unst.Beta t p  

Vindant (m/s) 167,60 22,19 0,000  

Laindant (mmol) 121,04 17,21 0,000  

Lapeak (mmol) 47,09 7,33 0,000  

index Laindant/ Lapeak 148,44 11,54 0,000  

V4obla (m/s) 153,21 12,37 0,000  

V8VO2max (m/s) 86,45 8,93 0,000  

R = 0,93 R
2

adjust = 0,86 Std.Err.Est. = 21,34 F = 89,14 P = 0,00 

Легенда стр. 20-21. 

 

У Табели 7.11.9 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward method) 

oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 

вредностима коефицијента корелације (R = 0,93), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

аdjust = 0,86), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

21,34) и статистичке значајности (P = 0,00). 

У Табели 7.11.10 приказани су резултати регресионе анализе (Enter method) утицаја 

система предикторских варијабли, метаболичких параметара на такмичарске резултате у 
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дугопругашкој дисциплини (800м) код пливача у 50м базену. У Табели 7.11.11 дати су 

резултати регресионе анализе (Backward method) односно најједноставнији модел 

предикције критеријске варијабле, вредности резултата у дугопругашкој тркци, и система 

предиктора, метаболичких параметара, код пливача у 50м базену. 

 

Табела 7.11.10 Резултати мултипла регресионе анализе (Enter method) утицаја 

метаболичких параметара на такмичарске резултате у дугопругашким дисциплинама код 

пливача у 50м базену (бр. ајтема = 6) 

 

Варијабле Beta t p 

Vindant (m/s) 1,13 2,48 0,027 

Laindant (mmol) 3,64 2,11 0,050 

V8VO2max (m/s) 2,03 1,95 0,047 

Lapeak (mmol) -0,28 1,31 0,213 

index Laindant/ Lapeak 0,14 0,56 0,585 

V4obla (m/s) 3,24 2,11 0,041 

R = 0,91 R
2

adjust
 
= 0,80 F = 102,71 P = 0,001 

Легенда стр. 20-21. 

 

У Табели 7.11.10 су приказанi резултат мултипла регресионе анализе (Enther method) са 

вредностима коефицијента  корелације (R = 0,91), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2
adjust = 0,80) и статистичке значајности (P = 0,001). 

 

Табела 7.11.11 Резултати мултипла регресионе анализе (Backward method) утицаја 

значајних метаболичких предиктора на такмичарске резултате у дугопругашким 

дисциплинама код пливача у 50м базену (бр. ајтема = 6) 

 

Варијабле Unst.Beta t p  

Vindant (m/s) 18,40 5,48 0,017  

Laindant (mmol) 12,83 3,52 0,027  

V8VO2max (m/s) 11,65 2,94 0,025  

Lapeak (mmol) -7,86 3,34 0,000  

V4obla (m/s) 26,80 6,42 0,011  

R = 0,93 R
2

adjust = 0,86 Std.Err.Est. = 21,34 F = 89,14 P = 0,001 

Легенда стр. 20-21. 

 

У Табели 7.11.11 су приказани резултати мултипла регресионе анализе (Backward method) 

oдносно наједноставнији модел предикције резултата критеријске варијабле са 
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вредностима коефицијента корелације (R = 0,93), вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

аdjust = 0,86), вредности стандардне грешке предикције (Std. Err. Est. = 

21,34) и статистичке значајности (P = 0,001). 
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7.12 Резултати компаративне статистике релација метаболичких параметара са 

такмичарским резултатима у односу на пол пливача за резултате у 25м базену 

 

У Табели 7.12.1 дати су резултати дескриптивне статистике вредности 

такмичарских резултата и метаболичких параметара за узорак мушких пливача у 25м 

базену. У Табели 7.12.2 дати су резултати дескриптивне статистике вредности 

такмичарских резултата и метаболичких параметара за узорак пливачица у 25м базену. 

 

Табела 7.12.1 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата и метаболичких параметара за узорак пливача у 25м базену (бр. 

ајтема = 18) 

 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 554,00 778,00 699,94 56,10 8,01 

бод100м 641,00 789,00 733,27 37,21 5,07 

бод200м 615,00 804,00 758,33 48,92 6,45 

бод400м 609,00 827,00 703,85 76,20 10,83 

бод800м 625,00 800,00 709,00 63,91 9,01 

V2aet (m/s) 1,21 1,50 1,34 0,09 6,72 

V4obla (m/s) 1,36 1,57 1,47 0,06 4,08 

Vindant (m/s) 1,44 1,71 1,59 0,09 5,66 

Laindant (mmol) 7,38 14,31 10,37 3,08 36,80 

V8VO2max (m/s) 1,52 1,69 1,61 0,04 2,48 

V12anpowZ (m/s) 1,63 1,79 1,70 0,04 2,35 

V16anmaxZ (m/s) 1,69 1,89 1,76 0,05 2,84 

Lapeak (mmol) 9,40 17,00 14,16 1,68 11,86 

index Laindant/ Lapeak 0,34 0,84 0,59 0,21 35,59 

indexINDANT 3,51 8,35 5,18 1,64 31,66 

Легенда стр. 20-21. 
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Табела 7.12.2 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата и  метаболичких параметара за узорак пливачица у 25м базену 

(бр. ајтема = 25) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 501,00 699,00 608,64 51,70 8,49 

бод100м 516,00 730,00 635,36 50,45 7,94 

бод200м 529,00 760,00 652,04 62,92 9,65 

бод400м 554,00 776,00 681,09 65,89 9,68 

бод800м 512,00 794,00 668,55 76,51 11,44 

V2aet (m/s) 1,22 1,37 1,28 0,40 3,16 

V4obla (m/s) 1,30 1,46 1,38 0,04 3,00 

Vindant (m/s) 1,42 1,60 1,50 0,04 2,85 

Laindant (mmol) 4,91 13,15 8,41 2,93 28,21 

V8VO2max (m/s) 1,38 1,65 1,48 0,06 4,20 

V12anpowZ (m/s) 1,41 1,79 1,54 0,08 5,35 

V16anmaxZ (m/s) 1,47 1,82 1,59 0,08 5,41 

Lapeak (mmol) 6,40 15,30 11,56 2,73 23,65 

index Laindant/ Lapeak 0,57 1,05 0,73 0,21 33,66 

indexINDANT 3,29 10,59 6,91 1,94 28,09 

Легенда стр. 20-21. 

 

У Табели 7.12.3 дати су резултати каноничке дискриминативне анализе односно разлике у 

вредностима метаболичких параметара у односу на пол пливача (мушко - женско) у 25м 

базену. Из Табеле 7.12.3 се види да је у односу на пол пливача (мушко – женско) за 

резултате тестирања метаболичких параметара  у 25м базену  изолована једна статистички 

значајна  дискриминативна функцијa. Структуру дискриминативне функције чини осам 

варијабли (V8VO2max, V16anmaxZ, V12anpowZ, V4obla, index Laindant/ Lapeak, Vindant, Lapeak, Laindant ) са 

вредностима Вилксове ламбде (Wilks Lambda = 0,16) и статистичком значајности  (р = 

0,001).  
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Taбела 7.12.3 Резултати  структуре дискриминативне функције метаболичких параметара  

група испитаника у односу на пол пливача (мушко – женско) за резултате у 25м базен у 

(бр. ајтема = 43) 

Варијабле Структура дискриминативне функције 

V8VO2max (m/s)  0,52 

V16anmaxZ (m/s)  0,50 

V12anpowZ (m/s)  0,49 

V4obla (m/s)  0,37 

index Laindant/ Lapeak                                                 -0,37 

Vindant (m/s)  0,37 

Laindant (mmol/l) 0,36 

Lapeak (mmol/l)  0,34 

indexINDANT -0,22 

V2aet (m/s)  0,19 

Каноничка Корелација 0,91 

Wilks Lambda 0,16 

p 0,001 

Група Положаји Центроида Група 

Мушки                                      2.58 

Женски -1,86 

Легенда стр. 20-21. 

 

У Табели 7.12.4 дати су резултати униваријатне анализе варијансе (ANOVA) за независне 

групе испитаника за варијабле које дефинишу дискриминативну функцију. 

 

Табела 7.12.4 Резултати  униваријатне анализе варијансе  (Н = 43) 

  1.Мушки  2.Женски   

Варијабле  (Н=18)  (Н=25)   

 АС СД АС СД F p 

V8VO2max (m/s) 1,61 0,04 1,48 0,06 26,23 0,000 

V16anmaxZ (m/s) 1,76 0,05 1,59 0,08 23,34 0,000 

V12anpowZ (m/s) 1,70 0,04 1,54 0,08 20,71 0,000 

V4obla (m/s) 1,47 0,06 1,38 0,04 12,65 0,000 

index Laindant/ Lapeak 0,59 0,21 0,73 0,21 19,89 0,000 

Laindant (mmol/l) 10,37 3,08 8,41 2,93 6,21 0,031 

Vindant (m/s) 1,59 0,09 1,50 0,04 7,89 0,007 

Lapeak (mmol/l) 14,16 1,68 11,56 2,73 6,32 0,027 

Легенда стр. 18-19. 
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7.13 Резултати компаративне статистике релација метаболичких параметара 

са такмичарским резултатима у односу на пол пливача за резултате у 50м 

базену 

 

У Табели 7.13.1 дати су резултати дескриптивне статистике вредности 

такмичарских резултата и метаболичких параметара за узорак мушких пливача у 50м 

базену. У Табели 7.13.2 дати су резултати дескриптивне статистике вредности 

такмичарских резултата и метаболичких параметара за узорак пливачица у 50м базену. У 

Табели 7.13.3 дати су резултати каноничке дискриминативне анализе односно разлике у 

вредностима метаболичких параметара у односу на пол пливача (мушко - женско) у 50м 

базену. 

 

Табела 7.13.1 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата и метаболичких параметара за узорак пливача у 50м базену (Бр. 

ајтема = 23) 

 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 459,00 731,00 625,21 86,31 13,80 

бод100м 480,00 805,00 676,47 102,33 15,13 

бод200м 421,00 803,00 670,91 110,93 16,53 

бод400м 469,00 824,00 688,47 104,57 15,19 

бод800м 440,00 783,00 643,45 101,40 15,76 

V2aet (m/s) 1,13 1,48 1,31 0,10 7,63 

V4obla (m/s) 1,22 1,58 1,45 0,12 8,51 

Vindant (m/s) 1,34 1,74 1,57 0,11 7,14 

Laindant (mmol) 8,74 16,93 12,78 2,56 26,18 

V8VO2max (m/s) 1,32 1,69 1,52 0,10 6,58 

V12anpowZ (m/s) 1,37 1,76 1,59 0,13 8,18 

V16anmaxZ (m/s) 1,42 1,81 1,64 0,10 6,10 

Lapeak (mmol) 9,60 17,90 13,89 2,91 22,58 

index Laindant/ Lapeak 0,46 1,00 0,58 0,23 29,49 

indexINDANT 4,37 10,14 6,28 1,40 22,29 

Легенда стр. 20-21. 
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Табела 7.13.2 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата и метаболичких параметара за узорак пливачица у 50м базену (Бр. 

ајтема = 18) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 494,00 702,00 561,88 46,17 8,22 

бод100м 531,00 754,00 619,00 52,83 8,53 

бод200м 562,00 798,00 664,61 66,86 10,06 

бод400м 622,00 800,00 690,44 60,93 8,83 

бод800м 588,00 795,00 684,00 71,88 10,51 

V2aet (m/s) 1,25 1,35 1,31 0,03 2,31 

V4obla (m/s) 1,32 1,47 1,39 0,04 3,08 

Vindant (m/s) 1,44 1,60 1,51 0,05 3,50 

Laindant (mmol) 7,52 14,58 10,88 2,69 22,70 

V8VO2max (m/s) 1,39 1,61 1,46 0,06 4,53 

V12anpowZ (m/s) 1,44 1,70 1,52 0,08 5,51 

V16anmaxZ (m/s) 1,46 1,77 1,56 0,09 6,16 

Lapeak (mmol) 5,70 16,10 11,20 3,14 28,03 

index Laindant/ Lapeak 0,57 1,07 0,69 0,29 17,82 

indexINDANT 4,69 11,08 7,88 1,88 23,86 

Легенда стр. 20-21. 

 

Taбела 7.13.3 Резултати структуре дискриминативне функције метаболичких параметара  

група испитаника у односу на пол пливача (мушко – женско) за резултате у 50м базен (бр. 

ајтема = 41) 

Варијабле Структура дискриминативне функције 

index Laindant/ Lapeak  0,45 

indexINDANT  0,42 

V16anmaxZ (m/s) -0,38 

Laindant (mmol)  -0,36 

V12anpowZ (m/s)                                             -0,35 

Lapeak (mmol)  -0,33 

V8VO2max (m/s)   -0,33 

Vindant (m/s)   -0,32 

V4obla (m/s)   -0,32 

V2aet (m/s)    -0,07 

Каноничка Корелација  0,84 

Wilks Lambda  0,29 

p   0,007 

Група Положаји Центроида Група 

Мушки                                 -1,34 

Женски    1,72 

Легенда стр. 20-21. 
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Из Табеле 7.13.3 се види да је у односу на пол пливача (мушко – женско) за резултате 

тестирања метаболичких параметара  у 50м базену  изолована једна статистички значајна  

дискриминативна функција. Структуру дискриминативне функције чини девет варијабли  

(index Laindant/ Lapeak, indexINDANT, V16anmaxZ, V8VO2max, Laindant, V12anpowZ, Lapeak, Vindant,  V4obla) 

са вредностима Вилксове ламбде (Wilks Lambda = 0,29) и статистичком значајности  (р = 

0,007).  У Табели 7.13.4 дати су резултати униваријатне анализе варијансе (ANOVA) за 

независне групе испитаника за варијабле које дефинишу дискриминативну функцију. 

 

Табела 7.13.4 Резултати  униваријатне анализе варијансе  (Н = 41) 

  1.Група  2.Група   

Варијабле  (Н=23)  (Н=18)   

 АС СД АС СД F p 

index Laindant/ Lapeak 0,58 0,23 0,69 0,29 12,21 0,000 

indexINDANT 6,28 1,40 7,88 1,88 21,98 0,000 

V16anmaxZ (m/s) 1,64 0,10 1,56 0,09 18,34 0,000 

Laindant (mmol) 12,78 2,56 10,88 2,69 15,51 0,000 

V12anpowZ (m/s) 1,59 0,13 1,52 0,08 7,45 0,007 

Vindant (m/s) 1,57 0,11 1,51 0,05 6,76 0,009 

Lapeak (mmol) 13,89 2,91 11,20 3,14 5,84 0,017 

V4obla (m/s) 1,45 0,12 1,39 0,04 5,32 0,021 

V8VO2max (m/s) 1,55 0,10 1,46 0,06 6,32 0,011 

Легенда стр. 18-19. (1.Група – Пливачи, 2.Група – Пливачице). 
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7.14 Разлике у вредностима кинетичких и метаболичких параметара у односу 

на узраст пливачица за резултате у 25м базену 

 

У Табели 7.14.1 дати су резултати дескриптивне статистике вредности 

такмичарских резултата и кинетичких параметара за узорак пливачица сениорске узрасне 

категорије у 25м базену. У Табели 7.14.2 дати су резултати дескриптивне статистике 

вредности такмичарских резултата и кинетичких параметара за узорак пливачица 

јуниорске узрастне категорије у 25м базену. 

Табела 7.14.1 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата и кинетичких параметара за узорак пливачица сениорског узраста 

у 25м базену (Бр. ајтема = 11) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 555,00 699,00 641,36 44,83 6,99 

бод100м 614,00 730,00 665,45 44,00 6,61 

бод200м 598,00 760,00 675,18 66,19 9,80 

бод400м 599,00 757,00 691,33 59,93 8,67 

бод800м 590,00 724,00 681,88 58,33 8,55 

Fmax (N) 178,61 284,00 225,73 34,38 15,23 

Fmaxrel (N/kg) 2,63 4,28 3,44 0,55 16,08 

Favg30sec (N) 135,79 186,25 163,69 18,87 11,53 

Favg30secrel (N/kg) 2,16 2,62 2,48 0,16 6,46 

IndxftgF 20,43 57,66 35,17 13,82 39,29 

avgF10max (N) 155,18 207,54 181,39 21,12 11,65 

avgF20max (N) 126,00 200,00 168,39 26,83 15,93 

avgF30max (N) 111,25 195,32 158,08 32,00 20,24 

avgF10rel (N/kg) 2,34 3,06 2,75 0,29 10,36 

avgF20rel (N/kg) 2,13 2,96 2,55 0,34 13,30 

avgF30rel (N/kg) 1,89 2,87 2,39 0,40 16,75 

avgRFD10 (N/s) 663,23 753,23 721,90 36,72 5,09 

avgRFD20 (N/s) 651,14 741,11 705,78 35,36 5,01 

avgRFD30 (N/s) 643,23 738,34 696,45 35,71 5,13 

avgRFD10rel (N/s/kg) 10,20 11,44 10,96 0,44 3,97 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 9,84 11,24 10,72 0,54 5,01 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 9,60 11,12 10,58 0,58 5,44 

IndxftgRFD 1,98 5,85 3,51 1,62 46,24 

avgImpF10max (N·s) 67,23 78,21 75,23 3,25 4,32 

avgImpF20max (N·s) 66,32 76,14 73,11 3,72 5,08 

avgImpF30max (N·s) 63,21 75,32 71,00 4,33 6,10 

avgImpF10rel (N·s/kg) 1,07 1,26 1,14 0,06 4,95 

avgImpF20rel (N·s/kg) 1,05 1,18 1,11 0,04 3,45 

avgImpF30rel (N·s/kg) 1,01 1,14 1,08 0,04 3,63 

IndxftgImpF 3,70 11,90 5,67 2,53 44,64 

Легенда стр. 18-19. 
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Табела 7.14.2 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата и кинетичких параметара за узорак пливачица јуниорског узраста 

у 25м базену (Бр. ајтема = 14) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 501,00 637,00 582,93 42,08 7,22 

бод100м 516,00 684,00 611,71 42,91 7,01 

бод200м 529,00 725,00 633,86 55,95 8,83 

бод400м 554,00 776,00 673,42 71,65 10,64 

бод800м 512,00 794,00 659,67 87,92 13,33 

Fmax (N) 149,17 295,00 193,64 34,01 17,56 

Fmaxrel (N/kg) 2,62 4,34 3,49 0,41 11,64 

Favg30sec (N) 121,97 165,31 151,04 12,39 8,20 

Favg30secrel (N/kg) 2,14 3,44 2,79 0,41 14,89 

IndxftgF 19,57 67,79 33,91 12,41 36,60 

avgF10max (N) 132,92 192,25 166,32 18,62 11,20 

avgF20max (N) 114,88 181,12 150,15 19,90 13,25 

avgF30max (N) 114,00 176,23 142,00 18,78 13,23 

avgF10rel (N/kg) 2,42 3,60 3,02 0,37 12,39 

avgF20rel (N/kg) 1,74 3,42 2,74 0,49 17,91 

avgF30rel (N/kg) 1,68 3,33 2,59 0,47 17,95 

avgRFD10 (N/s) 681,10 732,12 701,65 16,98 2,42 

avgRFD20 (N/s) 663,20 725,12 696,25 20,38 2,93 

avgRFD30 (N/s) 666,12 712,12 686,99 16,33 2,38 

avgRFD10rel (N/s/kg) 10,03 14,64 12,77 1,30 10,16 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 9,98 14,36 12,67 1,28 10,10 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 9,80 13,97 12,50 1,23 9,80 

IndxftgRFD 0,57 4,58 2,08 1,00 47,95 

avgImpF10max (N·s) 67,13 78,23 73,23 3,85 5,26 

avgImpF20max (N·s) 63,12 79,56 71,19 4,64 6,52 

avgImpF30max (N·s) 62,12 77,56 69,16 4,79 6,93 

avgImpF10rel (N·s/kg) 1,05 1,56 1,33 0,15 11,28 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,99 1,49 1,30 0,16 12,26 

avgImpF30rel (N·s/kg) 0,91 1,46 1,26 0,16 12,97 

IndxftgImpF 0,75 16,29 5,56 3,82 68,77 

Легенда стр. 18-19. 

У Табели 7.14.3 дати су резултати каноничке дискриминативне анализа, структура 

дискриминативне функције у односу на узраст (сениор – јуниор) код пливачица у 25м 

базену. 
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Taбела 7.14.3 Резултати структуре дискриминативне функције кинетичких  параметара  

група испитаника у односу на узраст  пливачица (сениор – јуниор) за резултате у 25м 

базен у (Бр. ајтема = 25) 

Варијабле Структура дискриминативне функције 

avgRFD10rel (N/s/kg)  0,15 

avgRFD20rel  (N/s/kg)  0,15 

avgRFD30rel  (N/s/kg)  0,13 

avgImpF10rel (N·s/kg)  0,11 

IndxftgRFD                                              -0,10 

avgImpF20rel (N·s/kg)  0,09 

Favg30secrel (N/kg)  0,09 

Fmax (N)                                              -0,09 

avgImpF30rel (N·s/kg)  0,09 

avgImpF20max (N·s)  -0,07 

Favg30sec (N)  -0,07 

avgF20max (N)  -0,07 

avgF10rel(N/kg)  0,07 

avgF10max (N)  -0,07 

avgRFD10 (N/s)  -0,07 

avgImpF30max (N·s)  -0,06 

avgF30max (N)  0,05 

IndxftgImpF  -0,05 

avgImpF10max (N·s)   0,04 

avgF30rel (N/kg)   0,03 

avgF20rel (N/kg)  -0,03 

avgRFD30 (N/s)  -0,03 

avgRFD20 (N/s)  -0,03 

Fmaxrel (N/kg)  -0,01 

IndxftgF  -0,01 

Каноничка Корелација 0,68 

Wilks Lambda 0,34 

p  0,097 

Група Положаји Центроида Група 

Сениор                                -5,79 

Јуниор                                              4,54 

Легенда стр. 18-19. 
 

Из Табеле 7.14.3 се види да је у односу на узраст пливачица (сениор – јуниор) за резултате 

тестирања кинетичких параметара у 25м базену изолована једна дискриминативна 

функција. Дискриминативна функција није показала статистичку значајност са 

вредностима Вилксове ламбде (Wilks Lambda = 0,34) и статистичком значајности (р = 

0,097).  

У Табели 7.14.4 дати су резултати дескриптивне статистике вредности 

такмичарских резултата и метаболичких параметара за узорак пливачица сениорске 

узрастне категорије у 25м базену. У Табели 7.14.5 дати су резултати дескриптивне 
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статистике вредности такмичарских резултата и метаболичких параметара за узорак 

пливачица јуниорске узрастне категорије у 25м базену. 

 

Табела 7.14.4 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата и метаболичких параметара за узорак пливачица сениорског 

узраста у 25м базену (Бр. ајтема = 11) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 555,00 699,00 641,36 44,83 6,99 

бод100м 614,00 730,00 665,45 44,00 6,61 

бод200м 598,00 760,00 675,18 66,19 9,80 

бод400м 599,00 757,00 691,33 59,93 8,67 

бод800м 590,00 724,00 681,88 58,33 8,55 

V2aet (m/s) 1,22 1,34 1,27 0,03 2,45 

V4obla (m/s) 1,30 1,41 1,36 0,04 2,67 

Vindant (m/s) 1,43 1,54 1,49 0,04 2,51 

Laindant (mmol) 7,34 14,19 10,23 2,51 24,52 

V8VO2max (m/s) 1,39 1,53 1,46 0,05 3,69 

V12anpowZ (m/s) 1,41 1,62 1,52 0,07 4,85 

V16anmaxZ (m/s) 1,48 1,68 1,57 0,08 5,05 

Lapeak (mmol) 6,90 15,30 12,22 2,83 23,17 

index Laindant/ Lapeak 0,57 2,06 0,91 0,43 47,59 

indexINDANT 4,86 9,23 6,89 1,73 25,16 

Легенда стр. 20-21. 

Табела 7.14.5 Резултати основних дескриптивних карактеристике вредности 

такмичарских резултата и метаболичких параметара за узорак пливачица јуниорског 

узраста у 25м базену (бр. ајтема = 14) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 501,00 637,00 582,93 42,08 7,22 

бод100м 516,00 684,00 611,71 42,91 7,01 

бод200м 529,00 725,00 633,86 55,95 8,83 

бод400м 554,00 776,00 673,42 71,65 10,64 

бод800м 512,00 794,00 659,67 87,92 13,33 

V2aet (m/s) 1,25 1,38 1,31 0,04 3,16 

V4obla (m/s) 1,36 1,47 1,40 0,04 2,73 

Vindant (m/s) 1,47 1,60 1,52 0,04 2,69 

Laindant (mmol) 4,92 16,52 10,57 3,32 31,45 

V8VO2max (m/s) 1,43 1,66 1,51 0,06 4,27 

V12anpowZ (m/s) 1,46 1,79 1,57 0,09 5,50 

V16anmaxZ (m/s) 1,49 1,82 1,61 0,09 5,60 

Lapeak (mmol) 6,40 14,90 11,04 2,64 23,91 

index Laindant/ Lapeak 0,58 1,30 0,96 0,20 20,46 

indexINDANT 3,29 10,59 6,93 2,16 31,11 

Легенда стр. 20-21. 
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У Табели 7.14.6 дати су резултати каноничке дискриминативне анализа, структура 

дискриминативне функције, разлике у метаболичким параметрима у односу на узраст 

(сениор – јуниор) код пливачица у 25м базену. 

Taбела 7.14.6 Резултати структуре дискриминативне функције метаболичких параметара  

група испитаника у односу на узраст  пливачица (јуниор – сениор) за резултате у 25м 

базен у (бр. ајтема = 25) 

Варијабле Структура дискриминативне функције 

V4obla (m/s) -0,27 

V2aet (m/s) -0,24 

Vindant (m/s) -0,23 

V8VO2max (m/s) -0,21 

V12anpowZ (m/s)                                                 -0,16 

V16anmaxZ (m/s) -0,13 

Lapeak (mmol)  0,09 

index Laindant/ Lapeak -0,07 

Laindant (mmol) -0,05 

indexINDANT -0,09 

Каноничка Корелација  0,64 

Wilks Lambda  0,53 

p  0,085 

Група Положаји Центроида Група 

Сениор                                      -1,21 

Јуниор   -0,95 

Легенда стр 20-21. 

Из Табеле 7.14.6 се види да је у односу на узраст пливачица (јуниор - сениор) за резултате 

тестирања метаболичких параметара  у 25м базену  није изолована  статистички значајна  

дискриминативна функцијa. Дискриминативна Функција није показала статистичку 

значајност са вредностима Вилксове ламбде (Wilks Lambda = 0,53) и статистичком 

значајности  (р = 0,085).  
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7.15 Разлике у вредностима кинетичких и метаболичких параметара у односу 

на узраст пливачица за резултатеу у 50м базену 

 

У Табели 7.15.1 дати су резултати дескриптивне статистике вредности такмичарских 

резултата и кинетичких параметара за узорак пливачица сениорске узрастне категорије у 

50м базену. У Табели 7.15.2 дати су резултати дескриптивне статистике вредности 

такмичарских резултата и кинетичких параметара за узорак пливачица јуниорске узрастне 

категорије у 50м базену. 

Табела 7.15.1 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата и кинетичких параметара за узорак пливачица сениорског узраста 

у 50м базену (Бр. ајтема = 8) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 562,00 702,00 598,17 52,45 8,77 

бод100м 625,00 754,00 659,17 51,88 7,87 

бод200м 658,00 798,00 704,00 56,13 7,97 

бод400м 644,00 800,00 718,17 53,91 7,51 

бод800м 595,00 788,00 708,67 62,82 8,86 

Fmax (N) 189,54 227,25 210,00 15,19 7,23 

Fmaxrel (N/kg) 3,11 3,85 3,49 0,38 10,96 

Favg30sec (N) 148,88 165,32 155,63 6,42 4,13 

Favg30secrel (N/kg) 2,34 2,95 2,58 0,22 8,51 

IndxftgF 12,57 52,43 32,02 17,35 54,18 

avgF10max (N) 153,98 171,12 164,77 6,43 3,90 

avgF20max (N) 142,35 168,23 155,64 8,85 5,69 

avgF30max (N) 123,25 158,83 149,93 13,21 8,81 

avgF10rel (N/kg) 2,37 2,91 2,73 0,22 8,00 

avgF20rel (N/kg) 2,19 2,85 2,58 0,25 9,83 

avgF30rel (N/kg) 2,09 2,77 2,48 0,23 9,34 

avgRFD10 (N/s) 672,23 756,23 698,17 30,49 4,37 

avgRFD20 (N/s) 663,12 742,32 688,27 29,33 4,26 

avgRFD30 (N/s) 656,14 736,12 685,50 26,76 3,90 

avgRFD10rel (N/s/kg) 10,48 13,50 11,58 1,07 9,20 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 10,23 13,26 11,42 1,04 9,13 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 10,39 13,15 11,37 0,96 8,40 

IndxftgRFD 0,14 3,00 1,80 1,11 61,81 

avgImpF10max (N·s) 67,34 79,89 73,15 4,56 6,23 

avgImpF20max (N·s) 65,14 77,25 69,41 4,53 6,52 

avgImpF30max (N·s) 66,43 75,32 68,92 3,33 4,83 

avgImpF10rel (N·s/kg) 0,98 1,43 1,20 0,16 13,43 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,94 1,38 1,14 0,16 13,66 

avgImpF30rel (N·s/kg) 1,03 1,35 1,16 0,11 9,12 

IndxftgImpF 0,16 8,88 5,67 3,28 57,78 

Легенда стр. 18-19. 
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Табела 7.15.2 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата и кинетичких параметара за узорак пливачица јуниорског узраста 

у 50м базену (бр. ајтема = 10) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 494,00 579,00 543,75 31,11 5,72 

бод100м 531,00 686,00 599,92 42,60 7,10 

бод200м 562,00 798,00 644,92 64,87 10,06 

бод400м 622,00 800,00 676,58 61,55 9,10 

бод800м 588,00 795,00 672,08 75,54 11,24 

Fmax (N) 149,17 211,64 178,81 21,07 11,78 

Fmaxrel (N/kg) 2,62 3,83 3,17 0,37 11,59 

Favg30sec (N) 121,97 169,25 145,47 12,25 8,42 

Favg30secrel (N/kg) 2,14 3,32 2,59 0,35 13,34 

IndxftgF 19,15 43,77 30,43 8,16 26,83 

avgF10max (N) 132,92 169,21 152,09 12,96 8,52 

avgF20max (N) 114,88 163,00 144,25 14,05 9,74 

avgF30max (N) 117,00 159,12 137,53 12,49 9,08 

avgF10rel (N/kg) 2,38 3,32 2,72 0,32 11,75 

avgF20rel (N/kg) 2,06 3,20 2,59 0,39 15,12 

avgF30rel (N/kg) 2,13 3,12 2,45 0,27 10,91 

avgRFD10 (N/s) 686,34 732,12 701,34 15,01 2,14 

avgRFD20 (N/s) 663,20 723,12 697,85 21,65 3,10 

avgRFD30 (N/s) 668,45 708,15 688,87 13,12 1,90 

avgRFD10rel (N/s/kg) 10,02 14,64 12,58 1,46 11,58 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 9,90 14,36 12,52 1,49 11,89 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 9,94 14,12 12,35 1,36 11,00 

IndxftgRFD 0,46 4,58 1,76 1,33 75,49 

avgImpF10max (N·s) 67,13 78,23 70,97 3,92 5,53 

avgImpF20max (N·s) 63,12 78,23 69,33 4,26 6,14 

avgImpF30max (N·s) 64,21 76,34 67,97 4,21 6,20 

avgImpF10rel (N·s/kg) 1,00 1,56 1,28 0,17 12,98 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,96 1,49 1,24 0,17 13,45 

avgImpF30rel (N·s/kg) 1,13 1,48 1,25 0,11 9,14 

IndxftgImpF -0,15 9,80 4,20 3,22 76,58 

Легенда стр. 18-19. 

 

У Табели 7.15.3 дати су резултати каноничке дискриминативне анализа, структура 

дискриминативне функције у односу на узраст (сениор – јуниор) код пливачица у 50м 

базену. 
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Taбела 7.15.3 Резултати структуре дискриминативне функције кинетичких  параметара  

група испитаника у односу на узраст  пливачица (сениор – јуниор) за резултате у 50м 

базен у (Бр. ајтема = 18) 

Варијабле  Структура дискриминативне функције 

IndxftgImpF -0,28 

IndxftgRFD -0,24 

avgImpF30max (N·s)  0,24 

avgImpF30rel (N·s/kg)  0,20 

avgF10max (N) -0,20 

Fmax (N) -0,18 

avgRFD30 (N/s)  0,18 

avgRFD30rel  (N/s/kg)  0,17 

Favg30sec (N) -0,15 

avgImpF20max (N·s)  0,14 

avgF30rel (N/kg)  0,14 

Fmaxrel (N/kg) -0,14 

avgF20max (N) -0,13 

avgRFD20rel  (N/s/kg)  0,13 

avgImpF20rel (N·s/kg)  0,11 

avgRFD10rel (N/s/kg)  0,11 

avgF10rel(N/kg)                                          -0,09 

avgImpF10rel (N·s/kg)   0,08 

avgImpF10max (N·s)   0,08 

avgRFD20 (N/s)   0,06 

avgF30max (N)   0,03 

IndxftgF                                          -0,02 

Favg30secrel (N/kg)   0,04 

avgF20rel (N/kg)   0,02 

avgRFD10 (N/s)   0,02 

Каноничка Корелација  0,64 

Wilks Lambda   0,09 

p   0,127 

Група Положаји Центроида Група 

Сениор                              -4,03 

Јуниор                                          -2,01 

Легенда стр. 18-19. 
 

Из Табеле 7.15.3 се види да је у односу на узраст пливачица (сениор – јуниор) за резултате 

тестирања кинетичких параметара  у 50м базену изолована једна  дискриминативна 

функција која није показала статистичку значајност са вредностима Вилксове ламбде 

(Wilks Lambda = 0,09) и статистичком значајности (р = 0,127).  

У Табели 7.15.5 дати су резултати дескриптивне статистике вредности 

такмичарских резултата и метаболичких параметара за узорак пливачица сениорске 
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узрастне категорије у 50м базену. У Табели 7.15.6 дати су резултати дескриптивне 

статистике вредности такмичарских резултата и метаболичких параметара за узорак 

пливачица јуниорске узрастне категорије у 50м базену. 

Табела 7.15.5 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата и метаболичких параметара за узорак пливачица сениорског 

узраста у 50м базену (Бр. ајтема = 8) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 562,00 702,00 598,17 52,45 8,77 

бод100м 625,00 754,00 659,17 51,88 7,87 

бод200м 658,00 798,00 704,00 56,13 7,97 

бод400м 644,00 800,00 718,17 53,91 7,51 

бод800м 595,00 788,00 708,67 62,82 8,86 

V2aet (m/s) 1,30 1,36 1,32 0,03 2,07 

V4obla (m/s) 1,37 1,43 1,40 0,03 1,96 

Vindant (m/s) 1,46 1,57 1,52 0,04 2,57 

Laindant (mmol) 9,47 16,58 12,25 2,65 21,65 

V8VO2max (m/s) 1,42 1,51 1,48 0,04 2,65 

V12anpowZ (m/s) 1,45 1,56 1,53 0,05 3,31 

V16anmaxZ (m/s) 1,49 1,61 1,56 0,06 3,61 

Lapeak (mmol) 7,30 18,10 11,80 4,08 34,56 

index Laindant/ Lapeak 0,67 1,37 1,10 0,27 24,22 

indexINDANT 6,22 11,07 8,05 1,79 22,17 

Легенда стр 20-21. 

Табела 7.15.6 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата и метаболичких параметара за узорак пливачица јуниорског 

узраста у 50м базену (бр. ајтема = 10) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 494,00 579,00 543,75 31,11 5,72 

бод100м 531,00 686,00 599,92 42,60 7,10 

бод200м 562,00 798,00 644,92 64,87 10,06 

бод400м 622,00 800,00 676,58 61,55 9,10 

бод800м 588,00 795,00 672,08 75,54 11,24 

V2aet (m/s) 1,25 1,35 1,31 0,03 2,47 

V4obla (m/s) 1,32 1,47 1,39 0,05 3,58 

Vindant (m/s) 1,44 1,60 1,51 0,06 3,96 

Laindant (mmol) 7,52 16,58 11,70 2,82 24,08 

V8VO2max (m/s) 1,40 1,62 1,47 0,08 5,34 

V12anpowZ (m/s) 1,44 1,71 1,53 0,10 6,47 

V16anmaxZ (m/s) 1,46 1,77 1,56 0,11 7,26 

Lapeak (mmol) 5,70 14,00 10,91 2,72 24,93 

index Laindant/ Lapeak 0,88 1,37 1,09 0,16 14,90 

indexINDANT 4,69 11,07 7,81 2,00 25,63 

Легенда стр. 20-21. 
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У Табели 7.15.7 дати су резултати каноничке дискриминативне анализа, структура 

дискриминативне функције, разлике у метаболичким параметрима у односу на узраст 

(сениор – јуниор) код пливачица у 50м базену. 

Taбела 7.15.7 Резултати структуре дискриминативне функције метаболичких параметара  

група испитаника у односу на узраст  пливачица (јуниор – сениор) за резултате у 50м 

базен у (бр. ајтема = 18) 

Варијабле Структура дискриминативне функције 

V4obla (m/s)  0,19 

V2aet (m/s) -0,12 

Vindant (m/s) -0,09 

V8VO2max (m/s) -0,08 

V12anpowZ (m/s)                                                    -0,06 

V16anmaxZ (m/s) -0,05 

Lapeak (mmol) -0,05 

index Laindant/ Lapeak -0,03 

Laindant (mmol) -0,02 

indexINDANT -0,01 

Каноничка Корелација 0,59 

Wilks Lambda  0,65 

p  0,475 

Група Положаји Центроида Група 

Сениор                                    -0,97 

Јуниор 0,48 

Легенда стр. 20-21. 

Из Табеле 7.15.6 се види да је у односу на узраст пливачица (јуниор - сениор) за резултате 

тестирања метаболичких параметара у 50м базену  није изолована статистички значајна  

дискриминативна функцијa. Дискриминативна Функција није показала статистичку 

значајност са вредностима Вилксове ламбде (Wilks Lambda = 0,65) и статистичком 

значајности  (р = 0,475). На основу добијених резултата каноничке дискриминативне 

анализе може се констатовати да не постоје значајне структурне разлике у вредностима 

метаболичких параметара у односу на узраст пливачица. 
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7.16 Разлике у вредностима кинетичких и метаболичких параметара у односу 

на узраст пливачa за резултате у 25м базену 

 

У Табели 7.16.1 дати су резултати дескриптивне статистике вредности 

такмичарских резултата и кинетичких параметара за узорак пливачa сениорске узрастне 

категорије у 25м базену. У Табели 7.16.2 дати су резултати дескриптивне статистике 

вредности такмичарских резултата и кинетичких параметара за узорак пливачa јуниорске 

узрастне категорије у 25м базену. 

Табела 7.16.1 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата и кинетичких параметара за узорак пливача сениорског узраста у 

25м базену (бр. ајтема = 10) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 631,00 778,00 705,31 48,80 6,92 

бод100м 684,00 789,00 742,85 31,90 4,29 

бод200м 695,00 804,00 771,85 37,92 4,91 

бод400м 609,00 827,00 716,45 80,19 11,19 

бод800м 625,00 800,00 718,17 64,78 9,02 

Fmax (N) 256,12 376,00 328,78 37,67 11,46 

Fmaxrel (N/kg) 3,01 4,64 4,00 0,52 12,98 

Favg30sec (N) 213,97 297,54 273,64 29,72 10,86 

Favg30secrel (N/kg) 2,52 3,72 3,35 0,45 13,28 

IndxftgF 1,53 28,35 16,51 8,29 50,24 

avgF10max (N) 231,81 307,28 287,38 24,89 8,66 

avgF20max (N) 214,27 309,00 277,94 30,66 11,03 

avgF30max (N) 192,67 294,00 268,16 33,02 12,31 

avgF10rel (N/kg) 2,73 3,82 3,52 0,39 10,97 

avgF20rel (N/kg) 2,52 3,86 3,40 0,46 13,40 

avgF30rel (N/kg) 2,37 3,68 3,31 0,41 12,41 

avgRFD10 (N/s) 785,12 877,11 839,68 28,29 3,37 

avgRFD20 (N/s) 782,45 854,20 823,32 22,59 2,74 

avgRFD30 (N/s) 767,23 831,24 806,78 21,02 2,61 

avgRFD10rel (N/s/kg) 9,24 10,83 10,26 0,59 5,73 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 9,21 10,57 10,06 0,49 4,84 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 9,03 10,26 9,86 0,43 4,41 

IndxftgRFD 0,00 7,42 2,67 2,54 95,32 

avgImpF10max (N·s) 84,12 98,74 92,92 3,55 3,82 

avgImpF20max (N·s) 82,14 95,43 90,78 3,31 3,64 

avgImpF30max (N·s) 78,78 91,80 88,71 3,81 4,30 

avgImpF10rel (N·s/kg) 0,99 1,23 1,14 0,07 6,06 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,97 1,19 1,11 0,07 5,95 

avgImpF30rel (N·s/kg) 0,93 1,15 1,08 0,07 6,02 

IndxftgImpF 1,54 7,16 4,54 1,96 43,22 

Легенда стр. 18-19. 
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Табела 7.16.2 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата и кинетичких параметара за узорак пливача јуниорског узраста у 

25м базену (Бр. ајтема = 8) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 554,00 749,00 686,00 76,78 11,19 

бод100м 641,00 748,00 708,40 41,99 5,93 

бод200м 615,00 760,00 723,20 61,01 8,44 

бод400м 614,00 689,00 657,67 38,99 5,93 

бод800м 654,00 684,00 669,00 21,21 3,17 

Fmax (N) 252,34 371,50 302,58 45,69 15,10 

Fmaxrel (N/kg) 3,41 4,70 3,97 0,56 14,11 

Favg30sec (N) 208,92 258,75 234,91 19,09 8,12 

Favg30secrel (N/kg) 2,82 3,54 3,09 0,29 9,45 

IndxftgF 13,25 24,14 18,95 5,32 28,07 

avgF10max (N) 209,00 290,88 255,33 32,83 12,86 

avgF20max (N) 213,20 267,50 229,87 21,69 9,44 

avgF30max (N) 204,00 225,25 218,16 9,08 4,16 

avgF10rel (N/kg) 2,82 3,98 3,35 0,46 13,61 

avgF20rel (N/kg) 2,79 3,66 3,02 0,36 11,93 

avgF30rel (N/kg) 2,71 3,05 2,87 0,14 4,97 

avgRFD10 (N/s) 785,12 867,54 830,57 35,45 4,27 

avgRFD20 (N/s) 788,17 832,32 814,81 21,67 2,66 

avgRFD30 (N/s) 781,11 826,00 805,76 19,01 2,36 

avgRFD10rel (N/s/kg) 10,56 11,88 10,91 0,56 5,15 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 10,45 11,40 10,70 0,40 3,73 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 10,39 11,07 10,58 0,28 2,66 

IndxftgRFD 0,51 6,83 2,91 2,55 87,54 

avgImpF10max (N·s) 83,12 98,74 91,26 5,64 6,17 

avgImpF20max (N·s) 85,19 96,23 89,27 4,48 5,02 

avgImpF30max (N·s) 82,17 92,43 87,23 4,31 4,94 

avgImpF10rel (N·s/kg) 1,12 1,35 1,20 0,09 7,59 

avgImpF20rel (N·s/kg) 1,07 1,32 1,17 0,09 7,76 

avgImpF30rel (N·s/kg) 1,06 1,27 1,15 0,08 6,87 

IndxftgImpF 1,14 7,45 4,34 2,63 60,61 

Легенда стр. 18-19. 

 

У Табели 7.16.3 дати су резултати каноничке дискриминативне анализа, структура 

дискриминативне функције у односу на узраст (сениор – јуниор) код пливачица у 25м 

базену. 
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Taбела 7.16.3 Резултати структуре дискриминативне функције кинетичких  параметара  

група испитаника у односу на узраст  пливача (сениор – јуниор) за резултате у 25м базен у 

(Бр. ајтема = 18) 

 

Варијабле Структура дискриминативне функције 

avgImpF30max (N·s) -0,43 

IndxftgRFD -0,39 

avgImpF20max (N·s) -0,38 

avgImpF10max (N·s) -0,37 

avgImpF30rel (N·s/kg) -0,19 

avgF30max (N) -0,16 

avgRFD30rel  (N/s/kg)  0,16 

avgF20max (N) -0,16 

avgImpF10rel (N·s/kg) -0,16 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 0,14 

avgImpF20rel (N·s/kg) -0,14 

Favg30sec (N) -0,13 

IndxftgImpF  0,12 

avgF30rel (N/kg) -0,11 

avgF10max (N) -0,11 

avgRFD10rel (N/s/kg)  0,08 

avgF20rel(N/kg) -0,08 

Fmax (N) -0,06 

Favg30secrel (N/kg) -0,04 

avgF10rel (N/kg) -0,03 

IndxftgF -0,02 

avgRFD10 (N/s) -0,02 

avgRFD20 (N/s)  0,01 

Fmaxrel (N/kg)  0,01 

avgRFD30 (N/s) -0,01 

Каноничка Корелација 0,98 

Wilks Lambda 0,04 

p 0,000 

Група Положаји Центроида Група 

Сениор                             -2,87 
Јуниор 7,47 

Легенда стр. 18-19. 
 

Из Табеле 7.16.3 се види да је у односу на узраст пливача мушког пола (сениор – јуниор) 

за резултате тестирања кинетичких параметара  у 25м базену  изолована једна статистички 

значајна  дискриминативна функција. Структуру  дискриминативне функције чине четири 

варијабле (avgImpF30max, IndxftgRFD, avgImpF20max, avgImpF10max) са вредностима Вилксове 

ламбде (Wilks Lambda = 0,04) и статистичком значајности (р = 0,000).  
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У Табели 7.16.4 дати су резултати униваријатне анализе варијансе (ANOVA) за независне 

групе испитаника за варијабле које дефинишу дискриминативну функцију кинетичких 

параметара. 

 

Табела 7.16.4 Резултати  униваријатне анализе варијансе  (Н = 18) 

 

  1.Група  2.Група   

Варијабле  (Н=10)  (Н=8)   

 АС СД АС СД F p 

avgImpF30max (N·s) 88,71 3,81 87,23 4,31 2,13 0,147 

IndxftgRFD 2,67 2,54 2,91 2,55 2,78 0,103 

avgImpF20max (N·s) 90,78 3,31 89,27 4,48 1,16 0,431 

avgImpF10max (N·s) 92,92 3,55 91,26 5,64 1,78 0,217 

Легенда стр. 18-19. (1.Група – Сениори, 2.Група – Јуниори) 

 

У Табели 7.16.5 дати су резултати дескриптивне статистике вредности такмичарских 

резултата и метаболичких параметара за узорак пливача сениорске узрастне категорије у 

25м базену. У Табели 7.16.6 дати су резултати дескриптивне статистике вредности 

такмичарских резултата и метаболичких параметара за узорак пливача јуниорске узрастне 

категорије у 25м базену. У Табели 7.16.7 се налазе резуллтати каноничке 

дискриминативне анализе, структура дискриминативне функције метаболичких 

карактеристика у односу на узраст пливача (сениор – јуниор) у 25м базену. 
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Табела 7.16.5 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата и метаболичких параметара за узорак пливача сениорског узраста 

у 25м базену (бр. ајтема = 10) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 631,00 778,00 705,31 48,80 6,92 

бод100м 684,00 789,00 742,85 31,90 4,29 

бод200м 695,00 804,00 771,85 37,92 4,91 

бод400м 609,00 827,00 716,45 80,19 11,19 

бод800м 625,00 800,00 718,17 64,78 9,02 

V2aet (m/s) 1,21 1,50 1,34 0,11 8,40 

V4obla (m/s) 1,36 1,57 1,47 0,08 5,35 

Vindant (m/s) 1,44 1,71 1,58 0,11 6,82 

Laindant (mmol) 5,38 14,31 8,64 3,63 41,99 

V8VO2max (m/s) 1,52 1,67 1,61 0,05 3,03 

V12anpowZ (m/s) 1,63 1,79 1,70 0,05 2,93 

V16anmaxZ (m/s) 1,69 1,89 1,76 0,07 3,69 

Lapeak (mmol) 12,70 16,80 14,22 1,17 8,25 

index Laindant/ Lapeak 0,34 0,94 0,61 0,24 39,90 

indexINDANT 3,51 8,35 5,37 1,92 35,67 

Легенда стр. 20-21. 

 

Табела 7.16.6 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата и метаболичких параметара за узорак пливача јуниорског узраста 

у 25м базену (Бр. ајтема = 8) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 554,00 749,00 686,00 76,78 11,19 

бод100м 641,00 748,00 708,40 41,99 5,93 

бод200м 615,00 760,00 723,20 61,01 8,44 

бод400м 614,00 689,00 657,67 38,99 5,93 

бод800м 654,00 684,00 669,00 21,21 3,17 

V2aet (m/s) 1,36 1,40 1,37 0,02 1,26 

V4obla (m/s) 1,48 1,54 1,50 0,02 1,56 

Vindant (m/s) 1,61 1,67 1,63 0,02 1,48 

Laindant (mmol) 7,25 8,08 7,66 0,35 4,61 

V8VO2max (m/s) 1,61 1,69 1,64 0,03 1,87 

V12anpowZ (m/s) 1,70 1,79 1,73 0,04 2,13 

V16anmaxZ (m/s) 1,75 1,86 1,78 0,05 2,58 

Lapeak (mmol) 9,40 17,00 14,00 2,81 20,08 

index Laindant/ Lapeak 0,46 0,77 0,57 0,12 21,53 

indexINDANT 4,34 5,01 4,70 0,26 5,51 

Легенда стр. 20-21. 

 



127 
 

 

Taбела 7.16.7 Резултати структуре дискриминативне функције метаболичких параметара  

група испитаника у односу на узраст  пливачa  (јуниор – сениор) за резултате у 25м базен 

у (бр. ајтема = 18) 

Варијабле Структура дискриминативне функције 

V8VO2max (m/s) -0,20 

V12anpowZ (m/s) -0,17 

Vindant (m/s) -0,13 

V4obla (m/s) -0,12 

V16anmaxZ (m/s)                                                      -0,07 

V2aet (m/s) -0,07 

Lapeak (mmol) -0,07 

indexINDANT -0,06 

Laindant (mmol) -0,03 

index Laindant/ Lapeak -0,01 

Каноничка Корелација 0,61 

Wilks Lambda 0,43 

p 0,084 

Група Положаји Центроида Група 

Сениор                                      1,15 

Јуниор -3,00 

Легенда стр. 20-21. 

 

Из табеле 7.16.7 се види да је у односу на узраст пливачa мушког пола (јуниор - сениор) за 

резултате тестирања метаболичких параметара  у 25м базену  није изолована  статистички 

значајна дискриминативна функцијa. Дискриминативна Функција није показала 

статистичку значајност са вредностима Вилксове ламбде (Wilks Lambda = 0,61) и 

статистичком значајности  (р = 0,084) што нам указује да не постоје статистички значајне 

структурне разлике у вредностима резултата метаболичких параметара између узраста 

пливача на тестираном узорку испитаника. 
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7.17 Разлике у вредностима кинетичких и метаболичких параметара у односу 

на узраст пливачa за резултате у 50м базену 

 

У Табели 7.17.1 дати су резултати дескриптивне статистике вредности 

такмичарских резултата и кинетичких параметара за узорак пливачa сениорске узрастне 

категорије у 50м базену. У Табели 7.17.2 дати су резултати дескриптивне статистике 

вредности такмичарских резултата и кинетичких параметара за узорак пливачa јуниорске 

узрастне категорије у 50м базену. 

Табела 7.17.1 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата и кинетичких параметара за узорак пливача сениорског узраста у 

50м базену (Бр. ајтема = 10) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 647,00 731,00 685,00 33,10 4,83 

бод100м 702,00 805,00 751,14 39,25 5,23 

бод200м 732,00 803,00 774,57 24,76 3,20 

бод400м 750,00 824,00 793,00 31,52 3,98 

бод800м 695,00 783,00 733,57 31,04 4,23 

Fmax (N) 268,12 376,00 309,41 47,26 15,27 

Fmaxrel (N/kg) 3,15 4,64 3,71 0,65 17,60 

Favg30sec (N) 221,97 285,50 256,06 27,95 10,91 

Favg30secrel (N/kg) 2,61 3,52 3,06 0,38 12,39 

IndxftgF 1,53 28,35 12,28 11,88 96,78 

avgF10max (N) 241,81 307,28 271,43 28,17 10,38 

avgF20max (N) 224,27 276,42 253,68 22,51 8,87 

avgF30max (N) 201,67 271,07 246,84 32,72 13,25 

avgF10rel (N/kg) 2,84 3,79 3,25 0,40 12,30 

avgF20rel (N/kg) 2,64 3,41 3,04 0,32 10,45 

avgF30rel (N/kg) 2,37 3,34 2,95 0,42 14,20 

avgRFD10 (N/s) 801,34 877,11 829,78 33,29 4,01 

avgRFD20 (N/s) 788,30 854,20 818,60 26,66 3,26 

avgRFD30 (N/s) 781,23 831,24 805,33 23,22 2,88 

avgRFD10rel (N/s/kg) 9,47 10,83 9,92 0,63 6,30 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 9,39 10,55 9,79 0,52 5,34 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 9,19 10,26 9,63 0,45 4,72 

IndxftgRFD 0,00 2,97 1,41 1,33 94,70 

avgImpF10max (N·s) 79,24 93,24 88,60 5,94 6,70 

avgImpF20max (N·s) 76,14 91,14 86,31 6,11 7,08 

avgImpF30max (N·s) 74,80 91,80 84,69 7,03 8,30 

avgImpF10rel (N·s/kg) 0,92 1,15 1,05 0,09 8,31 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,89 1,12 1,03 0,09 8,63 

avgImpF30rel (N·s/kg) 0,87 1,09 1,01 0,09 9,37 

IndxftgImpF 1,54 6,35 4,49 2,08 46,41 

Легенда стр. 18-19. 
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Табела 7.17.2 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата и кинетичких параметара за узорак пливача јуниорског узраста у 

50м базену (Бр. ајтема = 13) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 459,00 726,00 599,06 89,94 15,01 

бод100м 480,00 793,00 643,81 104,89 16,29 

бод200м 421,00 755,00 625,56 102,94 16,46 

бод400м 469,00 791,00 642,75 91,18 14,19 

бод800м 440,00 783,00 601,40 95,17 15,82 

Fmax (N) 244,50 334,00 290,43 30,21 10,40 

Fmaxrel (N/kg) 3,35 4,58 3,79 0,39 10,38 

Favg30sec (N) 203,63 270,75 227,33 22,24 9,78 

Favg30secrel (N/kg) 2,52 3,71 2,97 0,38 12,75 

IndxftgF 2,33 49,83 23,76 14,47 60,89 

avgF10max (N) 219,55 290,88 246,98 25,30 10,24 

avgF20max (N) 208,16 287,50 228,83 25,15 10,99 

avgF30max (N) 179,00 256,83 209,18 24,17 11,55 

avgF10rel (N/kg) 2,79 3,98 3,23 0,43 13,19 

avgF20rel (N/kg) 2,54 3,94 2,99 0,42 13,97 

avgF30rel (N/kg) 2,24 3,52 2,73 0,38 13,82 

avgRFD10 (N/s) 718,32 877,54 793,07 57,52 7,25 

avgRFD20 (N/s) 704,12 862,32 779,95 53,98 6,92 

avgRFD30 (N/s) 698,32 848,32 769,18 53,36 6,94 

avgRFD10rel (N/s/kg) 8,65 12,02 10,37 1,07 10,31 

avgRFD20rel  (N/s/kg) 8,48 11,81 10,19 1,01 9,95 

avgRFD30rel  (N/s/kg) 8,41 11,62 10,05 0,99 9,81 

IndxftgRFD 1,34 6,83 2,98 1,72 57,88 

avgImpF10max (N·s) 75,32 108,74 86,66 9,66 11,15 

avgImpF20max (N·s) 73,45 103,23 84,34 9,42 11,17 

avgImpF30max (N·s) 71,12 102,43 82,36 9,67 11,74 

avgImpF10rel (N·s/kg) 0,92 1,49 1,13 0,16 14,32 

avgImpF20rel (N·s/kg) 0,89 1,41 1,10 0,16 14,13 

avgImpF30rel (N·s/kg) 0,87 1,40 1,07 0,16 14,65 

IndxftgImpF 1,79 8,98 4,82 2,34 48,65 

Легенда стр. 18-19. 

 

У Табели 7.17.3 дати су резултати каноничке дискриминативне анализа, структура 

дискриминативне функције кинетичких параметара у односу на узраст (сениор – јуниор) 

код пливачица у 25м базену. 
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Taбела 7.17.3 Резултати структуре дискриминативне функције кинетичких  параметара  

група испитаника у односу на узраст  пливача (сениор – јуниор) за резултате у 50м базен у 

(Бр. ајтема = 23) 

Варијабле Структура дискриминативне функције 

avgF30max (N) 0,46 

Favg30sec (N) 0,41 

avgF20max (N) 0,45 

avgF10max (N) 0,43 

IndxftgImpF -0,32 

IndxftgF -0,31 

avgRFD30 (N/s)  0,19 

avgImpF10rel (N·s/kg) -0,15 

avgRFD20 (N/s)  0,15 

avgImpF20rel (N·s/kg) -0,14 

avgRFD10 (N/s)  0,14 

avgF30rel (N/kg) -0,13 

avgRFD20rel  (N/s/kg)  0,13 

Fmax (N) -0,12 

avgRFD10rel (N/s/kg) -0,11 

avgRFD30rel  (N/s/kg)  0,10 

avgImpF30max (N·s) -0,10 

avgImpF30rel (N·s/kg) -0,08 

IndxftgRFD 0,06 

avgImpF20max (N·s) 0,06 

Favg30secrel (N/kg) 0,06 

avgImpF10max (N·s) 0,05 

Fmaxrel (N/kg) -0,04 

avgF20rel(N/kg) 0,02 

avgF10rel (N/kg) 0,02 

Каноничка Корелација 0,88 

Wilks Lambda 0,21 

p 0,005 

Група Положаји Центроида Група 

Сениор                              2,76 

Јуниор                                         -1,20 

Легенда стр. 18-19. 

 

Из Табеле 7.17.3 се види да је у односу на узраст пливача мушког пола (сениор – јуниор) 

за резултате тестирања кинетичких параметара  у 50м базену  изолована једна статистички 

значајна  дискриминативна функција. Структуру  дискриминативне функције чине шест 

варијабли (avgF30max, Favg30sec, avgF20max, avgF10max, IndxftgImpF, IndxftgF) са вредностима 

Вилксове ламбде (Wilks Lambda = 0,21) и статистичком значајности (р = 0,005).  
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У Табели 7.17.4 дати су резултати униваријатне анализе варијансе (ANOVA) за 

независне групе испитаника за варијабле које дефинишу дискриминативну функцију 

кинетичких карактеристика. 

 

Табела 7.17.4 Резултати  униваријатне анализе варијансе  (Н = 23) 

  1.Група  2.Група   

Варијабле  (Н=10)  (Н=16)   

 АС СД АС СД F p 

avgF30max (N) 246,84 32,72 209,18 24,17 31,45 0,000 

Favg30sec (N) 256,06 27,95 227,33 22,24 27,31 0,000 

avgF20max (N) 253,68 22,51 228,83 25,15 21,89 0,000 

avgF10max (N) 271,43 28,17 246,98 25,30 17,65 0,000 

IndxftgImpF 4,49 2,08 4,82 2,34 15,34 0,000 

IndxftgF 12,28 11,88 23,76 14,47 5,43 0,035 

Легенда стр. 18-19. (1.Група – Сениор, 2.Група – Јуниор). 

 

У Табели 7.17.5 дати су резултати дескриптивне статистике вредности такмичарских 

резултата и метаболичких параметара за узорак пливача сениорске узрастне категорије у 

50м базену. У Табели 7.17.6 дати су резултати дескриптивне статистике вредности 

такмичарских резултата и метаболичких параметара за узорак пливача јуниорске узрастне 

категорије у 50м базену. У Табели 7.17.7 се налазе резуллтати каноничке 

дискриминативне анализе, структура дискриминативне функције метаболичких 

карактеристика у односу на узраст пливача (сениор – јуниор) у 50м базену. 
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Табела 7.17.5 Резултати основних дескриптивних карактеристикљ вредности 

такмичарских резултата и метаболичких параметара за узорак пливача сениорског узраста 

у 50м базену (Бр. ајтема = 10) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 647,00 731,00 685,00 33,10 4,83 

бод100м 702,00 805,00 751,14 39,25 5,23 

бод200м 732,00 803,00 774,57 24,76 3,20 

бод400м 750,00 824,00 793,00 31,52 3,98 

бод800м 695,00 783,00 733,57 31,04 4,23 

V2aet (m/s) 1,32 1,48 1,40 0,08 5,37 

V4obla (m/s) 1,43 1,58 1,49 0,06 4,21 

Vindant (m/s) 1,56 1,74 1,62 0,07 4,23 

Laindant (mmol) 8,68 16,93 11,73 3,63 30,91 

V8VO2max (m/s) 1,54 1,69 1,58 0,05 3,44 

V12anpowZ (m/s) 1,61 1,76 1,64 0,05 3,28 

V16anmaxZ (m/s) 1,66 1,81 1,69 0,06 3,30 

Lapeak (mmol) 8,60 17,90 15,14 3,29 21,74 

index Laindant/ Lapeak 0,52 1,20 0,80 0,25 31,15 

indexINDANT 5,58 10,14 7,19 2,05 28,50 

Легенда стр. 20-21. 

Табела 7.17.6 Резултати основних дескриптивних карактеристика вредности 

такмичарских резултата и метаболичких параметара за узорак пливача јуниорског узраста 

у 50м базену (Бр. ајтема = 13) 

Варијабле Мин. Макс. АС. СД. KВ (%) 

бод50м 459,00 726,00 599,06 89,94 15,01 

бод100м 480,00 793,00 643,81 104,89 16,29 

бод200м 421,00 755,00 625,56 102,94 16,46 

бод400м 469,00 791,00 642,75 91,18 14,19 

бод800м 440,00 783,00 601,40 95,17 15,82 

V2aet (m/s) 1,13 1,48 1,29 0,10 7,89 

V4obla (m/s) 1,22 1,58 1,39 0,10 7,47 

Vindant (m/s) 1,34 1,74 1,52 0,11 7,56 

Laindant (mmol) 6,74 10,52 8,93 1,35 15,11 

V8VO2max (m/s) 1,32 1,69 1,50 0,11 7,16 

V12anpowZ (m/s) 1,37 1,76 1,58 0,11 7,15 

V16anmaxZ (m/s) 1,42 1,81 1,63 0,12 7,18 

Lapeak (mmol) 8,60 16,00 11,91 2,17 18,21 

index Laindant/ Lapeak 0,46 1,20 0,79 0,24 30,05 

indexINDANT 4,37 6,93 5,89 0,83 14,01 

Легенда стр. 20-21. 

 



133 
 

Taбела 7.17.7 Резултати структуре дискриминативне функције метаболичких параметара  

група испитаника у односу на узраст  пливачa  (јуниор – сениор) за резултате у 50м базен 

у (бр. ајтема = 23) 

Варијабле Структура дискриминативне функције 

Laindant (mmol) -0,23 

Lapeak (mmol) -0,18 

V2aet (m/s) -0,15 

Vindant (m/s) -0,13 

V4obla (m/s)                                                 -0,09 

indexINDANT -0,08 

V8VO2max (m/s) -0,07 

V12anpowZ (m/s) -0,07 

V16anmaxZ (m/s) -0,04 

index Laindant/ Lapeak  -0,01 

Каноничка Корелација 0,61 

Wilks Lambda 0,52 

p 0,113 

Група Положаји Центроида Група 

Сениор                                      1,81 

Јуниор  -0,79 

Легенда стр. 20-21. 

Из Табеле 7.17.7 се види да је у односу на узраст пливачa (јуниор - сениор) за резултате 

тестирања метаболичких параметара  у 50м базену  није изолована  статистички значајна  

дискриминативна функцијa. Дискриминативна Функција није показала статистичку 

значајност са вредностима Вилксове ламбде (Wilks Lambda = 0,52) и статистичком 

значајности  (р = 0,113). На основу резултата канаоничке дискриминативне анализе може 

се констатовати да не постоје статистички значајне разлике у структури вредности 

резултата метаболичких параметара између група испитаника тј. пливача јуниорског и 

сениорског узраста.  
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8. ДИСКУСИЈА 

 

Познавање утицаја одређених кинематичких и метаболичких параметара даје 

важне информације спортским стручњацима за креирање прецизног тренажног програма, 

омогућавајући такође тренерима да поставе реалне циљеве и остваре побољшање 

одређених тренажних компоненти које су детерминанте успеха на датој дистанци у 

такмичарском пливању. Утицај одређених кинетичких параметара представљен кроз 

различите параметре силе на апсолутном и релативном нивоу (максималне вредности 

силе, градијентa прираста силе, импулсa силе) доприносе квалитету такмичарских 

резултата на различитим пливачким дисциплинама (Dopsaj, 2000). По одређеним ауторима 

(Zoretić et al., 2010) варијабле кинетичких параметара су биле значајно повезане са 

резултатима у односу на технику краул (Zoretić et al., 2010). Величина утицаја 

метаболичких параметера може бити различита у зависности од дужине такмичарске 

деонице, тако да брзина пливања на концентрацији лактата од 4 mmol/l показала се као 

значајан предиктор за успех на пливачким дисциплинама 400м, 800м, 1500м краул 

техником али не и као предиктор на 50м и 100м краул техником (Wakayoshi et al., 1992; 

Smith et al., 1993; Toussaint et al., 1994; Whip et al., 2000).  

 

8.1 Повезаности кинетичких и метаболичких параметара са 

такмичарским резултатима 

 

Први део овог истраживања је био усмерен на испитивање повезаности кинетичких и 

метаболичких параметара са такмичарским резултатима укупног узорка испитаника. На 

основу добијених  резултата Пирсоновог (Pearson) коефицијента корелације на укупном 

узорку ајтема утврђено је да повезаност различитих кинетичких параметара са 

такмичарским резултатима (Табела 7.1.5) зависи од дужине пливачке деонице. 

Максималне, релативне и просечне вредности силе подводног дела пливачког завеслаја, 

мерене тестом 30s пливања у месту максималним интензитетом, показале су значајну 

повезаност са такмичарским резултатима на дистанцама 50м (r = 0,56, p = 0,001), 100м (r = 

0,56, p = 0,000),  200м (r = 0,41, p = 0,009) али нису на дистанцама од 400м (r = 0,08, p = 

0,701 и 800м (r = 0,03, p = 0,457). У истраживању Вилас-Боаса и сар. (2012) утврђене су 

знајне повезаности максималних вредности силе завеслаја добијених тестом 30 секунди 
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пливање у месту максималним интензитетом и такмичарских резултата на 50м крул (r = 

0,78, p = 0,000), просечних вредности силе завеслаја током трајања теста (30 секунди) и 

такмичарских резултата 50м краул (r = 0,72, p = 0,000), максималних вредности силе 

завеслаја и такмичарских резултата на 100м крул (r = 0,63, p = 0,000) као и просечних 

вредности силе завеслаја током трајања теста (30 секунди) и такмичарских резултата на 

100м краул (r = 0,61, p = 0,000) (Vilas-Boas et al., 2012). У истраживању Мороко и сар. 

(2012) су испитивали повезаности параметара силе завеслаја постигнуте на тесту 30 

секунди пливање у месту максималним интензитетом са брзином пливања на деоници 50м 

у техници краул. Утврђене су повезаности између: брзине пливања на 50м краул техником 

и максималним забележеним вредностима силе провлака (r = 0,81, p = 0,000); брзине 

пливања на 50м краул са просечним вредностима силе провлака забележеним током 30 

секунди (r = 0,93, p = 0,000); брзине пливања на 50м краул са минималним забележеним 

вредностима силе провлака током 30 секунди (r = 0,47, p = 0,041). У истом истраживању 

аутори су такође испитивали повезаности са параметара силе завеслаја постигнуте на 

тесту 30 секунди пливање у месту максималним интензитетом са брзином пливања на 

дистанци 200м у техници краул. Аутори су утврдили повезаности: брзине пливања на 

200м краул техником и максималним забележеним вредностима силе провлака (r = 0,93, p 

= 0,000); брзине пливања на 200м краул и просечним вредностима силе провлака 

забележеним током 30 секунди (r = 0,93, p = 0,000); брзине пливања на 200м краул са 

минималним забележеним вредностима силе провлака током 30 секунди (r = 0,82, p = 

0,000) (Morouco et al., 2012). Исти аутори су закључила да просечне забележене вредности 

силе провлака су високо повезане са такмичарским резултатима на 50м и 200м као и да 

добијени резултати указују на то да забележене просечне вредности силе провлака током 

теста 30 секунди пливање у месту могу утицати на вредности такмичарских резултата на 

спринтерским и средњепругашким дисциплинама. У истраживању Ди-Аквистоа и сар. 

(1998) утврђене су високе повезаности између забележених просечних и максималних 

вредности силе са такмичарским резултатима на 100м и 400м краул (DiAcquisto et al. 

1998). Вредности градијента прираста силе на апсолутном нивоу (Табела 7.1.5) су 

показали значајну повезаност са резултатима на дисциплинама 50м, 100м, 200м, 400м,  

док нису показали повезаност са са такмичарским резултатима на дисциплини 800м 

(Табела 7.1.5).  Вредности градијента прираста силе на релативном нивоу нису показали 

значајну повезаност са вредностима такмичарских резултата на дисциплинама од 50м до 

800м (Табела 7.1.5). Вредности импулса сила на апсолутном нивоу показали су значајну 
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повезаност са резултатима на дисциплинама 50м, 100м, 200м (Табела 7.1.5), али нису 

показали значајну повезаност са резултатима на дисциплинама 400м и 800м (Табела 7.1.5). 

Релативне вредности импулса силе нису показеле значајну повезаност са резлтатима на 

дисциплинама од 50м дo 800м (Табела 7.1.5). Индексне вредности промена интензитета 

силе су показале значајне повезаности са резултатима на дисциплинама 50м (r = -0,49 p = 

0,006), 100м (r = -0,52 p = 0,001), 200м (r = -0,45 p = 0,007), 400м (r = -0,28 p = 0,019), док 

нису показале значајност са резултатима на дисциплини 800м (r = -0,15  p = 0,221). У 

истраживању Мороко и сар. (2012)  утврдили су повезаности између: брзине пливања на 

50м краул са варијоблом која представља разлике између максималне забележене 

вредности силе провлака и минималне забележене вредности силе провлака (r = 0,69, p = 

0,036) као и  повезаности брзине пливања на 200м краул са варијаблом која представља 

разлике између максималне забележене вредности силе провлака и минималне забележене 

вредности силе провлака (r = 0,94, p = 0,000) (Morouco et al., 2012). Индексна вредност 

промена градијента прираста силе као и индексна вредност промена импулса силе нису 

показале значајну повезаност са резултатима на дисциплинама од 50м до 800м за укупан 

узорак ајтема у овом истраживању (Табела 7.1.5). У истраживању Морока и сар. (2011) 

спроведеном на 32 пливача (20 мушких и 12 женских) аутори су закључили да апсолутне 

вредности параметара силе остварене током теста пливање у месту (30s) су више повезане 

са такмичарским резултатима на дистанцама 50м и 100м (r = 0,77 – 0,79) него на 200м (r = 

0,71)  као и то да су апсолутне вредности параметара силе више повезане са такмичарским 

резултатима на дистанцама од 50м до 200м него релативне вредности (нормализоване у 

односу на телесну масу) (r = 0,34 – 0,47) (Morouco et al., 2011) што је показано и у овој 

студији на основу добијених вредности коефицијената корелација (Табела 7.1.5). Костил и 

сар. 1996 су показали да вредности брзине пливања на кратким дистанцама (25м и 50м) су 

високо повезане са силом завеслаја коју пливач продукује (Costill et al., 1996). Аутори су 

предложили да процене ових података - вредности могу бити од користи и за 

индивидуални приступ и евалуације анаеробних способности пливача и као такви корисна 

средства за тренере ради правилног креирања тренажног програма.  

 Значајне корелације кинетичких параметара добијених методом пливања у месту 30 

секунди максималним интензитетом са такмичарским резултатима пливача могу 

указивати на чињеницу да се применом тренажних серија чији садржај представљају 

вежбе за побољшања вредности кинетичких параметара подводне фазе пливачког 

провлака (пропулзивне фазе)  може утицати на побољшање такмичарских резултата. Ово 
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побољшање се, бар на основу добијених резултата у овој студији, највише односи на 

такмичарске резултате у спринтерским дисциплинама.  

Резултатима пирсоновог (Pearson) коефицијента корелације на укупном узорку ајтема 

утврђено је да величина повезаности различитих метаболичких параметара са 

такмичарским резултатима такође зависи од дужине пливачке дистанце (Табела 7.1.5). 

Највеће повезаности брзине пливања на интензитету 2 mmol/l утврђене су са вредностима 

резултата на дисциплинама 400м (r = 0,68, p = 0,000) и 800м (r = 0,63, p = 0,000) док су 

најмање повезаности исте брзине пливања уочене са резултатима на 50м (r = 0,30, p = 

0,009)  и 100м (r = 0,34, p = 0,007). Величине повезаности брзине пливања на интензитету 

од 4 mmol/l су постигле највеће вредности са резултатима на 400м (r = 0,72, p = 0,000)  и 

800м (r = 0,75, p = 0,000) док су са резултатима на 50м (r = 0,47, p = 0,007)  и 100м (r = 0,50, 

p = 0,003)  износиле знатно ниже вредности. Добијене величине повезаности су и у складу 

са резултатима претходних студија (Wakayoshi et al., 1992; Smith et al., 1993; Toussaint et 

al., 1994; Whip et al., 2000). Посматрано са биохемијског аспекта, основни енергетски 

процеси на којима почива аеробна издржљивост пливача на средњепругашким и 

дугопругашким дисциплинама су гликолиза (аеробна) и липолиза (разградња масти). 

Аеробна гликолиза доминира у раду високог интензитета који може да траје од 5 минута 

до 30 минута кад се достиже највећа енергетска продукција, сходно наведеном било је и 

очекивано да се постигну веће повезаности брзина пливања на 2 и 4 mmol/l са 400м и 800м 

краул у односу на дисциплине у којима доминира анаеробна гликолиза (Maglisho, 2003) тј.  

50м и 100м краул. Брзина пливања на интензитету који одговара индивидуалном 

анаеробном прагу показала је највећу повезаност са такмичарским резултатима на 

дисциплини 400м (r = 0,70, p = 0,000), нешто ниже са резултатима на 800м (r = 0,69, p = 

0,000), са резултатима на 200м (r = 0,58, p = 0,003),  док је најнижа повезаност била са 

резултатима на 50м (r = 0,40, p = 0,006) и 100м (r = 0,42, p = 0,005).  Добијени резултати у 

више различитих студија указују на то да су брзина пливања на концентрацији лактата од 

4 mmol/l и брзина пливања на индивидуалном анеробном прагу показале највеће 

повезаности са резултатима на 400м (r = 0,65, p = 0,000),  и 800м (r = 0,80, p = 0,000), док 

су мале повезаности уочене са резултатима  на 50м (r = 0,31, p = 0,047),  и 100м краул 

техником (r = 0,70, p = 0,042) (Wakayoshi et al., 1992; Smith et al., 1993; Toussaint et al., 

1994; Whip et al., 2000) што је случај и у овом истраживању. Брзине пливања на 

интензитету од 8 mmol/l су показале највеће повезаности са резултатима на 400м (r = 0,65, 

p = 0,000)  и 800м (r = 0,70, p = 0,000) док су са резултатима нешто ниже али статистички 
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значајне повезаности добијена са резултатима на 200м (r = 0,67, p = 0,000), са резултатима 

на 50м (r = 0,56, p = 0,003)  и са резултатима на 100м (r = 0,57, p = 0,001) (Табела 7.1.5). 

Анализом величина повезаности брзине пливања на 12 mmol/l и такмичарским 

резултатима од 50м до 800м уочене су најмање разлике у величинама повезаности. 

Величина повезаности са резултатима на 50м износила је (r = 0,57, p = 0,001), са 

резултатима 100м (r = 0,59, p = 0,001), са резултатима 200м (r = 0,64, p = 0,000), са 

резултатима на 400м (r = 0,57, p = 0,001) и са резултатима на 800м (r = 0,45, p = 0,009),   

што указује на то да гледано са аспекта енергетске потрошње висока је повезаност 

карактеристика брзине пливања на 12 mmol/l са квалитетом резултата како на 

спринтерским тако и на средњепругашким и дугопругашким дисциплинама на 

анализираном узорку ајтема, стим што вредности корелација су очекивано највеће на 100м 

и 200м што и у складу са очекивањима јер анаербна гликолитичка активност је у највећем 

степену заступњена на такмичарским деоницама од 100м и 200м (Olbrecht, 2000; Maglisho, 

2003). Вредности максималне измерене концентрације лактата након последњег 

понављања Степ-Теста показале су значајну повезаност са резултатима у дисциплинама 

50м (r = 0,38, p = 0,032) , 100м (r = 0,54, p = 0,003) и 200м (r = 0,59, p = 0,001) док значајне 

повезаности нису утврђена са резултатима у дисциплинама 400м (r = 0,08, p = 0,467) и 

800м (r = 0,13, p = 0,287) (Табела 7.1.5). Са физиолошког аспекта у спринтерским 

дисциплинама највећи допринос за ресинтезу аденозинтрифосфата (ATP) омогућава 

анаеробно-алактатни систем и анаеробни гликолитички систем из разлога јер се ова два 

система одликују могућношћу продуковања велике количине енергије у кратком времену 

која је неопхадна за постизање великих брзина пливања (Maglisho, 2003). И ако се аеробни 

систем такође укључује, производња енергије се одвија сувише споро да испуни захтеве у 

спринтерским дисциплинама. Допринос аеробних способности се повећава како се 

пливачка деоница  повећава или ако пливач плива спорије па је и у складу са очекивањима 

да су добијене највеће вредности коефицијента корелације максималне концентрације 

лактата са резултатима на тркама 100м и 200м краул.   

На укупном узорку од 100 пливача (50 мушких и 50 женских) Вескови и сар. (2010) су 

утврдили да су пливачи који су се такмичили на деоницама 100м и 200м краул имали веће 

концентрације лактата него пливачи на деоницама 50м и 1500м као и да су пливачи који 

су имали веће концентрације лактата, имали и квалитетније такмичарске резултате на 

деоницама од 100м до 200м него пливачи са мањом концентрацијом лактата (Vescovi et al., 

2010). У овом истраживању величине повезаности вредности максималне концентрације 
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лактата са такмичарским резултатима биле су  највеће са резултатима на дисциплини 200м 

(r = 0,59) затим нешто ниже са резултатима на дисциплини 100м (r = 0,54) и најниже са 

резултатима на дисциплини 50м (r = 0,39), а све повезаности су имале статистичку 

значајност (p ≤ 0,050). Добијени резултати су и у складу са очекивањима јер је у 

претходним студијама показано да је ниво анаеробне гликолитичке активности већи на 

деоницама 200м у односу на деонице од 50м и 100м (Nomura et al., 1996; Olbrecht, 2000; 

Maglisho, 2003). Резултатима овог истраживања је такође утврђено, на основу анализе 

величине коефицијената корелација на укупном узорку, да су највеће повезаности 

максималне концентрације лактата и вредности такмичарских резултата постигнуте на 

деоници од 200м. Генерално посматрано допринос гликолизе приликом извођења вежбе 

максималним интензитетом у трајању од 20 секунди до 120 секунди резултује високим 

нивоем акумулацијом лактата и у мишићима и у крви. Максималне концентрације лактата 

измерене након завршетка пливања деоница (100м и 200м) максималним интензитетом 

позитивно су повезане са квалитетом такмичарских резултата  у пливању (r = 0,76 – 0,91) 

(Avlonitou, 1996; Bonifazi et al., 1993; Vescovi et al., 2010). Утврђивање максималне 

концентрације лактата након пливачке трке, по већини аутора, омогућава важне 

информације о величини физиолошког стреса за сваког спортисту посебно  и за  сваку 

такмичарску дистанцу. Утврђивање максималне концентрације лактата код спортиста који 

наступају у дисциплинама где је заступљен висок ниво анаеробне гликолизе (пливачке 

деоницама 50м – 200м) је од изузетне важности за прецизно креирања адекватног 

тренажног садржаја.  

8.2 Утицаји кинетичких параметара на такмичарске резултате код 

различитих типова пливача 

 

Други део овог истраживања је био усмерен на утврђивање величине утицај одређених 

кинетичких параметара који највише утичу на квалитет такмичарских резултата као и 

разлика у вредностима кинетичких параметара у односу на тип пливача спринтер-

средњепругаш-дугопругаш. У анализу су били укључени модели са највећим коригованим 

коефицијентом детерминације (R
2
adjust) и најмањом грешком предикције (Std. Err. Est) тј. 

модели који у највећој мери објашањавају повезаности зависне варијабле и система 

предиктора (независних варијабли).  
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У односу на тип пливачица спринтер – средњепругаш – дугопругаш и резултате 

тестирања добијене у 25м базенима утврђено је да се три групе испитаница разликују у 

само у две варијабле (Taбела 7.2.5). Спринтерке су имале заначно веће ведности импулса 

силе провлака реализованог у 30 секунди у односу на средњепругашице (73,47 ± 2,48 N·s 

наспрам 68,49 ± 4,30 N·s, p = 0,012) и у односу на дугопругашице (73,47 ± 2,48 N·s 

наспрам 66,73 ± 4,09, p = 0,012), док значајне разлике нису утврђене између 

дугопругашица и средњепругашица (p > 0,05). Спринтерке су такође имале веће вредности 

импулса силе провлака у 20 секунди и у односу на средњепругашице (75,40 ± 2,63 N·s 

наспрам 70,59 ± 4,13 N·s, p = 0,017) и у односу на дугопругашице (75,40 ± 2,63 N·s 

наспрам 69,12 ± 3,04 N·s, p = 0,017) док значајне разлике нису утврђене између 

дугопругашица и средњепругашица (p > 0,050) (Табела 7.2.5).  Добијене резлике указују 

на то да су у односу на тестирани узорак пливачица спринтерке биле способнији да одрже 

виши ниво импулса сила током трајања теста тј. у 20 и 30 секунди у односу на 

средњепругашице и дугопругашице. Веће вредности импулса силе у 20 и 30 секунди 

указују на то да се спринтерке одликују већом способносшћу реализације подводне фазе 

провлака (пропулзивне фазе) у односу на средњепругашице и дугопругашице тј. већим 

радним потенцијалом  реализује приликом теста пливање у месту у трајању 30 секунди.  

Претходна истраживања су се бавила утицајима различитих кинетичких карактеристика 

као што су апсолутни параметри силе завеслаја који су представљени као изузетно важни 

фактор успеха у пливању (Кеskinen et al., 1989; Barbosa et al., 2010), а утицај ових 

параметара се смањује како се повећава дужина пливачке дистанце (Моrouco et al., 2011).  

Такође, различите студије су показале да се повезаност параметара силе провлака 

добијених пливањем у месту и брзине пливања (Кеskinen et al ., 1989; Dopsaj et al., 2000) 

могу разлковати у односу на узраст (Тaylor et al., 2001), такмичарски ниво (Sidney еt al., 

1996) и дужину пливачке дистанце (Моrouco еt al., 2011). У овом истраживању високе 

вредности коригованог коефицијента детерминације (R
2
adjust = 0,90) су указале на то да се 

велики део варијансе вредности такмичарских резултата у спринтерским дисциплинамау 

за тестирани узорак пливачица (са вредностима резултата 50м 615,64 ± 30,95 ФИНА бода 

и 100м 630,36 ± 20,75 ФИНА бода) могао објаснити независним варијаблама у 

одговарајућем моделу (Табела 7.2.7). По вредностима нестандардизованих Бета 

коефицијената (Unst. Beta) могу се уочити утицаји варијабли на квалитет пливачких 

резултата у спринтерским дисциплинама код пливачица. Највећи утицај на такмичарске 

резултате показале су варијабле: просечне вредности градијента прираста силе 
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реализоване у перидома 20 и 30 секунди. Ово указује да високе вредности градијента 

прираста силе којег пливачица може да примени у току временског трајања подводне фазе 

провлака у 20 и 30 секунди омогућавају и постизање квалитетнијих резултата на 

спринтерским дисциплинама у овом истраживању. Утицај контрактилне карактеристике 

градијента прираста силе на такмичарске резултате у спринтерским дисциплинама у овом 

истраживању је и у складу са очекивањима јер експлозивна мишићна сила представља 

један од најважнијих физиолошких параметара за постизање врхунских резултата у 

великом броју спортова а нарочито у онима у којима доминирају компоненте 

експлозивности и брзине (Ааgard et al., 2003). Истраживањима је показано да пропулзивна 

тј. подводна фаза пливачког завеслаја у техници краул траје у просеку 400 мс (Kolmogorov 

et al., 1999; Dopsaj et al., 2000) и то представља временски интервал током којег пливач 

реализује-испољава сопствену силу провлака (Kolmogorov et al., 1999; Dopsaj et al., 2000) 

онда се може извести закључак да што је већи ниво градијента прираста силе који пливач 

може да примени у току временског трајања подводне фазе провлака, брже ће се кретати 

кроз воду што је показано и у овом истраживању на узорку пливачица спринтера у 25м 

базену. Регресионим моделом су такође обухваћене и варијабле релативна вредност 

забележена максималне силе провлака нормализована у односу на телесну масу и 

варијабла релативна вредност просечних вредности пикова силе провлака реализованих 

током 30 секунди пливања максималним интензитетом. Добијене вредности указују на то 

да пливачице које су постигле веће максималне вредности силе провлака у односу на своју 

телесне масу и биле способније да задрже висок ниво релативне силе провлака током 

30сек, имале су и квалитетније резултате на спринтерским дисциплинама. Негативан 

предзнак варијабле индекс промена интензитета силе провлака указује на то да пливачице 

које током теста имају мање осцилације тј. мањи пад забележених вредности силе 

завеслаја имају и боље резултате у такмичарским тј. спринтерским дисциплинама. 

Негативни предзнаци варијабли индекса промена градијента прираста силе и индекса 

промена импулса силе указују на то да спринтерке које поседују способности одржавања 

високог ниво градијента прираста силе и импусла силе током 30 секунди теста постижу и 

боље резултате на спринтерским дисциплинама. На основу вредности грешке предикције 

(Std. Err. Est = 15,74) може се констатовати да се резултати у спринтерским дисциплинама 

могу предвидети наведеним предикторским системом варијабли са грешком у предикцији 

15,74 ФИНА бода.  
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Код пливачица – средњепругашица вредности коригованог коефицијента детерминације 

(R
2

adjust = 0,88) указују на то да се  88%  варијансе вредности такмичарских резултата у 

средњепругашким дисциплинама за тестирани узорак пливачица (са вредностима 

резултата 200м 682,64 ± 53,95 ФИНА бода и 400м 636,21 ± 20,54 ФИНА бода) могао 

објаснити независним варијаблама у одговарајућем моделу (Табела 7.2.9). По вредностима 

нестандардизованих Бета коефицијената (Unst. Beta) могу се уочити утицаји варијабли на 

квалитет пливачких резултат на средњепругашким дисциплинама код пливачица у 25м 

базену. Највећи утицај (Табела 7.2.9) показале су кинетичке карактеристика импулса силе 

завеслаја у 10 и 20 секунди као и индекса промене импусла силе завеслаја. Добијени 

резултати указују на то да пливачице у овом истраживању које су имале способност 

испољавања веће количине тј. ефикасности реализоване фазе провлака у 10 и 20 секунди и 

при том имале мање варијације тј. опадања импулса силе од почетка до краја теста, 

постизале су и квалитетније резултате у средњепругашким дисциплинама. Нешто мањи 

утицај (Табела 7.2.9) забележен је код просечних вредности градијента прираста силе у 10 

и 20 секунди и индекса промена градијента прираста силе. На основу анализираних 

утицаја може се констатовати да пливачице у овом истраживању које манифестују веће 

вредности градијента прираста силе током временског трајања подводне фазе провлака у 

10 и 20 секунди теста као и то да имају мање осцилације тј. промене у вредностима 

градијента прираста силе од почетка до краја теста постижу и квалитетније резултате у 

такмичарским дисциплинама 200м и 400м. Просечне вредности пикова силе појединчних 

завелсја у 10, 20 и 30 секунди нормализоване у односу на телесну масу пливачице као и 

релативне вредности забележене максималне силе провлака и релативне вредности 

просечних вредности пикова силе провлака реализованих током 30 показале су такође 

утицај на такмичарске резултате код пливачица. На основу добијеног може се 

констатовати да пливачице које поседују веће вредности интнезитета силе завеслаја у 10 

20, 30 секунди као и максималне и просечне вредности нормализоване у односу на 

телесну масу, постижу и квалитетније резултате на средњепругашким дисциплинама. 

Низак утицај на квалитет такмичарског резултата показала је варијабла релативна 

вредност забележене максималне силе провлака реализована у 30 секунди. Ово указује да 

је за постизање квалитетнијих резултата у средњепругашким дисциплинама у овом 

истраживању битније да се манифестује већи ниво релативне силе провлака 

(нормализован у односу на телесну масу) него саме вредности силе провлака на 

апсолутном нивоу. На основу вредности грешке предикције (Std. Err. Est = 16,08) може се 
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констатовати да се резултати у средњепругашким дисциплинама могу предвидети 

наведеним предикторским системом варијабли са грешком у предикцији 16,08 ФИНА 

бода.  

Код пливачица – дугопругашица  вредности коригованог коефицијента детерминације 

(R
2

adjust = 0,73) указују на то да се 73% варијансе вредности такмичарских резултата у 

дугопругашким дисциплинама за тестирани узорак пливачица (са вредностима резултата 

800м 708,64 ± 52,89 ФИНА бода) могао објаснити независним варијаблама у 

одговарајућем моделу (Табела 7.2.11). На основу вредности нестандардизованих Бета 

коефицијената (Unst. Beta) могу се уочити величине утицаја независних варијабли на 

квалитет пливачких резултат на дугопругашкој дисциплини код пливачица у 25м базену 

(Табела 7.2.11). Највећи утицај показале су варијабле просечних вредности импулса силе 

провлака у 10, 20 и 30 секунди. Добијени резултати указују на то да вредности импулса 

силе, као физичке карактеристика која дефинише извршену количину покрета, имају 

висок утицај на такмичарске резултате у дугопругашким дисциплинама тј. да пливачице 

које поседују висок ниво реализације пропулзивне фазе (подводне фазе провлака) у 10, 20 

и 30 секунди постижу и квалитетније резултате у дугопругашким дисциплинама. Утицај 

на такмичарске резултате показале су и варијабле просечне вредности пикова силе 

појединачних завеслаја реализованих у 10, 20 и 30 секунди нормализованих у односу на 

телесну масу пливачице. Пливачице које су имале веће вредности пикова силе у 10, 20 и 

30 секунди у односу на килограм телесне масе постигле су и боље резултате у 

дугопругашкој дисциплини. Величине утицаја варијабли које представљају апсолутние 

вредности силе (просечна вредност забележених пикова силе провлака реализованих 

током 30 секунди пливања максималним интензитетом и просечне вредности пикова силе 

појединачних завеслаја реализованих у 10 секунди) су биле знатно ниже у односу на 

поменуте утицаје просечних пикова силе појединачних завеслаја реализованих у 10, 20 и 

30 секунди нормализованих у односу на телесну масу пливачице као и релативне 

вредности забележене максималне силе реализоване у 30 секунди, што указује да су за 

постизање квалитетнијих резултата у дугопругашким дисциплинама од веће важности 

релативни параметри у односу на апсолутне параметре силе провлака тј. да су пливачице 

које су се одликовале већим вредностима силе у односу на килограм телесне масе 

постизале и квалитетније резултате. На основу вредности грешке предикције (Std. Err. Est 

= 18,08) може се констатовати да се резултати у дугопругашким дисциплинама могу 

предвидети наведеним предикторским системом варијабли са грешком у предикцији 18,08 
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ФИНА бода. Aко се погледа структура добијенa три модела, може се видети да је утицај 

контрактилне карактеристике градијента прираста силе током теста 30 секунди показао 

највећи утицај на такмичарске резултате у спринтерски дисциплинама, затим нешто нижи 

утицај у средњепругашким дисциплинама а код дугопругашица ове контрактилне 

карактеристике нису обухваћене регресионим  моделом. Добијени резултати потврђују да 

контрактилни градијент прираста силе има већу улогу у дисциплинама где доминирају 

мишићна брзина и експлозивност у односу на дисциплине где доминира  мишићна 

издржљивост (Ааgard et al., 2003). Међусобним упоређивањем вредности коригованих 

коефицијената детерминације може се уочити да је предикторски систем  кинетичких 

варијабли код пливачица спринтера објаснио укупно 90% критеријске варијабле тј. 

такмичарских резултата у спринтерским дисциплинама 50м и 100м краул у 25м базену, 

код средњепругашица  је предикторски систем  кинетичких варијабли објаснио укупно 

88% критеријске варијабле тј. такмичарских резултата у средњепругашким дисциплинама 

200м и 400м краул а у случају дугопругашица  предикторски систем  кинетичких 

варијабли објаснио укупно 73% критеријске варијабле тј. такмичарских резултата у 

дугопругашкој дисциплини 800м краул код пливачица у 25м базену.  

У односу на тип пливачица спринтерке – средњепругашице – дугопругашице и 

резултате тестирања добијене у 50м базенима, пливачице се значајно разликују у следећим 

варијаблама (Табела 7.3.5): у просечним вредностима градијента прираста силе 

појединачног завеслаја нормализованог у односу на телесну масу пливачица реализованих 

у 10 секунди спринтерке су имале значајно веће вредности у односу дугопругашице (13,03 

± 0,64 N/s/kg наспрам 11,65 ± 1,42 N/s/kg, p = 0,017), средњепругашице су имале значајно 

веће вредности у односу на дугопругашице (12,86 ± 1,19 N/s/kg наспрам 11,65 ± 1,42 

N/s/kg, p = 0,017) док нису утврђене значајне разлике између спринтерки и 

средњепругашица (p > 0,050) (Табела 7.3.5); у просечним вредностима градијента 

прираста силе појединачног завеслаја нормализованог у односу на телесну масу 

пливачица реализованих у 20 секунди спринтерке су имале значајно веће вредности у 

односу дугопругашице (12,92 ± 0,65 N/s/kg наспрам 11,62 ± 1,52 N/s/kg, p = 0,009), 

средњепругашице су имале значајно веће вредности у односу на дугопругашице (12,66 ± 

1,20 N/s/kg наспрам 11,62 ± 1,52 N/s/kg, p = 0,009) док нису утврђене значајне разлике 

између спринтерки и средњепругашица (p > 0,050) (Табела 7.3.5). У варијабли индексних 

вредности промена градијента прираста силе, утврђена је значајна разлика између 

спринтерки и дугопругашица (1,90 ± 0,89 наспрам 1,03 ± 0,80, p = 0,009) као и 
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средњепругашица и дугопругашица (2,59 ± 1,06 наспрам 1,03 ± 0,80, p = 0,009) док се 

спринтерке и средњепругашице нису значајно разликовале (p > 0,050) (Табела 7.3.5); у 

варијабли просечне вредности градијента прираста силе појединачног завеслаја 

реализованог у 10 секунди, где су спринтерке имале значајно веће вредности од 

средњепругашица (724,47 ± 24,92 N/s наспрам 700,49 ± 18,93 N/s, p = 0,000) и значајно 

веће вредности од дугопругашица (724,47 ± 24,92 N/s наспрам 697,98 ± 21,50 N/s, p = 

0,000), у 20 секунди, где су спринтерке имале значајно веће вредности од 

средњепругашица (718,50 ± 25,63 N/s наспрам 689,54 ± 22,39 N/s, p =0,000) и значајно веће 

вредности од дугопругашица (718,50 ± 25,63  N/s наспрам 695,49 ± 23,29 N/s, p = 0,000), и 

у 30 секунди, где су спринтерке имале значајно веће вредности од средњепругашица 

(710,57 ± 22,09 N/s наспрам 682,26 ± 16,77 N/s, p = 0,000) и значајно веће вредности од 

дугопругашица (710,57 ± 22,09  N/s наспрам 690,69 ± 16,63 N/s, p = 0,000), док није 

утврђена значајна разлика између средњепругашица и дугопругашица у ове три варијабле 

(p > 0,050) (Табела 7.3.5).  Добијене разлике у вредностима параметара градијента 

прираста силе су у складу са очекивањима јер анализом различитих истраживања 

утврђено је да спринтери поседују већу способност продукције силе у што краћем времену 

у односу на средње и дугопругаше (Кuitunen еt al., 2002; Ааgard et al., 2003): у варијабли 

просечне вредности импулса силе провлака реализованог пливањем у месту у 10 секунди 

пливачице спринтерке су постигле веће вредности у односу на дугопругашице (76,78 ± 

3,59 N·s наспрам 70,65 ± 3,95 N·s, p = 0,000), и средњепругашице су постигле веће 

вредности у односу на дугопругашице (72,25 ± 3,94 N·s наспрам 70,65 ± 3,95 N·s, p = 

0,000), док значајне разлике нису утврђене између спринтерки и средњепругашица (p > 

0,050) (Табела 7.3.5); у варијабли вредности импулса силе провлака реализованог 

пливањем у месту у 20 секунди где су пливачице спринтерке имале значајно боље резулте 

од пливачица средњепругашица (75,05 ± 4,67 N·s наспрам 69,15 ± 3,72 N·s, p = 0,000) и 

дугопругашица (75,05 ± 4,67 N·s наспрам 68,60 ± 3,74 N·s, p = 0,000) а нису утврђене 

значајне разлике између средњепругашица и дугопругашица (p > 0,050) (Табела 7.3.5). 

Ако анализирамо добијене разлике у вредностима импулса силе завеслаја можемо 

утврдити да су пливачице спринтерке биле способније да изврше већу количину покрета 

током целокупног трајања фазе провлака у односу на средњепругашице и дугопругашице 

у 10 и 20 секунди док значајне разлике нису утврђене у 30 секунди што имплицира како се 

повећавало време трајања теста вредности импулса силе нису се значајно разликовале 

између три групе испитаница. Претпостављамо да су ове разлике изазване самим 
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разликама у типу пливачица и можемо их објаснити са аспекта нивоа заступљености 

различитих енергетских система, будући да су покрети максималног интензитета који 

трају 10 до 20 секунди искључиво детерминисани активацијом анаеробних механизама у 

овом случају више фосфокреатинског, па се може предпоставити да су значајне разлике 

добијене као последица поседовања веће концентрације фосфогена код спринтерки у 

односу на остале две групе јер као основна промена у структури мишићног влакна 

тренираног у циљу повећања брзине (као једног од основних тренажних модалитета у 

раду са спринтерима) запажа се повећање концентрације фосфагена (Zatciorsky, 1995).    

У односу на резултате у 50м базену, високе вредности коригованог коефицијента 

детерминације (R
2

adjust = 0,97) указују на то да се велики део варијансе вредности 

такмичарских резултата у спринтерским дисциплинама за тестирани узорак пливачица (са 

вредностима резултата 50м 618,89 ± 62,89 ФИНА бода и 100м 678,11 ± 59,67 ФИНА бода) 

могао објаснити независним варијаблама у одговарајућем моделу (Табела 7.3.7). По 

вредностима нестандардизованих Бета коефицијената (Unst. Beta) може се уочити утицаји 

на квалитет пливачких резултатa на спринтерским дисциплинама код пливачица у 50м 

базену. Највећи утицај на такмичарске резултате показале су варијабле просечних 

вредности градијента прираста силе појединачних завеслаја реализованих у временском 

интервалу од 10, 20 и 30 секунди. Добијене величине утицаја можемо објаснити анализом  

детерминанти контрактилног градијент прираста силе који као механичка мишићна 

карактеристика зависи од више различитих параметара (Ааgard et al., 2003) као што су 

повећане пропорција брзих мишићних влакана (као и саме величина попречног пресека 

мишића) који представљају основне анатомске одлике спринтера. Што је већи ниво 

градијента прираста силе које пливач – спринтер може да примени у току временског 

трајања подводне фазе провлака у 10, 20 и 30 секунди квалитетнији резултати ће бити на 

спринтерским дисциплинама у овом истраживању. Висок утицај на такмичарске резултате 

показала је и варијабле индекс промена градијента прираста силе где нагитивни предзнак 

ове варијабле указује на то да су пливачице - спринтери које поседују способност 

одржавања високог нивоа градијента прираста силе током свих 30 секунди трајања теста 

постигле и боље резултате у односу на спринтере који имају већи ниво опадања ове 

контрактилне карактеристике од почетка до краја теста.  Регресионим моделом су такође 

обухваћене и варијабле које престављају просечне вредности импусла силе у 10, 20, 30 

секунди као и индексне вредности промена импулса силе. Ови параметри који 

представљају меру ефикасности подводне фазе провлака (импулс силе) као и промена тј. 
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смањења вредности ове карактеристике током тарајања теста  (индекс промена импулса 

силе) указују на то да као прво спринтери који поседују виши ниво испољавања ове 

карактеристике у интервалима од 10, 20 и 30 секунди постижу и боље резултате на 

такмичарским деоницама од 50м и 100м краул и као друго да одржавање високог нивоа 

импусла силе током трајања теста ће омогућити постизање квалитетнијих резултата на 

такмичарским дистанцама 50м и 100м краул такође. Добијени резултати су и у складу 

очекивања јер способност пливача да ефикасно реализује подводни фазу провлака 

показало се као значајна способност за постизање квалитетних такмичарских резултата 

(Dopsaj et al., 2000; Маrinho еt al., 2011). Просечне вредности пикова силе појединачних 

завеслаја реализованих у 10, 20 и 30 секунди  као максимална сила тј. највећа забележена 

вредност силе провлака, показале су значајан утицај на такмичарске резултате у 

спринтерским дисциплинама. Пливачице које су поседовале веће просечне вредности 

пикова силе завеслаја у 10, 20 и 30 секунди теста као и веће максималне вредности силе 

завеслаја (у једном специфичном тренутку) постигле су и квалитетније резултате на 

спринтерским дисциплинама. У истраживањима апсолутни параметри силе завеслаја 

представљени су као изузетно важни фактор успеха у пливању на кратким дистанцама 

(Кеskinen et al., 1989; Barbosa et al., 2010) што је показано и добијеним резултатима у овом 

истраживању на узорку пливачица спринтера. На основу вредности грешке предикције 

(Std. Err. Est = 8,16) може се констатовати да се резултати у спринтерским дисциплинама 

могу предвидети наведеним предикторским системом варијабли са грешком у предикцији 

8,16 ФИНА бода. 

 Код пливачица – средњепругашица вредности коригованог коефицијента детерминације 

(R
2

adjust = 0,76) указују на то да се 76% варијансе вредности такмичарских резултата у 

средњепругашким дисциплинама за тестирани узорак пливачица (са вредностима 

резултата 200м 662 ± 58,52 ФИНА бода и 400м 678,78 ± 51,24 ФИНА бода)  могао 

објаснити независним варијаблама у одговарајућем моделу (Табела 7.3.9). По вредностима 

нестандардизованих Бета коефицијената (Unst. Beta) могу се уочити утицаји 

предикторског система на критеријску варијаблу тј. квалитет пливачких резултат на 

средњепругашким дисциплинама код пливачица у 50м базену. Највећи утицај на 

такмичарске резултате су показале варијабле просечних вредности пикова силе 

појединачних завеслаја реализованих у 10, 20 и 30 секунди као и просечне вредности 

пикова силе појединачних завеслаја реализованих у 10, 20, 30 секунди нормализованих у 

односу на телесну масу пливача. Пливачице средњепругашице код којих су забележене 
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веће вредности пикова силе на апсолутном и релативном нивоу имале су квалитетније 

резултате на дугопругашким дисциплинама у овом истраживању. Мороко и сар. 2011 су у 

свом истраживању указали на значајност апсолутних и релативних параметара силе 

завеслаја на такмичарске резултате у средњепругашким дисциплинама. Исти аутори су 

констатовали да су пливачице које су имале веће вредности силе завеслаја као и веће 

релативне вредности (нормализоване у односу на телесну масу) постизале и квалитетније 

резултате (Маrouco et al., 2011). Способност манифестације високих вредности силе 

завеслаја у односу на телесну масу показало се да утиче позитивно на такмичарске 

резултате на срењепругашким дисциплинама у овом истраживању и код пливачица у 25м 

и код пливачица у 50м базену. Варијабла индекс вредности промена интензитета силе 

такође  је обухваћена  регресионим моделом. Њен утицај је на нешто нижем нивоу у 

односу на просечне вредности пикова и релативне вредности. У односу на негативан 

предзнак ове варијабле можемо закључити да висок ниво силе коју пливачица може да 

одржи током целокупног трајања теста утиче на квалитет такмичарских резултата на 

средњепругашким дисциплинама. Наиме пливачице код којих су забележене мање разлике 

у вредностима силе провлака у првих 10 и последњих 5 секунди теста су постигле и 

квалитетније такмичарске резултате. Ако би се анализирале величине утицаје апсолутних, 

релативних и индексних параметара силе можемо претпоставити да способности као што 

су манифестација снаге и издржљивости у снази утичу на квалитет резултата у 

средњепругашким дисциплинама код пливачица. На основу добијених резултата показано 

је да пливачице које су испољавале већи ниво мишићне силе (на апсолутном и релативном 

нивоу) без смањења радне ефикасности (индекс промена интензитета силе) постигле су и 

квалитетније резултате. Регресионим моделом су обухваћене и просечне вредности 

импулса силе провлака реализованог пливањем у месту у 10 секунди, просечне вредности 

импулса силе провлака реализованог пливањем у месту у 10 и 30 секунди нормализоване у 

односу на телесну масу пливача и индексне вредности промена  импулса силе. На основу 

ових резултата може се закључити да пливачице које имају способност испољавања већег 

нивоа ефикасности реализоване подводне фазе провлака током трајања теста (параметри 

импулса силе)  имају и већи радни потенцијал. Овај већи радни потенцијал се у овом 

случају манифестује приликом савладавања такмичарских дистанци од 200м и 400м краул 

у 50м базенима. На основу вредности грешке предикције (Std. Err. Est = 18,29) може се 

констатовати да се резултати у средњепругашким дисциплинама могу предвидети 
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наведеним предикторским системом варијабли са грешком у предикцији 18,29 ФИНА 

бода. 

Код пливачица – дугопругашица  вредности коригованог коефицијента детерминације 

(R
2

adjust = 0,66) указују на то да се 66% варијансе вредности такмичарских резултата у 

дугопругашкој дисциплини за тестирани узорак пливачица (са вредностима резултата 

800м 722,09 ± 79,41 ФИНА бод ) могао објаснити независним варијаблама у одговарајућем 

моделу (Табела 7.3.11). Регресионим моделом су обухваћене варијабле: највећа вредност 

силе провлака реализованих у 30 секунди, индексна вредност  промене интензитета силе, 

просечне вредност пикова силе појединачних завеслаја реализованих у 10, 20 и 30 

секунди, просечне вредности пикова силе појединачних завеслаја реализованих у 10, 20 и 

30 секунди нормализованих у односу на телесну масу пливача. Као што је утврђено код 

пливачица на средњепругашким дисциплинама, параметри силе провлака на апсолутном и 

релативном нивоу показали су висок утицај и на такмичарске резултате у дугопругашкој 

дисциплини такође. Пливачице које поседују већи ниво пикова силе повлака на 

апсолутном и релативном нивоу а притом су  способне да тај висок интензитет одрже 

током свих 30 секунди трајања теста постижу и квалитетније резултате на деоници 800м 

краул. Ове резултате неопходно је размотрити под претпоставком утицаја силе и 

издржљивости у снази код пливачица дугопругаша,  који у овом случају се огледа кроз 

утицај параметара максималне силе, пикова силе појединачних завеслаја (на апсолутном и 

релативном нивоу) на савледавање отпора воде у дужем временском периоду (800м). 

Истраживања су показала да савладавањем истог или сличног отпора, веће вредности 

издржљивости у снази имају спортисти који су у стању да развију и већу силу (Кеskinen et 

al., 1989; Тaylor et al., 2001; Barbosa et al., 2010; Моrouco et al., 2011). Ово имплицира да се 

повећањем јачине мишића повећава и могућност продужетка рада тј. савладавања отпора 

без пада ефикасности што је показано и у овом истраживању где су пливачице које су 

имале веће вредности макималне силе, пикова силе провлака (апсолутном и релативном 

нивоу) и имале ниже вредности индекса промена интензитета силе постигле и 

квалитетније резултате на 800м краул.  Просечне вредности импулса силе провлака 

реализованог пливањем у месту у 10 секунди, просечне вредности импулса силе провлака 

реализованог пливањем у месту у 10 и у 30 секунди нормализоване у односу на телесну 

масу пливача и индексне вредности промена импулса силе су показале значајан утицај на 

такмичарске резултате код дугопругашица такође. Утицајем параметара импулса силе 

показано је да као и код пливачица средњепругашица, већа ефикасност реализације 
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подводне фазе провлака на тесту омогућава постизање и квалитетнијих резултате на 

дугопругашким дисциплинама.  На основу вредности грешке предикције (Std. Err. Est = 

23,17) може се констатовати да се резултати у дугопругашким дисциплинама могу 

предвидети наведеним предикторским системом варијабли са грешком у предикцији 23,17 

ФИНА бода.  

Анализирајући научну литературу уочени су утицаји, као што је већ наведено,  

различитих контрактилних карактеристика добијених  пливањем у месту као што су  

просечне вредности силе (Маrouco et al., 2011), просечне вредности пикова силе 

појединачног завеслаја (Yeater еt al., 1981), максималне вредности силе (Кеskinen et al., 

1989), импулс силе (Dopsaj et al., 2000; Dopsaj et al., 2003) и индекс промене интензитета 

силе провлака (Моrouco еt al., 2012) што је довело до сумње који параметри силе су више 

повезани са такмичарским резултатима и брзином пливања на различитим пливачким 

дистанцама. Ако се анализирају структуре предикторских система варијабли на 

такмичарске резултате у овом истраживању код спринтерки, средње и дугопругашица 

можемо уочити да се свака структура у већој или мањој мери разликује у односу на групу. 

Код спринтерки најдоминантнији је утицај контрактилне карактеристике градијента 

прираста силе (Табела 7.3.7) док код средње (Табела 7.3.9) и дугопругашица (Табела 

7.3.11) утицај ове контрактилне карактеристике није толико велик (вредност Бета 

коефицијената) или није заступљен у моделу што је случај код дугопругашица. Добијени 

резултати су и у складу са очекивањима јер генерално гледано градијент прираста силе 

представља способност локомоторног апарата да за што краће време развије максималну 

силу или одређени ниво мишићне силе и као такав се узима као комплексни показатељ 

снажно-брзинских способности који је од велике важности за постизање врхунских 

резултата у дисциплинама у којима доминирају брзина и експлозивност. Са друге стране 

способност одржавања високог ниво силе провлака током теста као и импулса силе као 

мере ефикасности реализоване подводне фазе провлака су се показали као значајан 

предиктор на дугопругашким и средњепругашким дисциплинама у овом истраживању. 

Међусобним упоређивањем вредности коригованих коефицијената детерминације можемо 

уочити да је предикторски систем кинетичких варијабли код пливачица спринтера 

објаснио укупно 97% критеријске варијабле тј. такмичарских резултата у спринтерским 

дисциплинама 50м и 100м краул у 50м базену са најмањим вредностима грешке 

предикције од 8,16 ФИНА бода, код средњепругашица је предикторски систем  

кинетичких варијабли објаснио укупно 76% критеријске варијабле тј. такмичарских 
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резултата у средњепругашким дисциплинама 200м и 400м краул са грешком предикције 

од 18,29 ФИНА бода а у случају дугопругашица  предикторски систем  кинетичких 

варијабли објаснио укупно 66% критеријске варијабле тј. такмичарских резултата у 

дугопругашкој дисциплини 800м краул код пливачица са највећом грешком предикције у 

односу на спринтере и средњепругашице и то 23,17 Фина бода.  

Код пливача, у односу на тип спринтер – средњепругаш – дугопругаш и резултате 

тестирања добијене у 25м базенима, уочене су значајне разлике између поменутих група 

испитаника у укупно осам кинетичких варијабли (Табела 7.4.5). Код просечне вредност 

пикова силе провлака реализованих током 30 секунди пливања максималним 

интензитетом спринтери су постигли значајно боље резултате и у односу на 

средњепругаше (283,29 ± 10,53 N наспрам 248,21 ± 26,52 N, p = 0,000), и у односу на 

дугопругаше (283,29 ± 10,53 N наспрам 223,83 ± 21,52 N, p = 0,000), док нису уочене 

значчајне разлике између средњепругаша и дугоопругаша (p > 0,050) (Табела 7.4.5). Код 

спринтера су забележене значајно веће релативне вредности просечних  пикова силе 

провлака реализованих током 30 секунди пливања максималним интензитетом и од 

средњепругаша (3,62 ± 0,08 N/kg наспрам 3,14 ± 0,35 N/kg, p  = 0,000), и од дугорпугаша 

(3,62 ± 0,08 N/kg наспрам 3,00 ± 0,32 N/kg p = 0,000),  док нису уочене значајне разлике 

између средњепругаша и дугорругаша (p > 0,050) (Табела 7.4.5). Значајене разлике су 

утврђене и код просечних вредност пикова силе појединачних завеслаја реализованих у 10 

секунди где су спринтери постигли значајно веће вредности у односу на средњепругаше 

(301,31 ± 5,38 N наспрам 271,90 ± 32,20 N, p = 0,000) и на дугопругаше (301,31 ± 5,38 N 

наспрам 259,79 ± 17,00 N, p = 0,000) док нису уочене разлике између средњепругаша и 

дугопругаша (p > 0,050) (Табела 7.4.5). Значајене разлике су утврђене и код просечних 

вредност пикова силе појединачних завеслаја реализованих у 20 секунди где су спринтери 

постигли значајно веће вредности у односу на средњепругаше (294,01 ± 14,27 N наспрам 

248,21 ± 26,52 N, p = 0,000) и на дугопругаше (294,01 ± 14,27 N наспрам 230,20 ± 20,37 N, 

p = 0,000) а средњепругаши су постигли значајно веће вредности у односу на дугопругаше 

(248,21 ± 26,52 N наспрам 230,20 ± 20,37 N, p = 0,000). У варијабли просечне вредности 

пикова силе појединачних завеслаја реализованих у 30 секунди су забележене су значајно 

веће вредности код спринтера у односу на средњепругаше (283,29 ± 10,53 N наспрам 

240,60 ± 29,89 N, p = 0,000) и на дугопругаше (283,29 ± 10,53 N наспрам 223,83 ± 201,52 N, 

p = 0,000) док значајне разлике нису утврђене између средњепругаша и дугопругаша (p > 

0,050) (Табела 7.4.5). Код просечне вредности пикова силе појединачних завеслаја 
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реализованих у  10 секунди нормализованих у односу на телесну масу пливача, спринтери 

су имали значајно боље резултате у односу на средњепругаше (3,75 ± 0,05 N/kg наспрам 

3,40 ± 0,41 N/kg, p = 0,002)  и дугопругаше (3,75 ± 0,05 N/kg наспрам 3,32 ± 0,37 N/kg, p = 

0,002) док значајне разлике нису уочене између дугопругаша и средњепругаша (p > 0,050) 

(Табела 7.4.5). У варијабли просечне вредности пикова силе појединачних завеслаја 

реализованих у  20 секунди нормализованих у односу на телесну масу пливача, спринтери 

су постигли веће вредности и у односу на средњепругаше (3,66 ± 0,20 N/kg наспрам 3,10 ± 

0,33 N/kg, p = 0,000)  и у односу на дугопругаше (3,66 ± 0,20 N/kg наспрам 2,93 ± 0,32 

N/kg, p = 0,000) док се средњепругаши и дугопругаши нису значајно разликовали (p > 

0,050) (Табела 7.4.5). Добијена вредности максималних и релативних вредности силе 

провлака су више у односу на вредности претходно приказане у постојећој научној 

литератури. Ове разлике се могу приписати различитом узорку испитаника (узрасту и 

такмичарском нивоу) као и различим методама тестирања пливања у месту (Adams et al., 

1993; Keskinen, 1997; Hooper et al., 1998). Добијене разлике у корист спринтера су и у 

складу са очекивањима. Саму чињеницу да су пливачи постигли веће вредности 

апсолутних и релативних параметара силе прволака можемо објаснити чињеницом да се 

спринтери како је у претходним истраживањима показано одликују већим нивоима 

способности неуромишићне активације која се огледа кроз повећану мишићну 

фацилитацију примарних покретача и повећану коактивацију мишића синергиста у односу 

на средњепругаше и дугопругаше (Inbar et al., 1986; Bar-Or et al., 1987). Истраживања су 

показала да параметри силе на апсолутном и релативном нивоу представљају изузетно 

важан фактор успеха у пливању (Кеskinen et al., 1989; Barbosa et al., 2010), а утицај ових 

параметара се смањује како се повећава дужина пливачке дистанце (Моrouco et al., 2011). 

Тестирањем методом изокинетичке динамометрије на узорку високо тренираних 

атлетичара Торланд и сар. (1990) су утврдили да спринтери имају веће вредности момента 

сила у односу на средњепругаше (157 ± 40 N/m наспрам 139 ± 38 N/m) као и релативне 

вредности момента сила (2,7 ± 0,5 N/m/kg наспрам 2,5 ± 0,4 N/m/kg) (Thorland et al. 1990). 

Реди (1984) је у свом истраживању на високо тренираним атлетичарима утврдио методом 

изокинетичке динамометрије разлике између спринтере и средњепругаша и то спринтери 

су били супериорнију у односу на средњепругаше како у вредностима момента силе (226 

± 33 N/m наспрам 205 ± 19 N/m) тако и у вредностима момента силе нормализованог у 

односу на телесну масу (3,2 ± 0,4 N/m/kg наспрам 3,0 ± 0,5 N/m/kg) (Ready, 1984).  
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Добијене вредности коригованог коефицијента детерминације (R
2

adjust = 0,74) указују на то 

да се 74%  варијансе вредности такмичарских резултата у спринтерским дисциплинама у 

25м базену за тестирани узорак пливача (са вредностима резултата 50м 710,67 ± 57,53 

ФИНА бода и 100м 751,56 ± 32,25 ФИНА бода) могао објаснити независним варијаблама 

у одговарајућем моделу (Табела 7.4.7). По вредностима нестандардизованих Бета 

коефицијената (Unst. Beta) може се уочити да највећи утицај на квалитет пливачких 

резултат на спринтерским дисциплинама су показале варијабле: просечних вредности  

градијента прираста силе у 10, 20 и 30 секунди као и индекса промена градијента прираста 

силе. Ово нам указује да пливачи који су могли да манифестују висок ниво 

експлозивности завеслаја у 10, 20, 30 секунди и да имају мање вредности промене 

градијента прираста силе, постигли квалитетније резултате на спринтерским 

дисциплинама (50м и 100м). Будући да се већина покрета код спринтера базира на 

максималној брзини извођења уз савладавање извесног отпора, оправдано је да се брзина 

пливача спринтера посматра као способност да се за што краће време развије потребна 

сила која ће деловати против спољашњег отпора, што је и показано величином утицаја 

параметара градијента прираста силе у овом истраживању тј. способност за 

манифестацију високих вредности силе у што краћем времену су показали да утичу на 

резлтате у спринтерским дисциплинама у овом истраживању. У истраживању Допсаја и 

сар. (2000) утврђено је да су кинетичке карактеристике градијента прираста силе 

објасниле велики део варијансе резултата у дисциплини 50м краул код елитних спринтера 

(96,4%). Релативна вредност максималне силе реализоване током 30 секунди су показале 

велик утицај на такмичарске резултате код спринтера такође. Пливачи који су били 

способни да одрже висок ниво силе провлака током 30 секунди теста у односу на своју 

телесну масу постигли су и квалитетније резултате на спринтерским дисциплинама. 

Истраживања су показала да вредности брзине пливања на кратким дистанцама (25м и 

50м) су високо условљене величином релативне силе завеслаја (у односу на телесну масу) 

коју је  пливач способан да продукује (Costill et al., 1996). Моделом је била обухваћена и 

варијабла индексних вредности промена импулса силе. На основу утицаја и негативног 

предзака ове варијабле можемо констатовати да пливачи који су имали мање вредности 

индекса промене силе постигли су и боље резултате на спринтерским дисциплинама. Ако 

знамо да импулс силе представља физичку карактеристику која дефинише извршену 

количину покрета онда можемо констатовати да пливачи који задржавају висок ниво 

реализације подводне фазе провлака током 30 секунди постижу квалитетније резултате на 
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спринтерским дисциплинама у овом истраживању. Допсај и сар. (2000) као закључак у 

свом истраживању су изнели да су индикатори импулса силе и градијента прираста силе 

код врхунских пливача изузетно важне механичке карктеристике које најбоље 

објашњавају  резултате критеријске варијабле код елитних спринтера (96,4%) (Dopsaj et 

al., 2000). На основу вредности грешке предикције (Std. Err. Est = 22,16) може се 

констатовати да се резултати у спринтерским дисциплинама у овом истраживању могу 

предвидети наведеним предикторским системом варијабли са грешком у предикцији 22,16 

ФИНА бода. 

Код пливача – средњепругаша  вредности коригованог коефицијента детерминације 

(R
2

adjust = 0,68) (Табела 7.4.9) указују на то да се 68% варијансе вредности такмичарских 

резултата у средњепругашким дисциплинама могао објаснити независним варијаблама у 

одговарајућем моделу за тестирани узорак пливача (са вредностима резултата 200м 762,45 

± 54,35 ФИНА бода и 400м 725,67 ± 60,20 ФИНА бода). По вредностима 

нестандардизованих Бета коефицијената (Unst. Beta) може се уочити да највећи утицај на 

квалитет пливачких резултат на средњепругашким дисциплинама код пливача у 25м 

базену је показала варијабла инедкс промена интензитета силе провлака. Пливачи, 

средњепругаши у овом истраживању који су имале мањи ниво опадања интензитета силе 

провлака током 30 секунди постигли су и квалитетније резултате на такмичарским 

дистанцама 200м и 400м. Сама чињеница да су пливачи код којих си забележене најмање 

индексне вредности промена интензитета (негативан предзнак варијабле) силе провлака 

постигли и квалитетније резултате, нам указује да је за постизање квалитетнијих резултата 

на срењепругашким дисциплинама важно испољавање високг нивоа силе без пада радне 

ефикасности. Наведена чињеница нас може  довести до предпоставке да је за успех у 

средњепругашким дисциплинама важна развијености моторичке способности 

издржљивости у снази која се дефинише способношћу одржавања високг ниво силе/снаге 

дужи временски период без пада радне ефикасности. Просечне вредности импулса силе 

провлака реализованог у 10, 20, 30 секунди су такође обухваћене добијеним моделом 

предикције. Ако се дефинише импулс силе као физичка карактеристику која представља 

извршену количину покрета онда можемо констатовати да што су пливачи били 

способнији да примене већу количину покрета у интервалима од 10, 20, 30 секунди 

квалитетније резултате су постизали на такмичарским дистанцама од 200м и 400м. Ако се 

анализира величине утицаја импулса силе (10, 20, 30секунди) са величинама утицаја 

максималних вредности силе провлака (која је такође ушла у модел) може се констатовати 
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да је за резултате у средњепругашким дисциплинама у овом истраживању од веће 

важности способност постизања високих вредности пропулзије током целокупног трајања 

подводне фазе завеслаја него постизања максималних вредности силе провлака у једном 

специфичном тренутку што је такође утврђено и истраживању (Маrinho еt al., 2011).  На 

основу вредности грешке предикције (Std. Err. Est = 23,07) може се констатовати да се 

резултати у спринтерским дисциплинама могу предвидети наведеним предикторским 

системом варијабли са грешком у предикцији 23,07 ФИНА бода. 

Добијене вредности коригованог коефицијента детерминације (R
2
adjust = 0,66) (Табела 

7.4.11) указују на то да се велики део варијансе вредности такмичарских резултата у 

дугопругашким дисциплинама у 25м базену за тестирани узорак пливача (са вредностима 

резултата 800м 742,50 ± 32,61 ФИНА бода)  могао објаснити независним варијаблама у 

одговарајућем моделу. На основу вредности грешке предикције (Std. Err. Est = 18,97) може 

се констатовати да се резултати у дугопругашким дисциплинама могу предвидети 

наведеним предикторским системом варијабли са грешком у предикцији 18,97 ФИНА 

бода. Највећи утицај на такмичарске резултате је показала варијабла индексних вредности 

промена импусла силе. Пливачи који су имали мање разлике у вредностима импулса силе 

у првих 10 и задњих 5 секунди теста били су и способнији да постигну квалитетније 

резултате на такмичарској дистанци од 800м краул. Ово указује на саму важност 

кинетичких параметара импулса силе и као код пливача средњепругаша потврђује да је 

способност одржавања високе ефикасности реализоване подводне фазе провлака током 

теста од великог значаја за савладавање дистанце од 800м краул. Индексна вредност 

промена интензитета силе је такође показала утицај на такмичарске резултате у 

дугопругашкој дисциплини. Што су способнији пливачи били да одрже константан ниво 

силе провлака тј. да имају мање разлике силе провлака у првих 10 и задњих 5 секунди то 

су били способнији да постигну и квалитетније резултате. Варијабла просечних вредности 

забележених пикова силе провлака реализованих током 30 секунди пливања максималним 

интензитетом је такође ушла у модел. Пливачи који су постизали веће вредности пикова 

силе провлака појединачних завеслаја током 30 секунди постизали су и боље вредности на 

такмичарској дистанци. На основу добијеног регресионог модела може се закључити да за 

постизање квалитетнијих резултата на дугопругашким дисциплинама у овом истраживању 

од велике је важности да пливач поседује способност продукције већег интензитета силе 

провлака током 30 секунди без пада радне ефикасности као и да задржи висок ниво 

ефикасности реализоване подводне фазе провлака током целокупног трајања теста. 
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Анализом структура регресионих модела пливача на средњепругашким и дугопругашким 

дисциплинама види се доста сличности. За постизање квалитетних резултата на 

средњепругашким и дугопругашким дисциплинама  показана је важност да пливачи 

поседују висок контрактилни капацитет развоја силе провлака без пада радне 

ефикасности. Само констатација да се ради о спортистима, којима моторичка способност – 

издржљивост представља детерминанту успеха, може се предпоставити да повећање 

нивоа наведених контрактилних карактеристика  доприноси побољшању ове способности, 

наиме резултати истраживања су показали да су бенефити повећања нивоа испољавања 

силе и снаге у спортским покретима утицали и на побољшање допремања крви до 

периферних мишића, повећање активације мишићних влакана и повећање економичности 

кретања код спортиста средње и дугопругаша (Stone et al., 2003; Stone et al., 2004). 

Подизање нивоа мишићне силе и снаге  је резултирало  малим али значајним повећањима  

VO2max што је доприносило повећању издржљивости (Stone et al., 1983). Иако повећање 

силе и снаге има минималне ефекте на побољшање VO2max, показало се да су  снажнији 

спортисти ефикаснији тј. економичнији у извођењу покрета које се огледало преко мање 

енергетске потрошње приликом савледавања истих тренажних задатака (Wisloff et al., 

1998). Добијени резултати студија показују да способност манифестације високих 

вредности силе и снаге може позитивно утицати на побољшање моторне контроле што за 

последицу има повећање економичности кретања. Ово подразумева да ће спортиста 

користити мање енергије за савладавање исте дистанце што потврђује да је добра техника 

пливања такође значајан фактор у постизању врхунских резултата (Costill et al., 1980; 

Sharp et al., 1982; Petersen et al., 1984; Hawley et al., 1991). Промене у ефикасности покрета 

могу бити од великог утицаја на побљшање такмичарског резултата код високо 

тренираних спортиста а настали као последица побољшања нивоа испољавања силе и 

снаге (Paavolainen et al., 1999). У истраживању Ноукса, 1988 утврђено је да атлетичари 

дугопругаши са већим вредностима параметара силе и снаге доњих екстремитета постижу 

квалитетније такмичарске резултате (Noakes, 1988).  Резултати наведених истраживања 

указују да високи ниво манифестоване силе и снаге позитивно утичу на такмичарске 

резултате у спортовима где доминира мишићна издржљивост. Повећан ниво параметара 

силе и снаге је допринео побољшању параметара издржљивости код високо тренираних 

спортиста, атлетичара на деоници од 10 км (Hickson et al., 1980). У истом истраживању 

Хиксон и сар. 1980 су утврдили да побољшање нивоа манифестације силе и снаге доњих 

екстремитета током десетонедељног третмана за побољшања снаге продужавају време „до 
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отказа“ трчања на тредмилу (интензитетом од 80-85% од  VO2max) што је резултирало 

побољшањем резултата на дистанци од 10 км са 42:27 ± 1:59 на 41:43 ± 1:45 (мин:сек 

Повећање нивоа силе и снаге често је праћено и повећањем моћи и градијента прираста 

силе (Aagard et al., 2003).  Код спринтера у 25м базену у овом истраживању варијабле 

градијента прираста силе су показале највећи утицај на квалитет такмичарских резултата. 

Ако се зна да је експплозивна мишићна сила један од најважнијих физиолошких 

параметара за постизање врхунских резултата у великом броју спортова где доминирају 

брзина и експлозивност (Kolmogorov et al., 1999; Dopsaj et al., 2000; Кuitunen еt al., 2002; 

Ааgard et al., 2003) онда се може и констатовати да су добијени резултати и у складу са 

очекивањима.  Код спринтера је такође утврђен већи утицај градијента прираста силе у 

односу на утицаја  релативне вредност максималне силе реализоване током 30 секунди 

што нам указује да  контрактилни градијент прираста силе игра већу улогу него ниво 

максимлне вољне контракције у дисциплинама где доминирају брзина и експлозивност и 

потврђује резултате истраживања (Ааgard et al., 2003). Међусобним упоређивањем 

вредности коригованих коефицијената детерминације може се уочити да је предикторски 

систем  кинетичких варијабли код пливача спринтера објаснио укупно 74% критеријске 

варијабле тј. такмичарских резултата у спринтерским дисциплинама 50м и 100м краул у 

50м базену са вредностима грешке предикције од 22,16 ФИНА бода, код средњепругаша  

је предикторски систем  кинетичких варијабли објаснио укупно 68% критеријске 

варијабле тј. такмичарских резултата у средњепругашким дисциплинама 200м и 400м 

краул са грешком предикције од 23,07 ФИНА бода а у случају дугопругашица  

предикторски систем  кинетичких варијабли објаснио укупно 65% критеријске варијабле 

тј. такмичарских резултата у дугопругашкој дисциплини 800м краул код пливача са 

грешком предикције 18,27 Фина бода.  

У односу на тип пливача спринтер – средњепругаш – дугопругаш и резултате тестирања 

добијене у 50м базенима, уочене су значајне разлике између група испитаника у укупно 

десет кинетичких варијабли (Табела 7.5.5): у варијабли просечне вредности импулса силе 

провлака реализованог пливањем у месту у 10 секунди, спринтери су постигли веће 

вредности и у односу на средњепругаше (90,71 ± 9,52 N·s наспрам  89,58 ± 9,27 N·s, p = 

0,021) и у односу на дугопругаше (90,71 ± 9,52 N·s наспрам 81,15 ± 3,88 N·s, p = 0,021) док 

су средњепругаши имали веће вредности у односу да дугопругаше (89,58 ± 9,27 N·s 

наспрам 81,15 ± 3,88 N·s, p = 0,021) (Табела 7.5.5); у варијабли просечне вредности 

импулса силе провлака реализованог пливањем у месту у 20 секунди утврђене су значајне 
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разлике између спринтера и дугопругаша, где су спринтери имали значајно веће 

вредности (88,61 ± 8,59 N·s наспрам 79,15 ± 3,75 N·s, p = 0,026) и значајна разликa је 

утврђена између средњепругаша и дугопругаша где су средњепругаши постигли веће 

вредности у односу на дугопругаше (87,59 ± 8,42 N·s наспрам 79,15 ± 3,75 N·s, p = 0,026) 

док нису утврђене значајне разлиике између спринтера и средњепругаша (p > 0,050) 

(Табела 7.5.5); у варијабли просечне вредности импулса силе провлака реализованог 

пливањем у месту у 30 секунди утврђене су значајне разлике између спринтера и 

дугопругаша, где су спринтери имали значајно веће вредности (87,14 ± 9,12 N·s наспрам 

77,87 ± 4,35 N·s, p = 0,030) и значајна разликa је утврђена између средњепругаша и 

дугопругаша где су средњепругаши постигли веће вредности у односу на дугопругаше 

(85,85 ± 8,64 N·s наспрам 77,87 ± 4,35 N·s, p = 0,030) док нису утврђене значајне разлиике 

између спринтера и средњепругаша (p > 0,050) (Табела 7.5.5); Добијене разлике у 

варијаблама које представљају параметре импулса силе указују на то да су спринтери и 

средњепругаши  били способнији да изврше већу ефикасност реализације подводне фазе 

провлака у односу на дугопругаше.   

Спринтери су имали веће вредности резултата и у варијабли релативне вредности 

максималне силе провлака реализоване у 30 секунди и од средњепругаша (4,07 ± 0,49 N/kg 

наспрам 3,85 ± 0,49 N/kg, p = 0,000) и од дугопругаша (4,07 ± 0,49 N/kg наспрам 3,76 ± 

0,42 N/kg, p = 0,000), док нису утврђене значајне разлике између дугопругаша и 

средњепругаша (p > 0,050); спринтери су постигле веће просечне вредности пикова силе 

појединачних завеслаја реализованих у 10 секунди, нормализованих у односу на телесну 

масу пливача, и од средњепругаша (3,36 ± 0,54 N/kg наспрам 3,30 ± 0,45 N/kg, p = 0,000) и 

од дугопругаша (3,36 ± 0,54 N/kg наспрам 3,32 ± 0,37 N/kg, p = 0,000) док се 

средњепругаши и дугопругаши нису значајно разликовали (p > 0,050); у варијабли 

просечне вредности пикова силе појединачних завеслаја реализованих у 20 секунди 

нормализованих у односу на телесну масу пливача, спринтери су постигли веће вредности 

у односу на средњепругаше (3,14 ± 0,53 N/kg наспрам 3,08 ± 0,44 N/kg, p = 0,013) и у 

односу на дугопругаше (3,14 ± 0,53 N/kg наспрам 2,93 ± 0,32 N/kg, p = 0,013 ), док се 

средњепругаши и дугопругаши нису значајно разликовали (p > 0,050) (Табела 7.5.5); 

Значајне разлике су уочене и у варијабли максималних вредности силе провлака 

реализованих у 30 секунди где су спринтери имали веће вредности и од средњепругаша 

(319,74 ± 35,94 N наспрам 303,28 ± 34,11 N, p = 0,000) и од дугопругаша (319,74 ± 35,94 N 

наспрам 303,28 ± 34,11 N, p = 0,000) док се средњепругаши и дугопругаши нису значајно 
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разликовали (p > 0,050) (Табела 7.5.5). У варијабли просечне вредности градијента 

прираста силе у 10 секунди, спринтери су постигли значајно веће вредности у односу на 

средњепругаше (817,23 ± 70,03 N/s  наспрам 801,11 ± 58,26 N/s, p = 0,021) и у односу на 

дугопругаше (817,23 ± 70,03 N/s  наспрам 798,15 ± 27,69 N/s,  p = 0,021) док нису уочене 

значајне разлике између средње и дугопругаша(p > 0,050) (Табела 7.5.5); У варијабли 

просечне вредности градијента прираста силе у 20 секунди, спринтери су постигли 

значајно веће вредности у односу на средњепругаше (799,30 ± 65,92 N/s  наспрам 781,80 ± 

56,47 N/s, p = 0,021) и у односу на дугопругаше (799,30 ± 65,92 N/s  наспрам 779,26 ± 26,76 

N/s,  p = 0,021) док нису уочене значајне разлике између средње и дугопругаша(p > 0,050) 

(Табела 7.5.5); Спринтери су такође постигли значајно веће вредности и у варијабли 

просечних вредности градијента прираста силе у 30 секунди и у односу на средњепругаше 

средњепругаше (784,30 ± 63,87 N/s  наспрам 771,35 ± 52,38 N/s, p = 0,010) и у односу на 

дугопругаше (784,30 ± 63,87 N/s  наспрам 770,01 ± 27,12 N/s,  p = 0,010) док нису уочене 

значајне разлике између средње и дугопругаша (p > 0,050). Добијене веће вредности 

градијента прираста силе  код спринтера су и у складу са очекивањима јер су истраживања 

показала да спринтери имају већу заступљеност у тренажном процесу вежби за 

побољшање екплозивности и максималне снаге док ниже вредности градијента прираста 

силе су уочене код спортиста средње и  дугопругаша чији се тренажни садржаји углавном 

заснивају на вежбама издржљивости (Hakkinen et al., 1989).  Другим речима разлике 

указују да су спринтери у овом истраживању били способнији да манифестују већи ниво 

експлозивности провлака односно већи ниво интензитета силе провлака на апсолутном и 

релативном нивоу као и веће вредности  импулса силе тј. реализације подводне фазе 

провлака у односу на друге две групе пливача.  

Вредности коригованог коефицијента детерминације (R
2

adjust = 0,81) (Табела 7.5.7) указују 

на то да се велики део варијансе вредности такмичарских резултата у спринтерским 

дисциплинама за тестирани узорак пливача (са вредностима резултата 50м  638,91 ± 

112,57 ФИНА бода и 100м 693,00 ± 131,53 ФИНА бода) у 50м базену могао објаснити 

независним варијаблама у одговарајућем моделу. По вредностима нестандардизованих 

Бета коефицијената (Unst. Beta) може се уочити да највећи утицај (Табела 7.5.7) на 

квалитет пливачких резултата на спринтерским дисциплинама су показале варијабле 

просечних вредности градијента прираста силе појединачног завеслаја реализованог  у 10,  

20 и 30 секунди као индексне вредности промена градијента прираста силе. Веома високи 

утицаји који  су утврђене између контрактилних карактеристика  градијента прираста силе 
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и такмичарских резултата на спринтерским дисциплинама указују да параметри 

експлозивности провлака имају велик утицај на такмичарске резултате. Способност за 

манифестацију високих вредности силе у кратком временском интервалу се показало да 

утиче позитивно на квалитет резлтата у спринтерским дисциплинама и код пливача у 50м 

базену у овом истраживању. Добијени резултати утицаја су и у складу са очекивањима јер 

се пливање спринтерских дисциплина базира на максималној брзини извођења покрета 

(завеслаја) уз савладавање извесног  отпора воде па је неопходно да спринтер поседује 

способност да се за што краће време развије потребну силу која ће деловати против отпора 

воде (Minahan, 2007). Регресионим моделом је обухваћена и варијабла релативна вредност 

максималне силе провлака реализованих у 30 секунди што указује да спринтери који су 

постигли веће вредности силе провлака (у једном специфичном тренутку) у односу на 

килограм телесне масе постигли су и квалитетније такмичарске резултате. У истраживању 

Вилас-Боаса и сар. (2012) између осталог утврђени су знајни утицаји релативних 

вредности максималне силе провлака реализованих у 30 секунди на такмичарске резултате 

у дисциплини 50м краул. Аутори су између осталог навели да за постизање квалитетних 

резултата на спринтерској дисциплини 50м краул је од велике важности да пливач 

поседује способност манифестације високих вредности силе провлака у односу на 

килограм телесне масе што је потврђене и у нашем истраживању. Индексне вредности 

промена импулса силе су такође показале утицај на такмичарске резултате у 

спринтерским дисциплинама у 50м базену. Наиме пливачи који су постигли најмање 

разлике у ефикасности реализације подводне фазе провлака  између првих 10 и задњих 5 

секунди теста постигли су и боље резултате на спринтерским дисциплинама. У 

истраживању Морока и сар. (2014) на узорку  34 пливача са врхунским резултатима 

утврђене су високе вредности коефицијента корелације између импулса силе провлака са 

вредностима такмичарских резултата на 50м краул (r = 0,91, p = 0,001). Исти аутори су 

пријавили да су варијабле импулс силе провлака и фреквенција завеслаја објасниле 

укупно 84% такмичарских резултата на 50м краул (Morouco et al., 2014). Употребом 

мултипла регресионе анализе Допсај и сар. (2000) су утврдили значајан утицај система 

предикторских варијабли импулса силе (ImpF) у 5, 10 и 20 секунди трајања теста као и 

градијента прираста силе (RFD) у 20 секунди који су објаснили резултате критерске 

варијабле тј. квалитета резултата код спринтера у 50м базену са 96.4% (F = 259.76, p = 

0.000) (Dopsaj et al., 2000) док је у овој студији утврђено да је систем предикторских 

варијабли објаснио 81% критеријума (F = 14,36, Р = 0.000). У истраживању Допсаја и сар. 
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(1999) испитиване су релације између брзине пливања у краул техници и контрактилних 

карактеристика различитих мишићних група. Брзине пливања су биле представљене на 

основу пливања 25м краул техником максималним интензитетом. Контрактилне 

карактеристике су се одређивале за мишиће опружаче колена, прегибаче и опружаче 

трупа, прегибаче шаке и прегибаче рамена. Истраживањем је утврђено да су контрактилне 

карактеристике прегибача рамена и прегибача трупа значајно објаснили критеријску 

варијаблу. Контрактилне карактеристике мишићних група које су показали значајни 

утицај на брзину пливања били су  градијент прираста сила мишића прегибача рамена и  

прегибача трупа (Adjusted R
2
 = .455; F = 3.509, p  0.043). Аутори су закључили да 

способност мишића да продукује што веће вредности силе у што краћем времену  значајно 

утиче на брзину пливања код пливача краул техником (Dopsaj et al., 1999). На узорку од 29 

пливача узраста од 14 до 22 године Џонсон и сар. (1993) су ипитивали повезаности снаге 

на сувом у специфичном покрету (тестирањем на пливачком тренажеру), снаге у води 

(тестирањем пливања у месту на „Power Rack“ машини) и снаге на сувом (применом теста 

потисак са клупе) са такмичарским резултатима на дисциплини 50м краул. Значајне 

повезаности су уочене између измерених максималних вредности снаге на „Power Rack“ 

машини (r = 0,87, p = 0,000), између измерених максималних вредности снаге са отпором 

од 1,5 кг на „Power Rack“ машини (r = 0,88, p = 0,000) и између измерених максималних 

вредности снаге са отпором од 7,8 кг на „Power Rack“ машини (r = 0,84, p = 0,000). 

Употребом мултипла регресионе анализе (Backward method) моделом који најбоље 

објашњава критеријску варијаблу (резултате на 50м краул) биле су обухваћене  варијабле 

максимална вредности снаге на „Power Rack“ машини, максимална вредност снаге са 

отпором од 1,5кг на „Power Rack“ машини и максималне вредности снаге са отпором од 

7,8 кг на „Power Rack“ машини модел је објаснио 91% варијансе критеријске варијабле са 

грешком предикције 0,28 секунди (Johnson et al., 1993). Хопер и сар. (1983) су утврдили 

значајне повезаности брзине пливања на 50м краул са макималним вредностима силе 

завеслаја у односу на телесну масу пливача  на тесту пливање у месту (р = 0,80,  p = 0,000) 

(Hopper et al., 1983).  На основу вредности грешке предикције (Std. Err. Est = 11,23) може 

се констатовати да се резултати у спринтерским дисциплинама у 50м базену у овом 

истраживању могу предвидети наведеним предикторским системом варијабли са грешком 

у предикцији 11,23 ФИНА бода.  

Код пливача – средњепругаша вредности коригованог коефицијента детерминације (R
2

adjust 

= 0,78) (Табела 7.5.9) указују на то да се нешто нижи проценат варијансе у односу на 
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спринтере у средњепругашким дисциплинама за тестирани узорак пливача (са 

вредностима резултата 200м 707,00 ± 81,19 ФИНА бода и 400м 712,64 ± 89,32 ФИНА 

бода) могао објаснити независним варијаблама у одговарајућем моделу. По вредностима 

нестандардизованих Бета коефицијената (Unst. Beta) може се уочити да највећи утицај 

(Табела 7.5.9) на квалитет пливачких резултат на средњепругашким дисциплинама код 

пливача у 50м базену су показале варијабле индексних вредности промена импулса силе 

као и варијабле просечних вредности импулса силе провлака реализованих пливањем у 

месту у 10, 20, 30 секунди. Наиме пливачи који су били способни да манифестују већу 

ефикасност реализације подводне фазе провлака у 10, 20 и 30 секунди као и да имају мање 

разлике између количине покрета примењеног у првих 10 и последљих 5 секунди теста 

постигли су и квалитетније резултате у средњепругашким дисциплинама. Другим речима, 

што су способнији пливачи да примене висок потенцијал кретње тј. да манифестују  

велику количини покрета у интервалима 10, 20 и 30 секунди, веће брзине пливања могу 

остварити на такмичарским дистанцама 200м и 400м краул. Модел је такође садржао 

варијаблу индексних вредности промена интензитета силе. Пливачи који су имали мање 

разлике између вредности силе провлака у првих 10 секунди и последњих 5 секунди теста 

постизали су и квлитетније резултате на средњепругашким дисциплинама. Ако се упореде 

величине утицаја кинетичких параметара импулса силе са параметрима индексне 

вредности промена интензитета силе види се да су параметри импулса силе више 

допринели у објашњавању такмичарских резултата на средњепругашким дисциплинама у 

овом истраживању што нас наводи до претпоставке да је за постизање квалитетнијих 

резултата на средњепругашким дисциплинама важнија способност постизања већих 

вредности пропулзије током целокупног трајања завеслаја него постизања вредности 

пропулзије у једном специфичном тренутку. У истраживању Мариња и сар. 2011 је 

утврђено да способности пливача да пропулзију остварују током целокупног трајања 

подводне фазе завеслаја, има већи значај за постизање квалитених резултата, од 

способности остваривања високих вредностиу у једном специфичном тренутку тј. да мања 

количина примењене силе провлака током  дужег временског трајања завеслаја може 

обезбедити даље унапређивање квалитета  пливача што указује на саму важност 

параметара импусла силе у пливању (Маrinho еt al., 2011). На основу вредности грешке 

предикције (Std. Err. Est = 19,36) може се констатовати да се резултати у 

средњепругашким дисциплинама у 50м базену могу предвидети наведеним 

предикторским системом варијабли са грешком у предикцији 19,36 ФИНА бода. 



163 
 

Вредности коригованог коефицијента детерминације (R
2

adjust = 0,71) (Табела 7.5.11) указују 

на то да су кинетички параметри објаснили мањи проценат варијансе такмичарских 

резултата код дугопругаша са вредностима резултата (800м 663,67 ± 80,38 ФИНА бода) у 

односу на спринтере (Табела 7.5.7) и средњепругаше (Табела 7.5.9) у 50м базену. На 

основу вредности грешке предикције (Std. Err. Est = 24,46) може се констатовати да се 

резултати у дугопругашкој дисциплини у 50м базену могу предвидети наведеним 

предикторским системом варијабли са грешком у предикцији 24,46 ФИНА бода. Ако се 

упореде структуре добијених регресионих модела између средње и дугопругаша видећемо 

да нема разлика у садржају варијабли. Параметри импусла силе који су представљени као 

просечне вредности импулса силе провлака реализовог у 10, 20 и 30 секунди као и 

индексне вредности промена импусла силе показали су највећи утицај на такмичарске 

резултате на дугопругашким дисциплинама у 50м базену. На саму сличност структуре 

варијабли (Табела 7.5.9 и Табела 7.5.10) претпоставља се да је утицала сама специфичност 

узорка испитаника у овом истраживању.  

Велики број истраживања је показао да постоји неколико фактора који утичу на резултате 

у пливању као што су: пливачка техника, снага и физиолошке карактеристике. Међу 

њима, апсолутни параметри силе завеслаја представљени су као изузетно важни фактор 

успеха у пливању (Кеskinen et al., 1989; Barbosa et al., 2010), а утицај ових параметара се 

смањује како се повећава дужина пливачке дистанце (Моrouco et al., 2011).  Такође 

различите студије су показале да се повезаност параметара силе провлака добијених 

пливањем у месту и брзине пливања (Кеskinen et al ., 1989; Dopsaj et al., 2000) могу 

разликовати у односу на узраст (Тaylor et al., 2001), такмичарски ниво (Sidney еt al., 1996) 

и дужину пливачке дистанце (Моrouco еt al., 2011). Предпоставља се да је сила која се 

манифестује на овом тесту слична сили која је неопходна да се савладају отпори воде 

током пливања техником краул (Dopsaj et al., 2000; Dopsaj et al., 2003). Као што је 

претходно наведено различити кинетички параметри су покази утицаје на такмичарске 

резултате код пливача: просечне вредности силе (Маrouco et al., 2011), просечне 

вредности пикова силе појединачног завеслаја (Yeater еt al., 1981), максималне вредности 

силе (Кеskinen et al., 1989), импулс силе (Dopsaj et al., 2000; Dopsaj et al., 2003) и индекс 

промене интензитета силе провлака (Моrouco еt al., 2012). Резултати претходних студија 

(Yeater еt al., 1981; Кеskinen et al., 1989; Dopsaj et al., 2000; Dopsaj et al., 2003; Маrouco et 

al., 2011; Моrouco еt al., 2012) доводе до питања који параметри силе су више повезани са 

такмичарским резултатима и брзином пливања на различитим пливачким дистанцама? 
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Тејлор и сар. 2001 су у свом истраживању утврдили да су само просечне вредности силе 

провлака на тесту 30 секунди пливања у месту поуздани параметри који се могу повезати 

са брзином пливања код пливача. Са друге стране Допсај и сар., 2000 и Мороко и сар. 2014 

су у својим истраживањима утврдили да импулс силе има већу повезаност са 

такмичарским резултатима и брзином пливања као то да градијент прираста силе утиче 

такође на пливачке перформансе (Dopsaj et al., 2000) . Ова разилажења у резултатима нас 

наводе на питање да ли величине утицаја и повезаности различитих параметара силе 

добијених на тесту 30 секунди пливање у месту зависе од такмичарског нивоа пливача, 

пливачке дистанце или недостатка евалуација импулса силе (Теylor еt al., 2001). Ако су 

узме у обзир да се пропулзија остварују током целокупног трајања подводне фазе 

завеслаја (Маrinho еt al., 2011) а не у једном специфичном тренутку (максимална сила 

завеслаја) онда мања количина примењене силе током  дужег временског трајања 

завеслаја може обезбедити даље унапређивање пливача тада треба разматрати о важности 

импулса силе. Генерално гледано за објашњавање такмичарских резултата у спринтерским 

дисциплинама код пливача у 50м базенима у нашем истраживању највећи допринос су 

показале варијабле које представљају контрактилне карактеристике градијента прираста 

силе провлака док код средње и дугопругаша највећи допринос су показале контрактилне 

карактеристике импулса силе. Саме разлике у структурама регресионих модела као и 

величина утицаја различитих варијабли претпоставља се да су последица различитих 

карактеристика тренинга као и разлике у морфолиошким карактеристикама јер пливачи 

који се такмиче у спринтерским дисциплинама имају веће вредности телесне масе, веће 

вредности чисте мишићне масе као и боље морфолошке карактеристике (распон руку) у 

односу на пливаче који наступају на средњепругашким и дугопругашким дисциплинама 

(Keskinen et al., 1989; Chatard et al., 1990; Strazala et al., 2005; Jurimae et al., 2007). 

Међусобним упоређивањем вредности коригованих коефицијената детерминације можемо 

уочити да је предикторски систем  кинетичких варијабли код пливача спринтера објаснио 

укупно 81% критеријске варијабле тј. такмичарских резултата у спринтерским 

дисциплинама 50м и 100м краул у 50м базену са најмањим вредностима грешке 

предикције од 11,23 ФИНА бода, код средњепругаша  је предикторски систем  кинетичких 

варијабли објаснио укупно 78% критеријске варијабле тј. такмичарских резултата у 

средњепругашким дисциплинама 200м и 400м краул са грешком предикције од 19,36 

ФИНА бода а у случају дугопругашa  предикторски систем  кинетичких варијабли 

објаснио укупно 71% критеријске варијабле тј. такмичарских резултата у дугопругашкој 
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дисциплини 800м краул код пливачa са највећом грешком предикције у односу на 

спринтере и средњепругашe и то 24,46 Фина бода.  
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8.3 Релације вредности кинетичких параметара у односу на пол пливача 

 

Истраживања су утврдила да су одређене специфичности организма спортискиње као што 

су: различит хормонски састав, мање концентрације тестостерона, мање вредности 

величине попречног пресека мишића, мање количине мишићне масе, мања вредности 

лонгитидиналних димензија трупа и екстремитета условиле и нижи потенцијал 

контрактилних карактеристика мишића а нарочито са аспекта максималних вредности 

силе и експлозивности у односу на мушке спортисте (Malina, 2000). У нашем 

истраживању анализе вредности контрактилних карактеристика у односу на пол пливача 

(мушко – женско) и резулте тестирања у 25м базену уочене су значајне разлике у укупно 

једанест варијабли (7.6.4). У варијабли која представља највеће вредност силе провлака 

реализованих у 30 секунди, пливачи су постигли знчајно боље резултате у односу на 

пливачице (321,50 ± 40,48 N наспрам 207,76 ± 37,19 N, p = 0,000) као и у варијабли 

просечна вредност пикова силе провлака реализованих током 30 секунди пливања 

максималним интензитетом (262,88 ± 32,05 N наспрам 156,60 ± 16,50, p = 0,000) (Табела 

7.6.4). Пливачи су такође постигли боље резултате и у варијаблама просечне вредност 

пикова силе појединачних завеслаја реализованих у 10 секунди (278,48 ± 30,15 N наспрам 

172,95 ± 20,78 N, p = 0,000) у 20 секунди (264,58 ± 35,57 N наспрам 158,17 ± 24,48 N, p = 

0,000) и у 30 секунди (254,27 ± 36,33 N наспрам 149,07 ± 26,15 N, p = 0,000) (Табела 7.6.4). 

У варијаблама  просечних вредности градијента прираста силе појединачног завеслаја, 

пливачи су постигли значајно боље резултате и то у 10 секунди (837,15 ± 29,63 N/s 

наспрам 710,56 ± 28,68 N/s, p = 0,000) у 20 секунди (820,95 ± 22,04 N/s наспрам 700,44 ± 

27,73 N/s, p = 0,000) и у 30 секунди (806,49 ± 19,93 N/s наспрам 691,15 ± 26,43 N/s, p = 

0,000). У варијаблама које представљају просечне вредности импулса силе провлака, код 

пливача су забележене значајно веће вредности резултата у односу на пливачице и у 

10секунди (92,46 ± 4,11 N·s наспрам 74,10 ± 3,66 N·s, p = 0,000) у 20 секунди (90,36 ± 3,59 

N·s наспрам 72,03 ± 4,28 N·s, p = 0,000) и у 30 секунди (88,29 ± 3,88 N·s наспрам 69,97 ± 

4,59 N·s, p = 0,000). На основу добијених разлика може се утврдити да су пливачи 

постизали боље резултате у апсолутним вредностима силе провлака, градијента прираста 

силе провлака и импулса силе провлака, док нису утврђене значајне разлике у  релативним 

вредностима поменутих кинетичких карактеристика тј. вредностима нормализованих у 

односу на телесну масу пливача/пливачице што нам указује да се ипитаници у овом 

истраживању значајно не разликују у релативним вредностима механаничких 
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карактеристика силе провлака. На узорку одбојкаша Шнајдер и сар. (2004) су испитивали 

разлике између полова у величини манифестације силе и снаге мишића прегибача 

подлактице и опружача потколенице. Нису нађене разлике у манифестацији силе мерене у 

изометријским условима као ни снаге мерене помоћу изокинетичког динамометра између 

полова код испитаника предпубертетског узраста и пубертетског узраста. Значајне 

разлике, утврђене  у параметрима снаге мишића прегибача подлактице и опружача 

надлактице на брзинама 60˚s
-1

 и 90˚ s
-1 

и манифестацији силе мишића прегибача 

подлактице и опружача надлактице под угловима 60˚ и 90˚, биле на страни одбојкаша 

постпубертетског тј. адолесцентског  узраста. Аутори су констатовали да су добијене 

разлике између полова само последица веће количине мишићне масе код одбојкаша 

адолесцентског узраста у односу на одбојкашице  јер су обе групе тренирале по истом 

програму (исти обим, тренажни садржај) тренинга за развој снаге (Schneider et al., 2004). У 

овом истраживању узраст испитаника је био у просеку 19,04 ± 2,89 година за пливаче и 

17,73 ± 1,63 година за пливачице па се претпоставља да су добијене разлике у 

контрактилним карактеристикама између полова последица физиолошких разлика у 

структури тела између полова које су утврђене у истраживањима (Malina, 2000; 

Tarnopolsky et al., 2001; Schneider et al., 2004). Истраживања су такође показала да сила 

коју мишић може да продукује највише зависи од површине физиолошког пресека а 

брзина скраћења мишића од његове дужине (Tarnopolsky et al., 2001). Логично је онда 

претпоставити да су добијене разлике између полова у контрактилним карактеристикама 

настале као последица већих вредности мишићне масе као и дужине и ширине мишићних 

јединица. Ако анализирамо величине утицаја кинетичких параметара на такмичарске 

резултате у спринтерским дисциплинама 50м и 100м краул у 25м базену можемо видети 

да су код мушкараца одређене механичке карактеристике објасниле укупно 74% варијансе 

критеријске варијабле са грешком предикције 22.16 Фина бода док код пливачица у 

спринтерским дисциплинама систем кинетичких карактеристика је објаснио укупно 90% 

варијансе критеријске варијабле са грешком предикције 15,74 Фина бода. У случају 

компарације величине утицаја кинетичких карактеристика на такмичарске резулта у 

средњепругашким дисциплинама код мушких пливача систем предикторских варијабли је 

објаснио укупно 68% варијансе критеријске варијабле са грешком предикције 23,07 Фина 

бода док код пливачица предикторски систем је објаснио укупно 88% варијансе 

критеријума са грешком предикције од 16,08 Фина бодова. Код дугопругаша, 

предикторски систем варијабли је у случају мушких пливача објаснио 66% варијансе 
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резултата у дисциплини 800м краул са грешком предикције од 19,97 Фина бода док је код 

женских пливача предикторски систем кинетичких варијабли објаснио укупно 73% 

варијансе резултата на 800м краул са грешком предикције од 18,08 Фина бодова. 

Истраживањима је утврђено да спортискиње имају дуже време издржљивости у снази у 

односу на спортисте  кад  су мишићна оптерећења ниског и средњег интензитета (Kahn et 

al., 1986; West et al., 1995). Време издржљивости код спортискиња је било знатно дуже у 

односу на спортисте кад су оптерећења била на 20% од максималног али не и на 50% и 

80% од максималног. Спортискиње су биле способне да изведу већи број понављања кад 

активцијом мишића прегибача подлактице кад су подизале тежине 50%, 60% и 70% али не 

и 80% и 90% од максималних вредности (Maughan et al., 1986). У односу на пол пливача 

(мушко – женско) и резулте тестирања у 50м базену уочене су значајне разлике у 

вредностима кинетичких параметара у укупно једанест варијабли (Табела 7.7.4). У 

варијабли која представља највеће вредност силе провлака реализованих у 30 секунди, 

пливачи мушког пола су постигли знчајно боље резултате у односу на пливачице (296,20 ± 

36,21 N наспрам 189,20  ± 24,16 N, p = 0,000) и у варијабли просечна вредност пикова силе 

провлака реализованих током 30 секунди пливања максималним интензитетом (220,64 ± 

31,68 N наспрам 141,66 ± 13,77, p = 0,000). Пливачи су такође постигли боље резултате и у 

варијаблама просечне вредност пикова силе појединачних завеслаја реализованих у 10 

секунди (254 ± 28,02 N наспрам 156,31 ± 12,59 N, p = 0,000) у 20 секунди (236,38 ± 26,57 N 

наспрам 148,04 ± 13,46 N, p = 0,000) и у 30 секунди (220,46 ± 31,68 N наспрам 141,66 ± 

13,77 N, p = 0,000). У варијаблама  просечних вредности градијента прираста силе 

појединачног завеслаја, пливачи су постигли значајно боље резултате и то у 10 секунди 

(804,24 ± 53,44 N/s наспрам 700,00 ± 20,53 N/s, p = 0,007) у 20 секунди (791,71 ± 50,11 N/s 

наспрам 694,64 ± 24,03 N/s, p = 0,009) и у 30 секунди (780,18 ± 48,76 N/s наспрам 687,74 ± 

18,01 N/s, p = 0,007) (Табела 7.7.4). У варијаблама које представљају просечне вредности 

импулса силе провлака, пливачи су постигли значајно боље резултате у односу на 

пливачице и у 10 секунди (87,24 ± 8,61 N·s наспрам 71,69 ± 4,14 N·s, p = 0,013) у 20 

секунди (84,94 ± 8,81 N·s наспрам 69,35 ± 4,21 N·s, p = 0,009) и у 30 секунди (83,07 ± 8,85 

N·s наспрам 68,28 ± 3,86 N·s, p = 0,019).  Добијене разлике у вредностима апсолутних 

параметара силе провлака потврђују резултатима истраживања (Maughan et al., 1986) јер 

током теста 30 секунди пливање у месту пливачи су постигли максималне вредности силе 

провлака  296,20 ± 36,21 N наспрам пливачица 189,20  ± 24,16 N а при том вредности 

забележене током 10сек, 20сек и 30сек су биле у просеку 85%, 80% и 74%  вредности 
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максималне силе, што потврђује да су разлике у параметрима силе изражене кад се ради 

на интензитетима око 80% вредности од максималних.  Анализирајући величине утицаја 

кинетичких параметара на такмичарске резултате у спринтерским дисциплинама 50м и 

100м краул у 50м базену може се видети да су код мушкарараца одређене механичке 

карактеристике објасниле укупно 81% варијансе критеријске варијабле са грешком 

предикције 11,23 Фина бода док код пливачица у спринтерским дисциплинама систем 

механичких карактеристика је објаснио укупно 97% варијансе критеријске варијабле са 

грешком предикције 8,16 Фина бода. У случају компарације величине утицаја кинетичких 

карактеристика на такмичарске резулта у средњепругачким дисциплинама код мушких 

пливача систем предикторских варијабли је објаснио укупно 78% варијансе критеријске 

варијабле са грешком предикције 19,36 Фина бода док код пливачица предикторски 

систем је објаснио укупно 76% варијансе критеријума са грешком предикције од 18, 29 

Фина бодова. Код дугопругаша, предикторски систем варијабли је у случају мушких 

пливача објаснио 71% варијансе резултата у дисциплини 800м краул са грешком 

предикције од 24,46 Фина бода док је код женских пливача предикторски систем 

кинетичких варијабли објаснио укупно 66% варијансе резултата на 800м краул са грешком 

предикције од 23,77 Фина бодова.  Добијене разлике у контрактилним карактеристикама 

апсолутних параметара силе у овом истраживању су и у складу са очекивањима. Резултати 

истраживања су показали да су основне разлике између мушких и женских спортиста у 

манифестације силе и снагe последица разлика у количини чисте мишићне масе као и 

величине попречног пресека мишића (Tarnopolsky et al., 2001). Ако је утврђено да 

контрактилни градијент прираста силе представња механичку мишићну карактеристика 

која зависи између осталог и од величине попречног пресека мишића (Ааgard et al., 2003) 

онда се може констатовати да су добијене разлике у варијаблама градијента прираста силе 

између пливача и пливачица у складу са очекивањима. Претпоставка је да су разлике 

између полова у вредностима апсолутних параметара силе (провлака) (Табела 7.6.4, 

Табела 7.7.4) допринеле и разликама у експлозивности јер градијент прираста силе  

представља контрактилну способност мишића за развијање што веће силе у што краћем 

времену (Zatsiorsky, 1995). Разлике у параметрима импулса силе указују на то да су 

пливачи показали веће способности да ефикасније реализују подводну фазу завеслаја на 

тесту у односу на пливачице. Утврђене значајне разлике у параметрима силе завеслаја на 

апсолутном нивоу између пливача и пливачица претпоставља се да су допринеле и 

добијању значајних разлика у параметрима импулса силе. Ова претпоставка произилази из 
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дефиниције импулса сила који представља количину покрета тј. величину интензитета 

силе у одређеном временском трајању (F·t) (подводној фази провлака) и теоријски гледано 

сама величина интензитета силе (F) може утицати на повећање вредности ове 

карактеристике.   
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8.4 Утицај метаболичких параметара на такмичарске резултате код 

различитих типова пливача  

 

Трећи део овог истраживања је био усмерен на утврђивање величине утицај одређених 

метаболичких параметара који највише утичу на квалитет такмичарских резултата као и 

разлика у вредностима метаболичких параметара у односу на тип пливача спринтер-

средњепругаш-дугопругаш. Анализиран је модели са највећим коригованим 

коефицијентом детерминације (R
2
adjust) и најмањом грешком предикције (Std. Err. Est) тј. 

модел који у највећој мери објашањава повезаност зависне варијабле и система 

предиктора (независних варијабли). Истраживања су показала да физиолошке 

каратериситике као што су способност продукције и  толеранције високих концентрација 

лактата највише доприносе спортистима на спринтерским дисциплинама (Avlonitou, 1996; 

Heck et al., 2002; Kjendlie et al., 2004). Метаболичке карактеристике као што су величине 

развијености аеробног и анаеробног прага као и максимлне потрошње кисеоника показале 

су да више доприносе квалитету такмичарских резултата на средњепругашким и 

дугопругашким дисциплинама (Yoshida et al., 1990; Costill et al., 1991; Weyang et al., 1994; 

Dekerle et al., 2002; Baron et al., 2003; Sperlich et al., 2010). У односу на тип пливача 

спринтер – средњепругаш – дугопругаш и резултате тестирања добијене у 25м базенима 

код пливачица утврђено је да се ове три групе пливачица значајно разликују у резултатима 

укупно четири варијабле (Табела 7.8.5). У варијабли брзина пливања на концентрацији 

лактата од 12 mmol/l средњепругашице су имале значајно боље резултате у односу на 

спринтерке (1,55 ± 0,04 m/s  наспрам 1,48 ± 0,04 m/s, p = 0,000), а дугопругашице су 

постигле значајно боље резултате и у односу на спринтерке (1,60 ± 0,10 m/s наспрам 1,48 ± 

0,04 m/s, p = 0,000) и на средњепругшице (1,60 ± 0,10 m/s наспрам 1,55 ± 0,04 m/s, p = 

0,000) (Табела 7.8.5). У варијабли брзина пливања на 16 mmol/l уочене су значајне разлике 

између спринтерки и средњепругашица, средњепругашице су имале значајно боље 

резултате (1,60 ± 0,06 m/s наспрам 1,52 ± 0,04 m/s, p = 0,000), дугопругашице су имале 

значајно боље резултате и у односу на спринтерке (1,65 ± 0,10 m/s наспрам 1,52 ± 0,04, p = 

0,000) и у односу на средњепругашице (1,65 ± 0,10 m/s наспрам 1,60 ± 0,06 m/s, p =0,000) 

(Табела 7.8.5). У варијабли брзина пливања на концентрацији лактата од 4 mmol/l 

утврђене су значајне разлике између средњепругашица и спринтерки, где су 

средњепругашице имале значајно веће резултате (1,39 ± 0,03 m/s наспрам 1,34 ± 0,02 m/s, p 

= 0,000) а дугопругашице су имале значајно боље резултате у односу на спринтерке (1,40 
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± 0,04 m/s наспрам 1,34 ± 0,02, p = 0,000) док нису утврђене значајне разлике између 

средњепругашица и дугопругашица (p > 0,050). У варијабли максимална концентрација 

латата измерена након завршетка теста, спринтерке су имале значајно веће вредности  и у 

односу на дугопругашице (12,87 ± 1,83 mmol наспрам 9,16 ± 1,86 mmol, p = 0,007) и у 

односу на средњепругашице (12,87 ± 1,83 mmol наспрам 11,90 ± 2,56 mmol, p = 0,007) 

средњепругашице су имале значајно веће вредности у односу на дугопругашице (11,90 ± 

2,56 mmol наспрам 9,16 ± 1,86 mmol, p = 0,007). На основу добијених резултата 

истраживања може се утврдити да су пливачице спринтерке у 25м биле способне да 

продукују значајно веће концентрације лактата у односу на средњепругашице и 

дугопругашице, док су дугопругшице имале значајно веће брзине пливања на 

концентрацији лактата од 4 mmol/l. Анализом лактатне криве утвђене су разлике у 

брзинама пливања на концентрацији лактата од 12 mmol/l и 16 mmol/l између спринтерки 

и средњепругашица, средњепругашица и дугопругашица, приликoм дискусије ових 

разлика мора се навести да су ове разлике добијене на основу вредности хипотетичког 

модела криве и разумевања да  што је боље развијен аеробни капацитет (веће брзине 

пливања на концентрацијама 2 mmol/l, 4 mmol/l и 8 mmol/l) то ће се крива померати у 

више у десно (Olbrecht, 2000). На тај начин ће на основу модела тј. генералним обликом 

експонецијалне функције y = ab
x
 крива ће показате веће вредности брзина пливања на 

концентрацији лактата од 12 mmol/l и 16 mmol/l. Супериорност средњепругашица и 

дугопругашица на брзинама 12 mmol/l  и 16 mmol/l  треба да се узму само као хипотетичке 

тврдње јер ако се упореде максималне вредности лактата видеће се да су 

средњепругашице постигле максималне концентрације од 11,90 ± 2,56 mmol/l а 

дугопругашице  9,16 ± 1,86 mmol/l у односу на спринтерке 12,87 ± 1,83 mmol/l што нам 

указује да средњепругашице и дугопругашице имају мањи – нижи апсолутни ниво 

метаболичке ацидозе. 

Вредности коригованог коефицијента детерминације (R
2

adjust = 0,86) (Табела 7.8.7) указују 

на то да се велики део варијансе вредности такмичарских резултата у спринтерским 

дисциплинама за тестирани узорак пливачица (са вредностима резултата 50м 615,64 ± 

30,95 ФИНА бода и 100м 630,36 ± 20,75 ФИНА бода) могао објаснити независним 

варијаблама у одговарајућем моделу. Највећи утицај на такмичарске резултата у 

спринтерским дисциплинама показале је варијабла брзина пливања на концентрацији од 

16 mmol/l. Ово указује да су пливачице који су имале веће брзине пливања у зони 

максималне лактатне продукције биле способније да постигну и боље резултате. Нешто 
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нижи утицај је показала и варијабла максималне измерене концентрације лактата након 

теста што указују да су пливачице које су биле способније да продукују веће 

концентрације лактата на тесту постизале и квалитетније резултате на спринтерским 

дисциплинама. Добијене величине утицаја су и у складу са очекивањима. Показано је да 

дужина анаеробног рада, није само лимитирана количином депонованог гликогена у 

активним мишићима, већ и повећањем концентрације (нагомилавањем) млечне киселине, 

њених соли (лактата) и јонима водоника чиме се значајно успорава и некад и зауставља 

анаеробна гликолиза (Olbrecht, 2000). На основу навеценог, пливачи који продукује веће 

концентрације лактата а при том постижу и веће брзине пливања на високим 

концентрацијама лактата способнији су за постизање квалитетнијих резултата у 

спринтерским дисциплинама (Olbrecht, 2000) што је утврђено и у овој студији.  

Регресионим моделом су биле обухваћене варијабле које представљају показатеље 

развијености аеробних способности али су оне показале значајно нижи утицај у односу на 

варијабле „анаеробних способности“. Резултатима је показано да су пливачице које су 

имале веће вредности брзине пливања на концентрацијама лактата од 2 и 4 mmol/l 

постизале и квалитетније резултате у спринтерским дисциплинама. Добијени резултати 

указују и на важност утицаја аеробних способности за постизање квалитетних резултата у 

спринтерским дисциплинама на примењеном узорку испитаница. Ако знамо да се тренинг 

за повећање анаеробне издржљивости не базира само на повећању количине фосфагена и 

гликогена у мишићима већ и од механизама за брзу оксидацију и елиминацију лактата 

(Gastin, 2001) онда се може констатовати да су добијени утицаји варијабли „аеробних 

карактеристика“ и у складу са очекивањима јер су пливачице које су постигле веће брзинe 

пливања на концентрацији 2 mmol/l, брзина пливања на концентрацији 4 mmol/l постигле 

и квалитетније резултате на спринтерским дисциплинама у 25м базену. На основу 

вредности грешке предикције (Std. Err. Est = 7,89) може се констатовати да се резултати у 

спринтерским дисциплинама могу предвидети наведеним предикторским системом 

варијабли са грешком у предикцији 7,89 ФИНА бода. У истраживању Весковија и сар. 

(2010) на укупном узорку 50 пливачица чланица Канадске пливачке федерације аутори су 

испитивали утицаје максималне концентрације лактата постигнуте након различитих трка 

на квалитет такмичарских перформанси, пливачице који су постигли веће максималне 

концентрације лактата након 100м краул су имале и боље резултате од пливачица које су 

имале ниже вредности (Vescovi et al., 2010). У овом истраживању на основу добијенег 

регресионог модела може се утврдити да су спринтерке које су имале веће вредности 
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брзине пливања на аеробном прагу, веће вредности брзине пливања на интензитету 

почетка повећане акумулације лактата у крви (OBLA) постигле боље резултате у 

спринтерским дисциплинама 50м и 100м краул. Гледано са физиолошког аспекта високо 

развијен аеробни капацитет може омогућити пливачицама спринтерима бржи опоравак 

између високо интензивних тренажних интервала. Ова способност доприноси највише кад 

је тренажни садржај сачињен од тренажних интервала високог интензитета као и на 

такмичењима у којима треба да се наступи на 2-3 трка у периоду од 30 до 60мин (Sperlich 

et al., 2010). Истраживања су показала да тренинг на интензитету индивидуалног 

анаеробног прага, интензитету који је виши од интензитета OBLA може утицати 

позитивно на повећање како аеробних тако и анаеробних капацитета (Dekerle et al., 2002; 

Baron et al., 2003). Такође, спринтерке код којих су утврђене веће вредности брзине 

пливања у зони максималне лактатне продукције, веће вредности максималне 

концентрације лактата биле су способне да постигну боље резултате у спринтерским 

дисциплинама 50м и 100м краул у 25м базенима, чиме се потврђује да развијеност 

анаеробних способности игра велику улогу у постизању врхунских резултата у 

спринтерским дисциплинама што је такође потврђено у претходним истраживањима 

(Sperlich et al., 2010; Vescovi et al., 2010). 

Код пливачица – средњепругаша  вредности коригованог коефицијента детерминације 

(R
2

adjust = 0,90) (Табела 7.8.9) указују на то да се велики део варијансе вредности 

такмичарских резултата у средњепругашким дисциплинама за тестирани узорак 

пливачица (са вредностима резултата 200м 682,64 ± 53,95 ФИНА бода и 400м 636,21 ± 

20,54 ФИНА бода) могао објаснити независним варијаблама у одговарајућем моделу. По 

вредностима нестандардизованих Бета коефицијената (Unst. Beta) може се уочити да 

највећи утицај на квалитет пливачких резултат на средњепругашким дисциплинама код 

пливачица у 25м базену је показала варијабла брзина пливања на концентрацији лактата 

од 4 mmol/l. Пливачице које су постигле веће вредности брзине пливања на нивоу почетка 

повећане акумулације лактата (OBLA) су постигле квалитетнје резултате на 

средњепругашким дисциплинама. Брзина пливања на интензитету 2 mmol/l је такође ушла 

у регресиони модел што указује да пливачице које су постизале веће брзине пливања на 

интензитету аеробног прага су постизале и квалитетније резултате на средњепругашким 

дисциплинама. Брзина пливања на интензитету индивидуалног анеробног прага као и 

индексна вредност односа  концентрације лактата на индивидуалном анаеробном прагу и 

максималне концентрације лактата након завршеног теста су такође показале значајан 
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утицај на такмичарске резултате код дугопругашица у овој студији. Најмањи утицај на 

такмичарске резултате у средњепругашким дисциплинама показала је варијабла брзина 

пливања на концентрацији лактата од 16 mmol/l. Ако се анализира структура регресионог 

модела највећи утицај на квалитет такмичарских резултат код пливачица на 200м и 400м 

краул у 25м базену имала варијабла брзина пливања на интензитету 4 mmol/l што нам 

указује да је успешност у овим дисциплини високо условљена  вредностима брзине 

пливања на интензитету  почетка повећане акумулације лактата у крви (OBLA) тј. 4 

mmol/l. На основу анализиране научне литературе успешност на средње-пругашким 

дисциплинама 200м -  400м условљена је са више фактора: високим нивоом максималне 

VO2MAX; од  могућности одржавања високог интензитета рада на високим % од 

максималне VO2MAX; као и од висине нивоа индивидуалног анаеробног прага и брзине 

пливања на почетку повећања акумулације лактата (4 mmol/l) (La Fontaine et al., 1981; 

Barlow et al., 1985, McLellan et al., 1985) што је показано и у овој студији. Величина 

утицаја брзина пливања на 16 mmol/l јесте на нижем нивоу од варијабли које представљају 

аеробне способности али није занемарљива. Добијени утицај ове варијабле указује на то 

да за постизање квалитетнијег резултата у средњепругашким дисциплинама је неопходно 

да пливачица поседује и висок ниво способности максималне продукције лактата што са 

физиолошког аспекта је и у складу са очекивањима јер је ниво анаеробне гликолизе у 

одређеној мери заступљен и на средњепругашким дисциплинама и ти параметри варирају 

од 40% на 200м и до 35% на 400м  (Maglisho, 2003). На основу вредности грешке 

предикције (Std. Err. Est = 12,24) може се констатовати да се резултати у 

средњепругашким дисциплинама у 25м могу предвидети наведеним предикторским 

системом варијабли са грешком у предикцији 12,24 ФИНА бода.  

Код дугопругашица (са вредностима резултата 800м 722,09 ± 79,41 ФИНА бод) преко 

вредности коригованог коефицијента детерминације (R
2

adjust = 0,84) (Табела 7.8.11) може 

се видети да је 84% варијансе вредности такмичарских резултата могао објаснити 

независним варијаблама у одговарајућем моделу. По вредностима нестандардизованих 

Бета коефицијената (Unst. Beta) може се уочити да највеће утицаје на квалитет пливачких 

резултата на дугопругашким дисциплинама исто као код пливачица на средњепругашким 

дисциплинама показале варијабле: брзина пливања на концентрацији лактата од 4 mmol/l, 

брзина пливања на концентрацији лактата од 2 mmol/l и брзина пливања на интензитету 

индивидуалног анаеробног прага (Табела 7.8.11). Добијени утицаји су и у складу са 

очекивањима јер посматрано са биохемијског аспекта, основни енергетски процеси на 
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којима почива аеробна издржљивост пливача дугопругаша су гликолиза (аеробна) и 

липолиза (разградња масти) и допринос ова два процеса на 800м краул је 73% и 2% 

(Maglisho, 2003). Негативан предзнак варијабле која представља максималне 

концентрација лактата измерена након завршетка теста указује на то да су пливачице са 

већом максималном продукцијом лактата постизале слабије резултате на дугопругашким 

дисциплинама. Са физиолошког аспекта ово нам показује да за разлику од спринтерских 

дисциплина где је ова способност била једна од најутицајнијих детерминанти, код 

тестираног узорка пливачица дугопругшица у нашем истраживању поседовање високог 

нивоа анаеробне гликолизе није допринело побољшању резултата на дугопругашким 

дисциплинама, што је такође показано и величином утицаја индексне вредност односа 

концентрације лактата на индивидуалном анаеробном прагу и максималне концентрације 

лактата након завршеног теста у регресионом моделу. На основу вредности грешке 

предикције (Std. Err. Est = 19,46) може се констатовати да се резултати у дугопругашким 

дисциплинама у 25м могу предвидети наведеним предикторским системом варијабли са 

грешком у предикцији 19,46 ФИНА бода. Ако се анализирају структуре регресионих 

модела код пливачица у 25м базену можемо видети да за успех у спринтерским 

дисциплинама, варијабле које су репрезенти анаеробних гликолитичких способности, су 

показале највећи утицај док су варијабле које су репрезенти аеробних гликолитичких 

способности највише допринеле квалитету резултата на средње и дугопругашким 

дисциплинама. Такође је интересантно навести да је брзина пливања на нивоу максималне 

лактатне продукције обухваћена моделом предикције код средњепругашица што указује 

да је за постизање квалитетних резултата у средњепругашких дисциплинама неопхадан и 

висок ниво анаеробног гликолитичког система што је показано већ у пракси (Maglisho, 

2003). Претпоставља се да су за варијаблу брзина пливања на 16 mmol/l, која је обухваћена 

моделом предикције код средњепругашица највише допринеле физиолошке особине тј. 

карактеристике пливачица на 200м краул, што отвара простор и могућности за даља 

истраживања. Међусобним упоређивањем вредности коригованих коефицијената 

детерминације може се уочити да је предикторски систем метаболичких варијабли код 

пливачица спринтера објаснио укупно 86% критеријске варијабле тј. такмичарских 

резултата у спринтерским дисциплинама 50м и 100м краул у 25м базену, код 

средњепругашица  је предикторски систем  метаболичких варијабли објаснио укупно 90% 

критеријске варијабле тј. такмичарских резултата у средњепругашким дисциплинама 200м 

и 400м краул а у случају дугопругашица  предикторски систем  метаболичких варијабли 



177 
 

објаснио укупно 84% критеријске варијабле тј. такмичарских резултата у дугопругашкој 

дисциплини 800м краул код пливачица у 25м базену. 

У односу на тип пливачица (спринтерке – средњепругашице – дугопругашице) и резултате 

тестирања добијене у 50м базенима утврђене су значајне  разлике у резултатима укупно 

четири варијабле (Табела 7.9.5). У варијабли која представља индексну вредност односа 

концентрације лактата на индивидуалном анаеробном прагу и максималне концентрације 

лактата након завршеног теста значајне разлике утврђене су између средњепругашица и 

спринтерки (1,11 ± 0,17m/s наспрам 0,93 ± 0,26 m/s, p = 0,000), значајне разлике између 

дугопругашица и спринтерки (1,14 ± 0,23 m/s наспрам 0,93 ± 0,26 m/s, p = 0,000) а значајне 

разлике нису утврђене између пливачица средњепругашица и дугопругашица (p > 0,050) 

(Табела 7.9.5). У варијабли која представља максималну концентрација латата измерену 

након завршетка теста, утврђене су значајне разлике између спринтерки и 

средњепругашице (14,37 ± 3,50 mmol/l наспрам 10,79 ± 2,31 mmol/l, p = 0,000) и 

спринтерки и дугопругашица (14,37 ± 3,50 mmol/l наспрам 11,62 ± 3,44 mmol/l p = 0,000) 

док нису утврђене значајне разлике између средњепругашица и дугопругашица (p > 

0,050). Спринтерке су односу на друге две групе пливачица постигле знатно веће 

максималне концентрације лактата након теста. У  истраживању Весковија и сар. (2010) на 

узорку врхунских пливачица, аутори су пријавили максималне концентрације лактата које 

су постигнуте након завршетка сваке дистанце, после 50м краул те вредности су се 

кретале у просеку 9,1 ± 1,9 након 100м краул 13,9 ± 1,9 након 200м краул 14,0 ± 1,7 након 

400м краул 12,9 ± 2,9 и након 800м краул 10,2 ± 2,1. Аутори су пријавили да су вреднсоти 

након 100м, 200м, 400м краул биле доста сличне и нису се статистички значајно 

разликовале али су биле значајно веће у односу на 50м и 800м краул (Vescovi et al., 2010). 

Значајне разлике су утврђене у варијабли брзина пливања на интензитету индивидуалног 

аеробног прага где су средњепругшице имале значајно веће вредности од спринтерки (1,51 

± 0,03 m/s наспрам 1,47 ± 0,03 m/s, p = 0,000), дугопругашице су имале значајно веће 

резултате у односу на спринтерке (1,52 ± 0,06 m/s наспрам 1,47 ± 0,03 m/s, p = 0,000), док 

значајне разлике нису утврђене између средњепругашица и дугопругашица (p > 0,050) 

(Табела 7.9.5). Добијене разлике у вредностима индивидуалног аеробног прага су и у 

складу са очекивањима јер у претходним студијама је показано да успешност на средње-

пругашким дисциплинама 200м -  400м условљена је са више фактора између осталог од 

нивоа индивидуалног анаеробног прага и брзине пливања на почетку повећања 

акумулације лактата (4 mmol/l) (La Fontaine et al., 1981; Barlow et al., 1985, McLellan et al., 
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1985). У варијабли која представља брзина пливања на концентрацији лактата од 8 mmol/l, 

уочене су значајне разлике између средњепругашица и спринтерки (1,47 ± 0,04 m/s 

наспрам 1,43 ± 0,03 m/s, p = 0,041) као и значајне разлике између дугопругашице и 

спринтерки (1,48 ± 0,08 m/s наспрам 1,43 ± 0,03 m/s, p = 0,041), док нису уочене значајне 

разлике између средњепругашица и дугопругашица (p > 0,050) (Табела 7.9.5). На основу 

добијених резултата може се констатовати да су у овој студији код пливачица спринтерки 

уочене занчајно веће вредности максималне концентрације лактата у односу на 

дугопругашице и средњепругашице али су и уочене значајно мање брзине пливања у 

максималној аеробној зони (8 mmol), као и брзине пливања на индивидуалном анаеробном 

прагу код спринтерку у односу на друге две групе пливачица. Добијене разлике могу се 

објаснити примењеном методологијом тестирања (Степ-Тест 5 х 200м) као и анализом 

нивоа доприноса различитих енергетских капацитета организма, наиме показано је да 

анаеробне гликолитичке способности доприносе више код спринтера док код 

средњепругаша и дугопругаша аеробне гликолитичке способности дају већи допринос на 

квалитет такмичарских резултата (Costill et al., 1985; Nomura et al., 1996; Gastin, 2001; West 

et al., 2005).   

Код спринтерки вредности коригованог коефицијента детерминације (R
2
adjust = 0,78) 

(Табела 7.9.7) указују на то да се 78% вредности такмичарских резултата у спринтерским 

дисциплинама за тестирани узорак пливачица (са вредностима резултата 50м 618,89 ± 

62,89 ФИНА бода и 100м 678,11 ± 59,67 ФИНА бода) могао објаснити независним 

варијаблама у одговарајућем моделу. По вредностима нестандардизованих Бета 

коефицијената (Unst. Beta) може се уочити да највећи утицај на квалитет пливачких 

резултат на спринтерским дисциплинама код пливачица у 50м базену су показале 

варијабле брзина пливања на концентрацији лактата од 16 mmol/l и максимална 

концентрација латата измерена након завршетка теста. Наиме пливачице које су брже 

пливале на концентрацијама од 16 mmol/l и код којих су измерене веће вредности 

максималне концентрације лактата  оствариле су квалитетније такмичарске резултате у 

спринтерским дисциплинама. Добијеним резултататима се потврдила важност 

развијености анаеробних гликолитичких способности која су показала позитиван утицај 

на такмичарске резултате пливачица спринтера у овом истраживању како у 25м тако и 50м 

базену и потврдиле резултате истраживања (Perez-Gomez et al., 2007; Iaia et al., 2010). Са 

физиолошког аспекта пливачке дисциплине на 50м и 100м краул су дисциплине које су 

засићене анаеробним метаболичким процесима и детерминисане су енергетским 
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чиниоцима, пре свега енергетском моћи мишића тј. способности да се створи што већа 

количина енергије у јединици времена што се показала кроз величину утицаја максималне 

измерене концентрације лактата на такмичарске резултате (Toussaint, et al., 1994). 

Анаеробна енергетска продукција доста зависи и од пуферских система који регулишу 

ацидо-базну равнотежу у мишићима (Astrand et al., 2003). Нагомилавање лактата снижава 

Ph-вредности тј. води у ацидозу. Повећана киселост у мишићној ћелији успорава 

гликолитичке процесе и у раду максималног и субмаксималног интензитета доводи до 

прекида активности много пре него што се исцрпи сав гликоген (Astrand et al., 2003) па је 

у складу са наведеним теоријама и било очекивано да пливачице које имају веће брзине 

пливања у зони максималне лактатне продукције тј. способност да толеришу веће 

концентрације лактата, постижу и квалитетније резултате у спринтерским дисциплинама. 

Варијабле брзина пливања на интeнзитету индивидуалног аеробног прага, брзина пливања 

на концентрацији лактата од 8 mmol/l, индексна вредност односа концентрације лактата на 

индивидуалном анаеробном прагу и максималне концентрације лактата након завршеног 

теста, су такође биле обухваћене регресионим моделом. Ово указује на то да су за 

постизање квалитетнијих резултата на спринтерским дисциплинама код пливачица у 50м 

потребне и солидно развијене аеробни способности али у нижој мери од анаеробних 

(Табела 7.9.7). Маглишо (2003) је у својој монографији приказао утицај енергетских 

механизама у спринтерским деоницама 50м и 100м краул. Проценат аеробне гликолизе 

износи око 20% на дисциплини 50м а 35% на дисциплини 100м краул (Maglisho, 2003) па 

је и очекивано да регресиони модел укључује и варијабле које су показатељи аеробних 

способности. Сходно наведном можемо констатовати да за постизање резултата у 

вредности (50м 618,89 ± 62,89 ФИНА бода и 100м 678,11 ± 59,67 ФИНА бода) неопходно 

је да спринтерке у 50м брже пливају  у зони максималне лактатне продукције (16 mmol/l), 

веће брзине пливања у зони максималне аеробне моћи (8 mmol/l), веће брзине пливања на 

индивидуалном анеробном прагу, веће вредности измерене максималне концентрације 

лактата, веће вредности односа  концентрације лактата на индивидуалном анаеробном 

прагу и максималне концентрације лактата након завршеног теста. На основу вредности 

грешке предикције (Std. Err. Est = 16,26) може се констатовати да се резултати у 

спринтерским дисциплинама за дати узорак испитаница 50м базену могу предвидети 

наведеним предикторским системом варијабли са грешком у предикцији 16,26 ФИНА 

бода.  
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Код пливачица – средњепругаша  вредности коригованог коефицијента детерминације 

(R
2

adjust = 0,91) (Табела  7.9.9) указују на то да се 91% варијансе вредности такмичарских 

резултата у средњепругашким дисциплинама за тестирани узорак пливачица (са 

вредностима резултата 200м 662 ± 58,52 ФИНА бода и 400м 678,78 ± 51,24 ФИНА бода) 

могао објаснити независним варијаблама у одговарајућем моделу. По вредностима 

нестандардизованих Бета коефицијената (Unst. Beta) (Табела 7.9.9) може се уочити да 

највећи утицај на квалитет пливачких резултат на средњепругашким дисциплинама код 

пливачица у 50м базену су показале варијабле брзина пливања на концентрацији лактата 

од 8 mmol/l и брзина пливања на концентрацији лактата од 4 mmol/l (OBLA). Наиме 

пливачице које су постигле највеће вредности брзине пливања у максималној аеробној 

зони и брзине пливања на интензитету повећане акумулације лактата постигле су и 

квалитетније резултате на такмичарским дисциплинама 200м и 400м краул. Брзина 

пливања на концентрацији лактата од 2 mmol/l је такође обухваћена регресионим 

моделом. Добијени резултати указују на то да квалитет резултата на средњепругашким 

дисциплинама за овај узорак испитаника је условљен највише аеробним способностима и 

то највише брзином пливања у максималној аеробној зони и способношћу пливачица да се 

постигне већа брзина пливања под нижим оптерећењем аеробног система (2 и 4 mmol/l). У 

свом истраживању на 25 елитних колеџ пливачица (Ryan et al., 1990) закључили су да се 

брзина на концентрацијама 4 mmol/l (OBLA) показала као значајан предиктор успешности 

на 200м и 400м краул код врхунских пливачица (Ryan et al., 1990). Пливачице могу подићи 

економичност пливања смањењем енергетске потрошње на одређеним брзинама пливања 

(Brooks et al., 1985). Чињеница да су брзине пливања на интензитету 2, 4 и 8 mmol/l 

показале највећи утицај на такмичарске резултате на датом узорку испитаница указује на 

то да ће се преко тренинга у наведеним зонама највише утицати на побољшање квалитета 

резултата у средњепругашким дисциплинама за дати узорак. Регресионим моделом су 

биле обухваћене и варијабле које представљају ниво развијености анаеробних 

способности тј. варијабле брзина пливања на концентрацији лактата од 16 mmol/l, као 

максимална концентрација латата измерена након завршетка теста које су показале 

значајна утицај на квалитет такмичарских резултата. Утицај анаеробних карактеристика је 

био на нижем нивоу у односу на репрезенте аеробних карактеристика (Табела 7.9.9) али 

сама чињеница да су се анаеробне карактеристике обухваћене моделом указује да је за 

квалитет такмичарских резултата на средњепругашим дисциплинама неопходна и солидна 

развијеност ових способности што је и потврђено у научној литератури (Sjodin et al., 1981; 
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Tanaka et al., 1984; Costill et al., 1985; Troup et al., 1986; Olbrecht, 1995; Olbrecht, 2000; 

Maglisho, 2003). Способност толеранције већих концентрација лактата се показала као 

важан фактор за успех у дисциплинама које трају 4 до 5 минута (Troup et al., 1986) што је 

показано и у овом истраживању. Саме величине утицаја аеробних и анаеробних 

карактеристика (Табела 7.9.9) делимично потврђују теорију да су током пливачке трке на 

200м анаеробни гликолитички механизми заступљени око 55% а аеробни гликолитички 

механизми 35%, код 400м краул, анаеробни гликолитички механизми су заступљени 35% 

а аеробни гликолитички механизми 66% (Maglisho, 2003), претпставља се да су нешто 

већи утицаји аеробних способности показаних на овм узорку испитаница последица 

синтезе резултата на 200м и 400м, док је Маглишо (2003) анализирао утицаје за сваку од 

средњепругашких дисциплину посебно. На основу вредности грешке предикције (Std. Err 

.Est = 9,73) може се констатовати да се резултати у средњепругашким дисциплинама за 

дати узорак испитаница 50м базену могу предвидети наведеним предикторским системом 

варијабли са грешком у предикцији 9,73 ФИНА бода.  

На узорку дугопругашица вредности коригованог коефицијента детерминације (R
2
adjust = 

0,92) (Табела 7.9.11) указују на то да се 92% варијансе вредности такмичарских резултата 

у дугопругашкој дисциплини за тестирани узорак пливачица (са вредностима резултата 

800м 722,09 ± 79,41 ФИНА бод) могао објаснити независним варијаблама у одговарајућем 

моделу. На основу величине вредности нестандардизованих Бета коефицијената (Unst. 

Beta) може се уочити да највећи утицај на квалитет пливачких резултат на дугопругашким 

дисциплинама код пливачица у 50м базену су показале три варијабле (које представљају 

репрезенте аеробних способности) брзина пливања на концентрацији лактата од 8 mmol/l 

као репрезент макималне аеробне зоне (VO2max), затим брзина пливања на концентрацији 

лактата од 4 mmol/l као репрезент почетка повећане акумулације лактата (OBLA) и нешто 

нижи утицај брзина пливања на концентрацији лактата од 2 mmol/l као репрезент нивоа 

величине аеробног прага. Истраживања су показала да успех у дугопругашким 

дисциплинама код пливача, бициклиста и атлетичара зависи од ниво развијености 

максималне потрошње кисоника (VO2max), процента максималне потрошње кисоника који 

се користи током дистанце (%VO2max), као и висине аеробног прага (Sjodin et al., 1981; 

Tanaka et al., 1984; Costill et al., 1985). Олбрехт и сар. (1985) су утврдили високе 

повезаности брзине пливања на почетку повећања акумулације лактата 4 mmol/l (OBLA) 

са дужином испливане дистанце на тесту 30 минута пливања субмаксималним 

интензитетом (Olbrecht et al., 1985). Дисциплина 800м краул преставља дисциплину где 
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аеробни гликолитички систем највише доприноси постизању врхунских резултата (Ribeiro 

et al., 1990) по Маглишу око 73% предтавља допринос аеробног гликолитичког система, 

па је и у складу са очекивањима добијена структура модела тј. величине утицаја аеробних 

карктеристика. Индексна вредност односа концентрације лактата на индивидуалном 

анаеробном прагу и максималне концентрације лактата након завршеног теста и идексне 

вредности односа концентрације лактата на брзини пливања која одговара индивидуалном 

аеробном прагу и брзине пливања на индивидуалном анаеробном прагу су такође 

обухваћене  регресионим моделом али је утицај наведених индексних варијабли био на 

знатно нижем нивоу од утицаја вредности брзине пливања на 2, 4 и 8 mmol/l (Табела 

7.9.11). Саму чињеници да су регресионим моделом обухваћене индексне варијабле може 

се објаснити констатацијом да је постизање квалитетнијих резултата на дугопругашкој 

дисциплини неопходно да ниво концентрације лактата на индивидуалном анеробном 

прагу код пливачице буде што приближнији вредностима максималне концентрације 

лактата, што са физиолшког аспекта подразумева изузетно висок ниво аеробних 

способности што је и у складу са карактеристикама дугопругашица (Sjodin et al., 1981; 

Tanaka et al., 1984; Costill et al., 1985), као и то да пливачице дугопругашице морају 

поседовати висок ниво метаболичке ефикасности тј. високе вредности брзине пливања на 

нивоу индивидуалног анаеробног прага. Добијени резултати су и у складу са резултатима 

(Barlow et al., 1985, McLellan et al., 1985; Nomura et al., 1996; Thanopoulos, 2010). На основу 

вредности грешке предикције (Std. Err. Est = 7,79) може се констатовати да се резултати у 

дугопругашким дисциплинама за дати узорак испитаница 50м базену могу предвидети 

наведеним предикторским системом варијабли са грешком у предикцији 7,79 ФИНА бода. 

Из величина коригованих коефицијената детерминација можемо видети да су метаболичке 

каратеристике највише допринеле квалитету такмичарских резултата на дугопругашким 

дисциплинама 92%, нешто мање на средњепругашким дисциплинама 91% док најмање 

78% у спринтерским дисциплинама што је и у складу са очекивањима тј. хипотезама овог 

истраживања. Анализом структурe регресионих модела ове три групе пливачица утврђено 

је да су варијабле које су репрезенти анаеробних гликолитичких способности највише 

допринеле квалитету резултата у спринтерским дисциплинама, док је утицај ових 

способности био на нижем ниво на средњепругашким дисциплинама а исте варијабле 

нису ни ушле у модел предикције на дугопругашким дисциплинама. Резултатима овог 

истраживања је такође показано да како се повећава дужина такмичарске деонице тако се 

повећавају и утицаји варијабли који су репрезенти аеробних способности што се слаже са 
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резултатима истраживања (Costill et al., 1985; Nomura et al., 1996; Troup et al., 1986; 

Olbrecht, 1995; Olbrecht, 2000; Maglisho, 2003; Stager et al., 2005).  

У односу на тип пливача спринтер – средњепругаш – дугопругаш и резултате тестирања 

добијене у 25м базенима код пливача утврђено је да се ове три групе пливача значајно 

разликују у резултатима укупно девет варијабли (Табела 7.10.5). У варијабли брзина 

пливања на концентрацији лактата од 4 mmol/l (ОBLA) уочене су значајне разлике између 

спринтера и средњепругаша где су среднјепругаши имали значајно веће вредности брзине 

пливања (1,51 ± 0,04 m/s наспрам 1,42 ± 0,05 m/s, p = 0,000), између дугопругша и 

спринтера, где су дугопругаши имали заначајно веће вредности брзине пливања (1,54 ± 

0,02 наспрам 1,42 ± 0,05 m/s, p = 0,000) и значајне разлике између дугопругаша и 

средњепругаша где су дугопругаши имали значајно веће вредности брзине пливања (1,54 

± 0,02 наспрам 1,51 ± 0,04 m/s, p = 0,000) (Табела 7.10.5). Значајне разлике између група 

испитаника су уочене у варијабли брзина пливања на индивидуалном анаеробном прагу, 

где су средњепругаши имали значајно веће брзине пливања од спринтера (1,64 ± 0,06 m/s 

наспрам 1,52 ± 0,07 m/s, p = 0,000), дугопругаши су имали значајно веће брзине пливања 

од спринтера (1,68 ± 0,03 m/s наспрам 1,52 ± 0,07 m/s, p = 0,000) и значајно веће брзине од 

средњепругаша (1,68 ± 0,03 m/s наспрам 1,64 ± 0,06 m/s, p = 0,000). Добијене разлике 

између група испитаника у варијаблама брзине пливања на интензитету 4 mmol/l (ОBLA) 

као и на индивидуалном аеробном прагу указују на то да су пливачи дугопругаши 

способнији да постигну веће брзине пливања у односу на остале две групе испитаника. 

Значајне разлике су уочене и у варијабли концентрација лактата на индивидуалном 

анаеробном прагу, где су дугопругаши имали значајно веће вредности у односу на 

спринтере (9,41 ± 3,07 mmol/l наспрам 6,60 ± 2,05 mmol/l, p = 0,000) и дугопругаши су 

имали значајно веће вредности у односу на спринтере (9,02 ± 3,03 mmol/l наспрам 6,60 ± 

2,05 mmol/l, p = 0,000) док нису уочене значајне разлике између средњепругаша и 

дугопругаша (p > 0,050) (Табела 7.10.5). Брзинe пливања на интензитету 4 mmol/l и брзине 

пливања на интензитету анаеробног прага су показала да највише доприносе квалитету 

пливачких резултата у средњепругашким (Costill et al., 1985) и дугопругашким 

дисциплинама (Olbrecht et al., 1985) у односу на спринтерске дисциплине (Brooks et al., 

1985), тако да су и добијене разлике у складу са очекивањима јер се генерално 

средњепругаши и дугопругаши одликују већом способношћу да постигну веће брзине 

пливања под истим оптерећењима аеробног система у односу на спринтере (Olbrecht, 

2000).У варијабли брзина пливања на концентрацији лактата од 8 mmol/l уочене су 
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значајне разлике између спринтера и средњепругаша, где су средњепругаши брже пливали 

(1,64 ± 0,03 m/s наспрам 1,59 ± 0,05 m/s, p = 0,000), између спринтера и дугопругаша, где 

су дугопругаши брже пливали (1,67 ± 0,03 наспрам 1,59 ± 0,05 m/s, p = 0,000), између 

дугопругаша и средњепругаша, где су дугопругаши имали значајно брже пливали (1,67 ± 

0,03 m/s наспрам 1,64 ± 0,03 m/s, p = 0,000) (Табела 7.10.5). Добијене разлике указују на то 

да су дугопругаши били способнији да брже пливају у максималној аеробној зони у 

односу на средњепругаше и у односу на спринтере. Допринос аеробних гликолитичких 

процеса како је утвђено, се разликује код спринтера, средњепругаша и дугопругаша 

(Olbrecht, 2000, Maglisho, 2003). Пливачи могу тренингом подићи ниво максималне 

потрошње кисеоника (VO2max), на тај начин одређена брзина пливања ће имати нижи 

релативни интензитет који резултује и мањом концентрацијом лактата у овом случају 4 

mmol/l, 8 mmol/l, па се добијене разлике у параметрима аеробних способности (брзини 

пливања на 4 mmol/l, 8 mmol/l, индивидуалном анаеробном прагу) могу приписати самој 

специфичности тренажног процеса ове три групе пливача. Значајне разлике између група 

испитаника уочене су у варијабли брзина пливања на концентрацији лактата 2 mmol/l, где 

су дугопругаши имали значајно брже пливали и од спринтера (1,42 ± 0,05 m/s наспра 1,28 

± 0,07 m/s, p = 0,000) и од средњепругаша (1,42 ± 0,05 m/s наспрам 1,39 ± 0,07 m/s, p = 

0,000) а такође средњпругаши су значајно брже пливају од спринтера (1,39 ± 0,07 m/s 

наспрам 1,28 ± 0,07 m/s, p = 0,000) (Табела 7.10.5). Ако се зна да је примена тренажних 

серија високог обима и ниског интнезитета један од најзаступљенијих тренажних метода 

код спортиста на дугопругашким дисциплинама (Bulbubian et al., 1986; Tanaka, 1993), онда 

се може констатовати да су добијене разлике у брзинама пливања на интензитету 2 mmol/l 

и у складу са очекивањима. У варијабли индексна вредности односа концентрације 

лактата на индивидуалном аеробном прагу и максималне концентрације лактата измерене 

након завршетка теста уочене су значајне разлике између група испитаника. Дугопругаши 

су имали значајно веће индексне вредности и од спринтера (0,79 ± 0,10 наспрам 0,48 ± 

0,17, p = 0,000) и од средњепругаша (0,79 ± 0,10 наспрам 0,64 ± 0,21, p = 0,000), а 

средњепругаши су имали значајно веће индексне вредности од спринтера (0,64 ± 0,21 

наспрам 0,48 ± 0,17, p = 0,000) (Табела 7.10.5). Добијене разлике указују да се 

дугопругаши одликују најмањим разликама између измерене максималне концентрације 

лактата и концентрације на индивидуалном аеробном прагу што доводи  до два различита 

закључка. Први у којем се може констатовати да пливачи дугопругаши имају најбоље 

развијене аеробне способности и други да су изузетно ниско развијене анаеробне 
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способности допринеле добијеним разликама у индексној варијабли јер су истраживања 

показала да низак ниво развијености анаеробног система може да створи погрешну слику 

развијености аеробног система (Olbrecht et al., 1985; Olbrecht, 2000). У случају испитаника 

у овом истраживању може се претпоставити да су ове разлике последица и боље 

развијености аеробних способности јер су пливачи дугопругаши брже пливали од остале 

две групе и на 2, 4, 8 mmol/l као и на нивоу индивидуалног анеробног прага а такође и на 

слабију развијеност анаеробног капацитета дугопругаша у односу на друге две групе јер 

су уочене заначјне разлике у варијабли максимална измерене концентрација лактата, где 

су код спринтера уочене значајно веће концентрације (13,93 ± 1,30 mmol/l наспрам 11,78 ± 

2,84 mmo/l, p = 0,000) у односу на дугопругаше као и то да је код средњепругаша уочена 

значајно већа концентрација у односу на дугопругаше (14,13 ± 1,84 наспрам 11,78 ± 2,84 

mmol/l, p = 0,000) (Табела 7.10.5). Ако се још анализирају добијени резултати индексних 

вредности може се уочити да су у односу на све интензитете које дефинишу лактатну 

криву код спринтера 48% представљају интензитети испод индивидуалног анаеробног 

прага (аеробна зона), код средњепругаша 64% представљају интензитети испод 

индивидуалног прага а код дугопругаша чак 79% представљају интензитети испод 

вредности индивидуалног анеробног прага. На основу ових вредности може се уочити да 

је код спринтера 52% дефинисања лактатне криве је на интензитетима изнад 

индивидуалног анаеробног прага тј. анаеробној зони док су те вредности код 

средњепругаша 36% а код дугопругаша свега 21%. Ово указује да у односу на спринтере, 

средњепругаши имају 18% мању радну способност (пливање) у анеробној зону у односу 

на спринтере а дугопругаши чак 31% мању радну способност у анеробној зону у односу на 

спринтере. Значајне разлике су уочене у варијабли брзина пливања на концентрацији 

лактата од 12 mmol/l где су дугопругаши имали веће вредности у односу и на спринтере 

(1,75 ± 0,05 m/s наспрам 1,70 ± 0,06 m/s, p = 0,027) и средњепругаше (1,75 ± 0,05 m/s 

наспрам 1,73 ± 0,05 m/s, p = 0,027) (Табела 7.10.5). Хипотетичке вредности брзине 

пливања на концентрацији лактата од 12 mmol/l, код дугопругаша су израчунате на основу 

вредности параметара који су дефинисали лактатну криву. Свакако ове вредности су 

израчунате математичким путем и представљају хипотетичку брзину пливања кад би 

анаеробни гликолитички систем код тих пливача достигао концентрацију од 12 mmol/l, 

где се  види из приложених резултата (максималне концентрације лактата) да те вредности 

достижу у просеку 11,78 mmol/l па самим тим и разлике између група испитаника у 

варијабли брзина пливања на 12 mmol/l треба прихватити  као хипотезе. Разлике између 
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група испитаника уочене су и у варијабли која представља индексне вредности односа 

концентрације лактата на брзини пливања која одговара индивидуалном прагу и брзине 

пливања на индивидуалном анаеробном прагу. Значајне разлике су уочене између 

спринтера и дугопругаша (4,31 ± 1,14 наспрам 5,46 ± 1,66, p = 0,011), између спринтера и 

дугопругаша (4,31 ± 1,14 наспрам 5,60 ± 1,75, p = 0,011), као и између дугопругаша и 

средњепругаша (5,60 ± 1,75 наспрам 5,46 ± 1,66, p = 0,011) (Табела 7.10.5). Добијени 

резултати у варијабли индексне вредности односа концентрације лактата на брзини 

пливања која одговара индивидуалном прагу и брзине пливања на индивидуалном 

анаеробном прагу и у варијабли концентрација лактата на индивидуалном анаеробном 

прагу нам указују на то да дугопругаши пливају на највећим брзинама на индивидуалном 

анеробном прагу (1,68 ± 0,03 m/s) у односу на спринтере (1,52 ± 0,07 m/s) и 

средњепругаше (1,64 ± 0,06) и притом имају веће концентрације лактата на брзини 

индивидуалног анаеробног прага (9,41 ± 3,07 mmol/l) у односу на средњепругаше (9,02 ± 

3,03 mmol/l) и спринтере (6,60 ± 2,05 mmol/l). 

Код спринтера вредности коригованог коефицијента детерминације (R
2

adjust = 0,52) (Табела 

7.10.7) указују на то да се 52% варијансе вредности такмичарских резултата у 

спринтерским дисциплинама за тестирани узорак пливача (са вредностима резултата 50м 

710,67 ± 57,53 ФИНА бода и 100м 751,56 ± 32,25 ФИНА бода) могао објаснити 

независним варијаблама у одговарајућем моделу. Највећи утицај у моделу показале су 

варијабле која представљају анаеробне карактеристике тј. брзину пливања на интензитету 

од 16 mmol/l као и максималне измерене концентрације лактата након теста. Способност 

спринтера да брже пливају у зони максималне лактатне продукције као и способност 

продукукције веће максималне концентрације лактата се показало да највише утиче на 

квалитет такмичарских резултата. На основу резултата истраживања, у спринтерским 

дисциплинама брзина пливања је приближна максималној, а самим тим енергетска 

подршка се остварује у високој мери активацијом гликолитичких механизмима, нарочито 

оним лактатног карактера у којима се продукују високе концентрације млечне киселине 

(Gastin, 2001; Stager et al., 2005). Са аспекта енергетске потрошње активација анаеробног 

гликолитичког система овде има највећи утицај (Maglisho, 2003) па је и очекивано да ће 

варијабле које репрезентују ниво развијености анаеробних способности показати и 

највећи утицај на резултате у овом истраживању. У прилог овој констатацији иде и то да 

је за успех у спринтерским дисциплинама изузетно важна способност телесне 

мускулатуре да створи што већу количину енергије у јединици времена која резултује 
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повећаном концентрацијом лактата (Ring et al., 1996) јер је утвђено да спринтери са већим 

вредностима максималне концентрације лактата постижу и квалитетније такмичарске 

резултате (Vescovi et al., 2010). Варијабла индексне вредности односа концентрације 

лактата на индивидуалном анаеробном прагу и максималне концентрације лактата након 

завршеног теста је ушла у модел предикције али је њен утицај био знатно нижи у односу 

на поменуте две варијабле. Спринтери код којих су уочене мање разлике у вредностима 

максималне концентрације лактата са концентрацијама на нивоу индивидуалног 

анаеробног прага, постигжу квалитетније резултате на такмичарским деоницама што 

указује на то да је за успех у спринтерским дисциплинама у овом истраживању важна и 

развијеност аеробних способности што је у складу са претходним истраживањима (Troup 

et al., 1986; Olbrecht, 2000; Maglisho, 2003). Чињеница да су брзина пливања на 

интензитету 16 mmol/l и способност продукције што веће концентрације лактата добри 

предиктори квалитета резултата на спринтерским дисциплинама, указује на то, бар за 

узорак испитаника у овој студији, да ће се даљим радом на побољшању ових способности 

позитивно утицати на квалитет резутата у спринтерским дисциплинама. На основу 

вредности грешке предикције (Std. Err. Est = 31,04) може се констатовати да се резултати у 

спринтерским дисциплинама за дати узорак пливача у 25м базену могу предвидети 

наведеним предикторским системом варијабли са грешком у предикцији 31,04 ФИНА 

бода.  

Код средњепругаша вредности коригованог коефицијента детерминације (R
2

adjust = 0,79) 

(Табела 7.10.9) указују на то да се 79% варијансе вредности такмичарских резултата у 

средњепругашким дисциплинама за тестирани узорак пливача (са вредностима резултата 

200м 762,45 ± 54,35 ФИНА бода и 400м 725,67 ± 60,20 ФИНА бода) могао објаснити 

независним варијаблама у одговарајућем моделу. По вредностима нестандардизованих 

Бета коефицијената (Unst. Beta) може се уочити да највећи утицај на квалитет пливачких 

резултат на средњепругашким дисциплинама код пливача у 25м базену су показале 

варијабле: брзина пливања на концентрацији 4 mmol/l као репрезент брзине пливања на 

интнензитету почетка повећане акумулације лактата у крви (ОBLA), брзина пливања на 

интензитету индивидуалног анеробног прага, концентрација лактата на интензитету 

пливања на индивидуалном аеробном прагу као и брзина пливања на концентрацији 8 

mmol/l. Анализирајући величине и предзнаке нестандардизованих Бета коефицијената 

може се констатовати да су пливачи у овом истраживању који су постигли веће брзинама 

пливања на концентрацијама од 4 и 8 mmol/l, већим брзинама пливања на интензитету 
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анаеробног прага, већим концентрацијама лактата на брзини пливања која одговара 

индивидуалном аеробном прагу постигли квалитетније такмичарске резултате на 

дисциплинама 200м и 400м краул у 25м базенима.  У претходним студијама показано је да 

је успешност на средње-пругашким дисциплинама 200м -  400м високо условљена 

брзином пливања на нивоима анаеробног прага (4 mmol/l) (La Fontaine et al., 1981; Barlow 

et al., 1985, McLellan et al., 1985) и нивоима индивидуалног лактатног прага (Thanopoulos, 

2010) што је потврђено и у овој студији на узорку пливача средњепругаша. Ако се 

анализирају величине утицаја може се видети да брзине пливања на интензитету 4 mmol/l 

и брзина пливања на индивидуалном анаеробном прагу су се показали као снажнији 

предиктори у односу на брзину пливања на интензитету 8 mmol/l (Табела 7.10.9). 

Добијени резултати указују (за овај узорак испитаника) да квалитет резултата на 

средњепругашким дисциплинама није највише условљен висином максималне аеробне 

моћи (VO2max) и брзином пливања на истој, него способношћу да се постигну веће брзине 

пливања под нижим оптерећењем аеробног система. Рибеиро и сар. (1990) су на узорку 

пливача који постижу врхунске резултате, испитивали повезаност различитих 

метаболичких карактеристика на квалитет такмичарских резултата на 400м краул у 50м 

базену. Употребом Мултипла-регресионе анализе утврђено је да брзина пливања која 

одговара 85% од VO2max представља најзначајнији појединачни предиктор објаснивши 

укупно 81% проценат варијансе резултата на 400м краул (R
2
 = 0,81, p = 0,000). Исти 

аутори су утврдили да се брзина пливања на интензитету почетка повећања концентрације 

лактата 4 mmol/l (OBLA) показала као значајан појединачни предиктор објаснивши 

укупно 79% варијансе такмичарских резултата на 400м краул (R
2
 = 0,79, p = 0,000). Као 

закључак аутори су навели да је за успех на 400м краул важно да пливачи поседују 

способност постизања већих брзина пливања на нижим концентрацијама лактата (Ribeiro 

et al., 1990) што је потврђено и у овој студији. Ако се анализра структура модела може се 

уочити да варијабле које су репрезенти анаеробних карактеристика нису ушле у модел. У 

истраживању Троупа и сар. (1986) способности толеранције већих концентрација лактата 

су се показале као важан фактор за успех на пливачким дисциплинама које трају 4 до 5 

минута (Troup et al., 1986). Са друге стране у истраживању Рибеира и сар. (1985) нису 

утврђене значајни утицаји максималне концентрације лактата на брзину пливања на 400м 

краул. Сама чињеницу да у студији Рибеира и сар (1985) и у овој студији нису утврђени 

значајни утицаји може се објаснити већом хомогености квалитета резултата као и 

чињеницом да су тестирани пливачи били на знатно вишем такмичарском нивоу у односу 
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на ово истраживање (Troup et al., 1986). На основу вредности грешке предикције (Std. Err. 

Est = 16,72) може се констатовати да се резултати у средњепругашким дисциплинама за 

дати узорак пливача у 25м базену могу предвидети наведеним предикторским системом 

варијабли са грешком у предикцији 16,72 ФИНА бода.  

Код пливача дугопругаша предикторски систем варијабли је објаснио (R
2

adjust = 0,83) 

(Табела 7.10.11) резултата у критеријској варијабли тј. 83% варијансе вредности 

такмичарских резултата у дугопругашкoj дисциплини за тестирани узорак пливача (са 

вредностима резултата 800м 742,50 ± 32,61 ФИНА бода). По вредностима 

нестандардизованих Бета коефицијената (Unst. Beta) може се уочити да су највећи утицај 

на квалитет пливачких резултат на дугопругашким дисциплинама код пливача у 25м 

базену показале варијабле: брзина пливања на концентрацији 4 mmol/l као репрезент 

брзине пливања на интнензитету почетка повећане акумулације лактата у крви (ОBLA), 

брзина пливања на интензитету индивидуалног анеробног прага и брзина пливања на 

концентрацији од 8 mmol/l као репрезент максималне аеробне зоне. У претходним 

студијама спроведеним на пливачима који постижу врхунске резултате брзина пливања на 

концентрацији лактата од 4 mmol/l показала се као значајан предиктор за успех на 

пливачким тркама  800м и 1500м (Wakayoshi et al., 1992; Smith et al., 1993; Toussaint et al., 

1994; Whip et al., 2000) што је слуачај и у овом истраживању. Успех у дугопругашким 

дисциплинама код пливача, бициклиста и атлетичара зависи од ниво развијености 

максималне потрошње кисоника (VO2max), процента максималне потрошње кисоника који 

се користи током дистанце (%VO2max),  као и висине анаеробног прага (Sjodin et al., 

1981;Tanaka et al., 1984; Costill et al., 1985). У овом истраживању брзина пливања на 

концентрацији 4 mmol/l се показала као јачи предиктор у односу на брзину пливања 8 

mmol/l која је репрезент максималне аеробне зоне (VO2max) (Табела 7.10.11). Добијени 

резултати указују да квалитет такмичарских резултата као и што је показано и код 

средњепругаша (Табела 7.10.9) није строго условљен максималном аеробном моћи него 

способности да се постигне већа брзина пливања под нижим оптерећењем аеробног 

система што се слаже са истраживањима (Yoshida et al., 1990). У истраживању Олбрехта и 

сар. (1985) показало се да је најјачи утицај био варијабле брзине пливања на интензитету 4 

mmol/l (OBLA) на вредности дужине испливане пливачке дистанце за 30 минута. Исти 

аутори су истраживали утицај метаболичких параметара на дистанци која траје дуже од 10 

минута док је у нашем истраживању време трајања било краће, тако да можемо да 

констатујемо да брзина пливања на интензитету 4 mmol/l (OBLA) утиче и на такмичарске 
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резултате у знатно краћим деоницама у односу на истраживање Олбрехта и сар. (1985). 

Добијени резултати су такође у складу са резултатима студија (Wakayoshi et al., 1992; 

Smith et al., 1993; Toussaint et al., 1994; Whip et al., 2000). Анализирајући величине и 

предзнаке нестандардизованих Бета коефицијената може се констатовати да су пливачи у 

овом истраживању који су постигли веће брзине пливања на концентрацији од 4 mmol/l, 

веће брзине пливања на интензитету индивидуалног анаеробног прага, веће брзине 

пливања на концентрацијама 8 mmol/l, били способни да постигну квалитетније резултате 

на дугопругашкој дисциплини 800м краул у 25м базену. На основу вредности грешке 

предикције (Std. Err. Est = 8,12) може се констатовати да се резултати у дугопругашкој 

дисциплини 800м краул за дати узорак пливача у 25м базену могу предвидети наведеним 

предикторским системом варијабли са грешком у предикцији 8,12 ФИНА бода. На основу 

структурe добијених регресионих модела код пливача спринтера (Табела 7.10.7), 

средњепругаша (7.10.9) и дугопругаша (Табела 7.10.11) утврђено је да су варијабле, 

репрезенти анаеробних гликолитичких способности највише допринеле квалитету 

резултата у спринтерским дисциплинама, при том исте варијабле нису обухваћене  

моделом предикције на средњепругашким и дугопругашким дисциплинама. Добијеним 

резултатима је такође утврђено и код средњепругаша и дугопругаша да је најјачи 

предиктор квалитета такмичарских резултата варијабла брзина пливања на интензитету 4 

mmol/l, другим речима варијабла која је репрезент брзине пливања на интнензитету 

почетка повећане акумулације лактата у крви (OBLA) највише је допринела објашњавању 

резултата у средње и дугопругашким дисциплинама што је потврђено и резултатима 

претходних истраживања на истим типовима пливача  (Ribeiro et al., 1990; Olbrecht, 1995; 

Olbrecht, 2000). 

Међусобним упоређивањем вредности коригованих коефицијената детерминације може се 

уочити да је предикторски систем  метаболичких варијабли код пливача спринтера 

објаснио укупно 50% критеријске варијабле тј. такмичарских резултата у спринтерским 

дисциплинама 50м и 100м краул у 25м базену, код средњепругаша  је предикторски 

систем  метаболичких варијабли објаснио укупно 79% критеријске варијабле тј. 

такмичарских резултата у средњепругашким дисциплинама 200м и 400м краул а у случају 

дугопругаша  предикторски систем  метаболичких варијабли објаснио укупно 83% 

критеријске варијабле тј. такмичарских резултата у дугопругашкој дисциплини 800м 

краул код пливача у 25м базену.  
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У односу на тип пливача спринтер – средњепругаш – дугопругаш и резултате тестирања 

добијене у 50м базенима код пливача утврђено је да се ове три групе пливача значајно 

разликују у резултатима укупно четири варијабле (Tабела 7.11.5). У варијабли која 

представља индексне вредности концентрације лактата на индивидуалном анаеробном 

прагу и максималне концентрације лактата након завршеног теста, дугопругаши су имали 

значајно веће индексне вредности и од спринтера (0,89 ± 0,19 наспрам 0,62 ± 0,15, p = 

0,000) и од средњепругаша (0,89 ± 0,19 наспрам 0,67 ± 0,16, p = 0,000), а средњепругаши 

су имали значајно веће индексне вредности од спринтера (0,67 ± 0,16 наспрам 0,62 ± 0,15, 

p = 0,000) (Tабела 7.11.5). Ако се анализирају добијени резултати,  за дати узорак 

испитаника, индексних вредности може се уочити да су у односу на све интензитете које 

дефинишу лактатну криву код спринтера 62% представљају интензитети испод 

индивидуалног анаеробног прага (аеробна зона), код средњепругаша 67% представљају 

интензитети испод индивидуалног прага а код дугопругаша чак 89% представљају 

интензитети испод вредности индивидуалног анеробног прага. На основу ових вредности 

може се уочити да је код спринтера у 50м базенима 38% дефинисања лактатне криве је на 

интензитетима изнад индивидуалног лактатног прага тј. анаеробној зони док су те 

вредности код средњепругаша 33% а код дугопругаша свега 11%. Резултати указују да у 

односу на спринтере, средњепругаши имају 5% мању радну способност (пливање) у 

анеробној зону у односу на спринтере а дугопругаши 27% мању радну способност у 

анеробној зону у односу на спринтере. Добијени резултати у овој студији се подударају са 

резултатима претходних студија где је указано да услед антропометријских разлика, 

физиолошких разлика, разлика у контрактилним карактеристикама, спринтери су 

способнији да реализују веће интензитете у анаеробној зони у односу на средње и 

дугопругаше (Avlonitou, 1996; Astrand et al., 2003). Значајне разлике утврђене су у 

варијабли максимална концентрација латата измерена након завршетка теста, где су 

спринтери имали значјно веће вредности концентрације лактата у односу на дугопругаше 

(13,80 ± 2,19 mmol  наспрам 10,26 ± 1,70 mmol, p = 0,000), средњепругаши су имали 

значајно веће концентрације у односу на дугопругаше (14,38 ± 2,14 mmol наспрам 10,26 ± 

1,70 mmol, p = 0,000) док нису утврђене значајне разлике између спринтера и 

средњепругаша (p > 0,050) (Табела 7.11.5). Добијене разлике у вредностима максималне 

концентрације лактата претпоставља се да су настале као последица специфичности самих 

пливачких дисциплина тј. различитих величина доприноса енергетских система за дате 

дистанце у којима је улога и допринос анаеробног гликолитичког система у снабдевању 
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енергијом на већем нивоу код спринтера и средњепругаша у односу на дугопругаше 

(Olbrecht, 2000; Maglisho, 2003). Ринг и сар. (1997) су покушали да измере доприносе 

анаеробних и аеробних извора енергија у трци 50м краул преко мерење максималне 

потрошње кисеоника измерене одмах након завршетка трке и максималних концентрација 

лактата измерених након трке. Да би добили ове податке аутори су се користили 

програмом симулације који је креира Мадер (1984). Овај модел подразумева да динамика 

промена стања у фосфатном систему, промене нивоа у анаеробном гликолитичком 

систему и промене у оксидативном систему могу израчунати различитим системима 

једначина. Разлике у вредностима потршње кисеоника између пливача спринтера на 50м и 

пливача средњепругаша на 400м биле су у корист средњепругаша (45,1 ml/kg/min  наспрам 

43,5 ml/kg/min) док су измерене максималне концентрација лактата биле у корист 

спринтера (12,3 mmol/l наспрам 10,5 mmol/l). Резултати истраживања на врхунским 

аустралијским пливачима - средњепругашима (Pyne et al., 2001),  добијени протоколом 

тестирања 7 x 200м краул у 50м, показују да максималне концентрације лактата код ових 

пливача достижу вредности 11,20 ± 1,2 mmol/l и да притом брзине пливања достижу 1,78 ± 

0,08 m/s. Резултати истраживања на узорку елитних грчких пливача (Thanopoulos, 2010)  

добијени протоколом тестирања 5 x 200м краул у 50м показују да су максималне 

концентрације лактата измерене након последњег понављања достижу вредности  11.49 ± 

3.17 mmol-а на просечним брзинама пливања 1,68 ± 0,29 m/s. У односу на резултате 

истраживања (Pyne et al., 2001; Thanopoulos, 2010), пливачи средњепругаши су постигли 

вредности концентрације лактата 14,38 ± 2,14 mmol/l а вредности брзине пливања на 

концентрацијама од 12 mmol/l су биле 1,60 ± 0,08 m/s што нам указује да врхунски 

аустралијски пливачи постижу већу метаболичку ефикасност пливања у односу на 

пливаче из ове студије јер на мањим концентрацијама лактата 0,8 mmol/l постижу у 

просеку 0,18 m/s већу брзину пливања. У односу на грчке пливаче пливачи у овој студији 

такође постижу мању метаболичку ефикасност пливања јер на 0,51 mmol/l већим 

концентрацијама лактата постижу у просеку 0,08 m/s мање брзине пливања. Ове разлике 

могу се приписати евентуалним разликама у квалитету и условима спровођења тренажног 

процеса што отвара могућности креирања нових хипотеза за предстојеће истраживања у 

овој области.  

У варијабли брзина пливања на индивидуалном анаеробном прагу уочене су 

значајне разлике између средњепругаша и спринтера, где су средњепругаши постигли 

значајно веће вредности (1,55 ± 0,10 m/s наспрам 1,49 ± 0,11 m/s, p = 0,000), дугопругаша и 
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спринтера, где су дугопругаши постигли значајно веће вредности (1,60 ± 0,08 m/s наспрам 

1,49 ± 0,11 m/s, p = 0,000) и дугопругаша и средњепругаша, где су дугопругаши постигли 

значајно веће вредности (1,60 ± 0,08 m/s наспрам 1,55 ± 0,10 m/s, p = 0,000). Значајне 

разлике између група испитаника уочене су и у варијабли  брзина пливања на 

концентрацији лактата од 4 mmol као репрезент брзине пливања на интнензитету почетка 

повећане акумулације лактата у крви (ОBLA) и то између средњепругаша и спринтера, где 

су средњепругаши постигли значајно веће вредности брзине пливања (1,42 ± 0,09 m/s 

наспрам 1,37 ± 0,11 m/s, p = 0,000), између дугопругаша и спринтера, где су дугопругаши 

постигли значајно веће брзине пливања (1,46 ± 0,08 наспрам 1,37 ± 0,11 m/s, p = 0,000), 

између дугопругаша и средњепругаша, где су дугопругаши постигли значајно веће 

вредности брзине пливања (1,46 ± 0,08 наспрам 1,42 ± 0,09 m/s, p = 0,000) (Табела 7.11.5). 

Добијене разлике указују на то да у овој студији дугопругаши поседују највећу 

метаболичку ефикасност пливања у аеробној зони јер приликом пливања на 

концентрацијама од 4 mmol/l и на нивоу индивидуалног прага постижу значајно веће 

брзине пливања и у односу на спринтере и у односу на средњепругаше. Резултати у 

студији (Pyne et al., 2000) су показали да у поређењу са пливачима из ове студији, 

врхунски аустралијски пливачи имају вредности брзине пливања на концентрацији 

лактата од 4 mmol/l 1,59 ± 0,07 m/s док су пријављене вредности квалитета резултата 

узорка пливача на 200м и 400м износиле 791,54 ± 8,45 и 811 ± 15,43 ФИНА бодова док у 

овој студији вредности квалитета резултата пливача на 200м и 400м краул  износиле 

707,00 ± 81,19 и 712,64 ± 89,32 ФИНА бодова. На основу ових резултата може се 

констатовати да пливачи са квалитетнијим резултатима на 200м и 400м краул у 50м 

базенима брже пливају на интензитету 4 mmol/l што je такође потврђено резултатима 

осталих студија (La Fontaine et al., 1981; Barlow et al., 1985, McLellan et al., 1985). 

Вредности коригованог коефицијента детерминације (R
2

adjust = 0,68) (Taбела 7.11.7) указују 

на то да се 68% варијансе вредности такмичарских резултата у спринтерским 

дисциплинама за тестирани узорак пливача (са вредностима резултата 50м 638,91 ± 112,57 

ФИНА бода и 100м 693,00 ± 131,53 ФИНА бода) у 50м базену могао објаснити 

независним варијаблама у одговарајућем моделу. На основу вредности 

нестандардизованих Бета коефицијената (Unst. Beta) може се уочити да највећи утицај на 

квалитет пливачких резултат на спринтерским дисциплинама код пливача у 50м базену су 

показале варијабле које су репрезенти анаеробних способности, брзина пливања на 16 

mmol/l и макксимална измерене концентрације лактата (Табела 7.11.7). Са енергетског 
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аспекта у спринтерским дисциплинама најзаступљенија је енергетска подршка анаеробног 

гликолитичког система уз присустве високих концентрација лактата (Reilly et al., 1998; 

Laursen et al., 2002). Спринтерске дисциплине такође се убрајају у групу дисциплина где је 

доминантна способност брзинске издржљивости (Reilly et al., 1998; Laursen et al., 2002). 

Способност за испољавање брзинске издржљивости, са једне стране је везано за количину 

расположивог гликогена, а са друге стране за пуферске системе усмерене ка очувању 

ацидо-базне равнотеже (Astrand et al., 2003). Код пливача са врхунским резултатима, 

енергетски фактори ретко кад лимитирају брзинску издржљивост, већ је она првенствено 

ограничена инхибиторним дејством нагомиланих метаболита у крви и активној 

мускулатури. Због наведених биохемијских детерминанти, брзинска издржљивост 

показује високу коресподентности са висином анаеробног капацитета као и максимално 

измереним концентрацијама лактата (Perez-Gomez et al., 2007; Iaia et al., 2010). Са 

физиолошког аспекта, спринтери који брже пливају у зони максималне лактатне 

продукције као и то да поседују способност веће максималне продукције лакта биће 

способнији  да постигну и квалитетније такмичарске резултате, што је показано у овом 

истраживању на основу добијеног регресионог модела (Табела 7.11.7). Моделом су такође 

обухваћене и варијабле које представљају аеробне карактеристике. Брзина пливања, као и 

концентрација лактата на индивидуалном анаеробном прагу су показале значајан утицај 

на такмичарске резултате у спринтерским дисциплинама. Утицај аеробних способности на 

такмичарске резултате указује на важност развијености и аеробних карактеристика код 

спринтера што је и у складу са очивањима  ако знамо да је способност да се дуго издржи 

рад максималног и субмаксималног интензитета детерминисана капацитетом енергетских 

сустрата којима располажу активни мишићи тј. количине фосфогена и гликогена али и 

способношћу мишића за брзу оксидацију и елиминацију лактата (Wakayoshi et al., 1993). 

Дисциплине 50м и 100м краул представљају такмичарске дистанце у којој анаеробни 

гликолитички (Ring et al., 1996; Mader et al., 1984; Maglisho, 2003) и у мањој мери  аеробни 

гликолитички процеси (Ring et al., 1996; Mader et al., 1984; Maglisho, 2003) доприносе 

постизању врхунских резултата што је и показано у овом истраживању (Табела 7.11.7). На 

основу вредности грешке предикције (Std. Err. Est = 33,72) може се констатовати да се 

резултати у спринтерским дисциплинама за дати узорак пливача у 50м базену могу 

предвидети наведеним предикторским системом варијабли са грешком у предикцији 33,72 

ФИНА бода.  
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Код пливача – средњепругаша  вредности коригованог коефицијента детерминације 

(R
2

adjust = 0,86) (Табела 7.11.9) указују на то да се 86% варијансе вредности такмичарских 

резултата у средњепругашким дисциплинама дисциплинама за тестирани узорак пливача 

(са вредностима резултата 200м 707,00 ± 81,19 ФИНА бода и 400м 712,64 ± 89,32 ФИНА 

бода)  могао објаснити независним варијаблама у одговарајућем моделу. По вредностима 

нестандардизованих Бета коефицијената (Unst. Beta) може се уочити да највећи утицај на 

квалитет пливачких резултат на средњепругашким дисциплинама код пливача у 50м 

базену су показале варијабле брзина пливања на интензитету индивидуалног анаеробног 

прага, вредности концентрација лактата на индивидуалном анаеробном прагу као и брзина 

пливања на концентрацији 4 mmol/l (Табела 7.11.9). Рибеиро и сар. (1990) су на узорку 

пливача који постижу врхунске резултате испитивали повезаност различитих 

метаболичких карактеристика на квалитет такмичарских резултата на 400м краул у 50м 

базену. Употребом Мултипла-регресионе анализе утврђено је да брзина пливања која 

одговара 85% од VO2max представља најзначајнији појединачни предиктор објаснивши 

укупно 81% проценат варијансе резултата на 400м краул (R
2
 = 0,81, p = 0,000). Исти 

аутори су утврдили да се брзина пливања на интензитету почетка повећања концентрације 

лактата 4 mmol/l (OBLA) показала као значајан појединачни предиктор објаснивши 

укупно 79% варијансе такмичарских резултата на 400м краул (R
2
 = 0,79, p = 0,000). Као 

закључак аутори су навели да је за успех на 400м краул важно да пливачи поседују 

способност постизања већих брзина пливања на нижим концентрацијама лактата (Ribeiro 

et al., 1990). У нашем истраживању варијабле брзина пливања на 4 mmol/l и брзина 

пливања на индивидуалном анаеробном прагу су показале већи утицај у односу на брзину 

пливања на интензитету 8 mmol/l што указује да је успех на средњепругашким 

дисциплинама за дати узорак испитаника није условљен директно брзином пливања на 8 

mmol/l која одговара макисмалној аеробној зони (VO2max) него споособношћу 

средњепругаша да постигне веће брзине пливања под нижем оптерећењу аеробног 

система што је утврђено и у истраживању (Ribeiro et al., 1990). Индексна вредност односа 

концентрације лактата на индивидуалном анаеробном прагу и максималне концентрације 

лактата је такође обухваћена регресионим моделом. На основу предзнака ове варијабле 

може се констатовати да су пливачи који су имали мање разлике између максималне 

концентрације лактата и концентрацији лактата на индивидуалном анаеробном прагу 

постигли и квалитетније резултата што указује да је за успех у средњепругашким 

дисциплинама неопходно да аеробне способности буду развијене на високом нивоу што 
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показују и резултати истраживања Јошиде и сар. (1990) где је уврђено да код спортиста 

који постижу врхунске резултате на средњепругашким деоницама ниво индивидуалног 

анаеробног прага је на 90% од VO2max (Yoshida et al., 1990).  

Варијабла максималних вредности концентрације лактата је такође показала значајан 

утицај на такмичарске резултате у средњепругашким дисциплинама али величина утицаја 

ове варијабле је био на знатно нижем нивоу у односу на варијабле аеробних 

карактеристика. Наиме пливачи који су имали веће измерене вредности максималне 

концентрације лактата постигли су и квалитетније резултате у овим дисциплинама. 

Такмичарске дисциплине на 200м и 400м краул су дисциплине у којима је енергетски 

допринос анаеробне и аеробне гликолизе изузетно изражен (Nomura et al., 1996; Olbrecht, 

2000; Maglisho, 2003). Номура и сар. 1996 су утврдили да је допринос анаеробне гликолизе 

најизраженији у првом делу трку на 400м краул као и током последњих 50м трке на 400м 

краул. Код пливача код којих  су забележене највеће концентрације лактата након трке 

400м краул уочене су и највеће брзине пливања у задњих 50м трке као и најквалитетнији 

резултате на 400м краул (Nomura et al., 1996). У истраживању Весковија и сар. (2011) на 

врхунским канадским пливачима утврђено је да су пливачи који су постигли веће 

вредности концентрације лактата постигли и квалитетније такмичарске резултате на 

дисциплини 200м (Vescovi et al., 2011). У истраживању (Thanopoulos, 2010) аутор је у делу 

своје студије упоређивао резултате врхунских грчких пливача са врхунским 

аустралијским пливачима и утврдио да су аустралијски пливачи брже пливали на 

индивидуалном анаеробном прагу и имали веће индексне вредности односа  

концентрације лактата на индивидуалном анаеробном прагу и максималне концентрације 

лактата након завршеног теста у односу на грчке пливаче, притом су уочене разлике на 

такмичарској дистанци од 200м краул 1,80 m/s наспрам  1,74 m/s (Thanopoulos, 2010) што 

указује да су пливачи који су имали веће вредности наведених метаболичких 

каркатеристика брже пливали на 200м краул. На основу добијеног регресионог модела 

(Табела 7.11.9) може се видети да су највећи допринос на квалитет такмичарских 

резултате показале варијале аеробних карактеристика али и да није занемарљив ни 

допринос анеробних гликолитичких способности тј. способности продукције 

максималних концентрација лактата што се подудара са претходно публикованим 

студијама (Troup et al., 1986; Nomura et al., 1996; Olbrect, 2000; Maglisho, 2003; Vescovi et 

al., 2011). На основу вредности грешке предикције (Std. Err. Est = 21,34) може се 

констатовати да се резултати у средњепругашким дисциплинама за дати узорак пливача у 
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50м базену могу предвидети наведеним предикторским системом варијабли са грешком у 

предикцији 21,34 ФИНА бода. 

Код пливача дугопругаша вредности коригованог коефицијента детерминације (R
2

adjust = 

0,86) (Табела 7.11.11) указују на то да се 86% варијансе вредности такмичарских резултата 

за тестирани узорак пливача (са вредностима резултата 800м 663,67 ± 80,38 ФИНА бода) 

могао објаснити независним варијаблама у одговарајућем  регресионом моделу. Највећи 

утицај u добијеном моделу је показала варијабла брзина пливања на интензитету 4 mmol/l. 

Пливачи који су постигли веће брзине пливања на интензитету почетка повећања 

акумулације лактата су и брже пливали. Са физиолошког аспекта, изједначавање 

кисеоничке потребе и кисеоничке потрошње, односно постизања стабилног стања, могуће 

је само у раду умереног и ниског интензитета који дуго траје. Истраживања су показала да 

су дуготрајне серије умереног и ниског интензитета најзаступљеније у карактеристике у 

раду са дугопругашима (Olbrecht et al., 1985; Olbrecht, 2000). Брзина пливања на 

индивидуалном аеробном прагу као и концентрација лактата на прагу су се показали као 

значајни предиктори на дугорпугашкој дисциплини такође. Наиме способност да се 

постигну веће брзине пливања на интензитету индивидуалног анаеробног прага а при том 

продукују веће концентрације лактата указују на то да је успех у овој дисциплини 

детерминисан високим нивоом аеробног капацитета јер што су више концентрације 

лактата на индивидуалном анаеробном прагу то је већа развијеност аеробног капацитета 

(Thanopoulos, 2010). На основу структуре регресионог модела може се видети и да је 

брзина пливања на интензитету 8 mmol/l такође утицала на квалитет такмичарских 

резултата. Упоређивањем утицаја може се видети да су добијени утицаји брзине пливања 

на интензитету 4 mmol/l и брзине пливања на индивидуалном анаеробном прагу на већем 

нивоу од величине утицаја брзине пливања на 8 mmol/l и као што је у случају пливача 

средњепругаша констатовати да квалитет резултата на дугопругашкој дисциплини није 

највише условљен брзином пливања која је репрезент максималне аеробне зоне (VO2max) 

него способности да се постигну веће брзине пливања под нижем оптерећењу аеробног 

система. Резултати ове студије показују, за дати узорак испитаника, да је економичност 

пливања од веће важности него максимална аеробна моћ за успех у дугопругашким 

дисциплинама што је и показано у истраживањима (Olbrecht et al., 1985; Кnetchle et al., 

2010). Такође је регресионим моделом обухваћена и варијабла која представља вредности 

максималне концентрације лактата. На основу предзнака може се констатовати да су 

пливачи који су имали веће вредности максималне концентрације лактата постигли 
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слабије резултате на такмичарској дистанци 800м. Величина анаеробног капацитета је за 

дати узорак испитаника показала негативан утицај. У свом истраживању Олбрехт (2000) је 

објавио да што је дужа такмичарска дистанца то мање вредности максималне 

концентрације лактата (нижи анаеробни капацитет) треба да буду. Како аутор наводи 

висок анаеробни капацитет код пливача – дугопругаша довешће сувише рано дo улажењa 

у стање ацидозе и на тај начин онемогућиће се потпуно укључивање аеробног капацита 

(Olbrecht, 2000). Анализирајући  вредности нестандардизованих Бета коефицијената као и 

вредности предзнака истих може се закључити да су пливачи дугопругаши у овој студији 

који су имали веће брзине пливања на интензитету индивидуалног анаеробног прага, веће 

концентрације лактата на индивидуалном анаеробном прагу, веће вредности брзине 

пливања на почетку повећања акумулације лактата (4 mmol/l) и у максималној аеробној 

зони (8 mmol/l), као и ниже вредности максималне концентрације лактата били способни 

да постигну квалитетније резултате у дугопругашкој дисциплини 800м краул у 50м 

базену. На основу вредности грешке предикције (Std. Err. Est = 21,34) може се 

констатовати да се резултати у дугопругашкој дисциплини 800м краул за дати узорак 

пливача у 50м базену могу предвидети наведеним предикторским системом варијабли са 

грешком у предикцији 21,34 ФИНА бода. Упоређивањем структурe добијених 

регресионих модела између три типа пливача утврђено је да су варијабле, репрезенти 

анаеробних гликолитичких способности тј. брзине пливања на интензитету 16 mmol/l и 

способности максималне продукције лактата највише утицале на квалитет резултата у 

спринтерским дисциплинама, способност максималне продукције лактата је показала 

далеко мањи утицај на квалитет резултата у средњепругашким дисциплинама док је код 

дугопругаша показала негативан утицај. На основу структуре регресионих модела 

средњепругаша и дугопругаша и вредности нестандардизованих бета коефицијената висок 

утицај је показала варијабла брзина пливања на интензитету 4 mmol/l тј. варијабла која је 

репрезент брзине пливања на интнензитету почетка повећане акумулације лактата у крви 

(OBLA) заједно са варијаблом брзине пливања на нивоу индивидуалног анаеробног прага 

највише допринесе објашњавању резултата у средњепругашким што је утврђено и у 

истраживању (Ribeiro et al., 1990) и дугопругашким дисциплинама што је потврђено и 

резултатима истраживања (Olbrecht et al., 1985). Упоређивањем вредности коригованих 

коефицијената детерминације може се уочити да је предикторски систем  метаболичких 

варијабли код пливача спринтера објаснио укупно 68% критеријске варијабле тј. 

такмичарских резултата у спринтерским дисциплинама 50м и 100м краул у 50м базену, 
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код средњепругаша  је предикторски систем метаболичких варијабли објаснио укупно 

86% критеријске варијабле тј. такмичарских резултата у средњепругашким дисциплинама 

200м и 400м краул а у случају дугопругаша  предикторски систем  метаболичких 

варијабли објаснио такође укупно 86% критеријске варијабле тј. такмичарских резултата у 

дугопругашкој дисциплини 800м краул код пливача у 50м базену. 

Пливачке дисциплине су често окарактерисане као аеробне или анаеробне, што даје 

погрешан утисак да ове физиолошке способности делују одвојено и за редом што 

подразумева кад једна фаза престане друга започне. Све три енергетске фазе су укључене 

истовремено како се крене са активношћу (Olbrecht, 2000). Разлике су само у доприносима 

сваке фазе (Maglisho, 2003). У спринтерским дисциплинама највећи допринос за ресинтезу 

аденозинтрифосфата (ATP) омогућава анаеробно-алактатни систем и анаеробни 

гликолитички систем из разлога јер се ова два система одликују могућношћу продуковања 

велике количине енергије у кратком времену која је неопхадна за постизање великих 

брзина пливања (Maglisho, 2003). И ако се аеробни систем такође укључује, производња 

енергије се одвија сувише споро да испуни захтеве у спринтерским дисциплинама. 

Допринос аеробних способности се повећава како се пливачка дистанца повећава или ако 

пливач плива на мањим брзинама (Wakayoshi et al., 1993). Истраживања су показала да 

анаеробни алактатни систем и анаеробни гликолитички систем обезбеђују већину енергије 

на 50м дисциплинама (до 30 секунди). Анаеробни лактатни (гликолитички) систем 

највише доприноси на тркама 100м и 200м (трајања 45 секунди до 2 минута), стим да 

аеробни гликолитички механизам такође доприноси на дистанци и од 100м и од 200м. Оба 

механизма и анаеробни гликолитички и аеробни гликолитички механизам доприносе 

снабдевању енергије на дисциплинама 400м (4 до 5 минута активности) (Costill et al., 1985, 

Nomura et al., 1996; Maglisho, 2003). Аеробни механизам је главни извор енергије на 

дугопругашким дисциплинама али анаеробни гликолитички систем омогућава око једну 

трећину енергије на овим дисциплинама (Nomura et al., 1996). Предикције брзине пливања 

(такмичарских резултата) на основу карактеристика лактатне криве у пливачкој пракси 

показало се као валидан метод (Sharp et al., 1984; Olbrecht, 2000; Pyne et al., 2001; 

Thompson et al., 2003). Истраживањем на елитним пливачима су утврђене значајне 

повезаности између субмаксималних брзина пливања на неколико фиксних тачака 

лактатне криве са такмичарским резултатима на дистанцама од 100м и 200м (Thompson et 

al., 2003). На основу структура добијених регресионих модела у нашем истраживању 

утрђено је које карактеристике којом мером утичу на квалитет такмичарских резултата у 
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спринтерским, средњепругашким и дугопругашким дисциплинама на узорку високо 

тренираних пливача и пливачица у 25м и 50м базенима у овом истраживању. Добијени 

резултати тј. модели могу бити од великог значаја и користан алат тренерима за креирање 

максимално прецизног тренажног садржаја као и моделовања тренажног процеса са 

циљем подизања квалитета резултата за дати такмичарски ниво на спринтерским, 

средњепругашким и дугопругашким дисциплинама код пливача и пливачица.  
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8.5 Релације вредности метаболичких параметара у односу на пол пливача 

 

Истраживања су показала да су по питању енергетске потрошње пливачице знатно 

економичније од пливача (Montpetit et al., 1983; Costill et al., 1985; Van Handel et al., 1988). 

Међутим различити су фактори који утичу на ове разлике између полова. У 

истраживањима (Montpetit et al., 1983; Van Handel et al., 1988) ове разлике нису утврђене 

између полова кад је урађене нормализација у односу на телесну масу и такмичарски ниво 

док у истраживању (Pendergast et al., 1977) ове разлике су утврђене кад се извршила 

нормализација у односу на целу површину тела. Разлике у потрошњи енергије  између 

полова су се  показале да не зависи од брзине пливања кад су вредности брзинe пливања у 

распону од (0,8 m/s до 1,2 m/s) (Pendergast et al., 1977) а са друге стране разлике у 

потрошњи енергије између полова су утврђене на брзинама у распону (1,1 m/s до 1,4 m/s) 

(Montpetit et al., 1983; Van Handel et al., 1988; Chatard et al., 1990). У односу на пол пливача 

(мушко – женско) и резулте тестирања у 25м базену уочене су значајне разлике у 

вредностима метаболичких параметара у укупно осам варијабли. У варијабли брзина 

пливања на концентрацији лактата од 8 mmol/l утврђене су значајне разлике између 

пливача и пливачица. Пливачи су постигли значајно веће вредности брзине пливања на 8 

mmol/l у односу на пливачице (1,61± 0,04 m/s наспрам 1,48 ± 0,06 m/s, p = 0,000) (Табела 

7.12.4). Значајне разлике су уочене у варијабли брзина пливања на концентрацији лактата 

од 16 mmol/l, где су пливачи имали значајно веће вредности у односу на пливачице (1,76 ± 

0,05 m/s наспрам 1,59 ± 0,08 m/s, p = 0,000). У варијабли брзина пливања на концентрацији 

лактата од 12 mmol/l  пливачи су постигли значајно веће вредности брзине пливања у 

односу на пливачице (1,70 ± 0,04 m/s наспрам 1,54 ± 0,08 m/s, p = 0,000) (Табела 7.12.4).  

На брзинама пливања од 4 mmol/l пливачи су постигли значајно веће вредности у односу 

на пливачице (1,47 ± 0,06 m/s наспрам 1,38 ± 0,04 m/s, p = 0,000). У варијабли индексна 

вредност односа концентрације лактата на индивидуалном анаеробном прагу и 

максималне концентрације лактата након завршеног теста, пливачице су постигле 

значајно веће вредности у односу на  пливаче (0,73 ± 0,21 наспрам 0,59 ± 0,21, p = 0,000). 

Пливачи су значајно брже пливали на интензитету индивидуалног анаеробног прага у 

односу на пливачице (1,59 ± 0,09 m/s наспрам 1,50 ± 0,04 m/s, p = 0,000). Значајне разлике 

у корист пливача уочене су још у варијаблама максималних вредности концентрације 

лактата (14,16 ± 1,68 наспрам 11,56 ± 2,73 mmol/l, p = 0,027) као код концентрације 



202 
 

лактата на индивидуалном анаеробном прагу (10,37 ± 3,08 наспрам 8,41 ± 2,93 mmol/l, p = 

0,031). На основу анализе резултата у 25м базенима можемо уочити да се пливачи у овој 

студији у односу на пол разликују као што је наведено у шест варијабли. Пливачи су брже 

пливали на индивидуалном анаеробном прагу,  у зони максималне лактатне продукције 

(16 mmol/l), зони анаеробне моћи (12 mmol/l),  максималној аеробној зони (8 mmol/l), на 

интензитету почетка повећане акумулације лактата у крви (ОBLA) тј. 4 mmol/l, такође су 

постигли значајно веће концентрације лактата на интензитету индивидуалног анаеробног 

прага као и максималне вредности концентрације лактата након завршеног теста. У 

истраживању Холфелдера и сар. (2013) утврђено је да су вредности лактата на 

интензитету индивидуалног анаеробног прага  у просеку 0,65 mmol/l ниже код пливачица 

у односу на пливаче. Такође максималне вредности концентрације лактата су ниже у 

просеку 2 mmol/l код пливачица у односу на пливаче (Holfelder et al., 2013). Такође у 

истраживању (Vescovi et al., 2011) утврђене су значајне разлике измерених максималних 

концентрација лактата између пливача и пливачице где су пливачи имали значајне веће 

вредности лактата након завршетка трка на 100m и 200m краул. Одређене студије су 

показале да су код пливачица утврђене ниже вредности концентрације лактата на 

интензитету индивидуалног анаеробног прага (Holfelder et al., 2013) као и ниже 

максималне концентрације лактата након завршетка трка 100м и 200м (Vescovi et al., 2011) 

што имплицира на бољу развијеност аеробних способности код пливачица у односу на 

пливаче (Chatterjes et al., 1995; Stanula et al., 2012) али у анализу ових разлике треба 

укључити и чињеницу да пливачи имају веће вредности мишићне масе и снаге (Malina, 

2000; Tarnopolsky et al., 2001; Schneider et al., 2004) које омогућавају и већи интензитет у 

датом анаеробно-гликолитичком режиму што као последицу има и већу производњу тј. 

више концентрације лактата у крви (Maglisho, 2003). У овом истраживању пливачице су 

имале веће вредности којим се процењује величина метаболичког односа између аеробних 

и анаеробних компоненти интензитета пливања реализованих на тесту. На основу 

вредности резултата женске пливачице у овој студији су 73% резултата који дефинишу 

лактатну криву постигле испод вредности индивидуалног анаеробног прага док су мушки 

пливачи 59% резултата који дефинишу лактатну криву постигли у зони испод 

индивидуалног анаеробног прага што указује на то да у овом истраживању и резултатима 

тестирања у 25м базену мушки пливачи су 41% резултата који дефинишу лактатну криву 

постигли у тзв. анаеробној зони у односу на женске пливачице са 27% што може да 

указује на на генерално бољу развијеност аеробних способности код пливачица у односу 
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на пливаче која је такође утврђена у претходним студијама (Chatterjes et al., 1995; Stanula 

et al., 2012) као и на слабију развијеност анаеробних способности (Табела 7.12.4) што 

утиче да је већи део лактатне криве дефинисан параметрима које представљају аеробне 

способносте, јер је показано да на померање лактатне криве у десно не утиче само добро 

развијен аеробни капацитет већ и слабије развијен анаеробни капацитет (Olbrecht, 2000; 

Machado et al., 2006).  

У односу на пол пливача (мушко – женско) и резулте тестирања у 50м базену уочене су 

значајне разлике у вредностима метаболичких параметара у укупно осам варијабли. У 

варијабли индексна вредност односа  концентрације лактата на индивидуалном 

анаеробном прагу и максималне концентрације лактата након завршеног теста,  пливачице 

су постигле значајно веће резултате у односу на  пливаче (0,69 ± 0,29 наспрам 0,58 ± 0,23, 

p = 0,000) (Табела 7.13.4). У истраживњу Танопоулоса (2010) које је спроведено на 

врхунским грчким пливачима у 50м базену, уочене су значјне разлике између полова 

испитаника у наведеној варијабли и то пливачице су постигле значајно веће резултате у 

односу на пливаче (0,66 ± 0,15 наспрам 0,49 ± 0,13, p = 0,000). Како аутор тврди грчке 

пливачице су 66.3% интензитета који дефинише лактану криву провеле испод вредности 

индивидуалног анаеробног прага док су мушки пливачи 50,8% интензитета који 

дефинишу лактатну криву провелу у тзв. аеробној зони, односно женске пливачице су 

36,7% интензитета које описују лактатну криву имале у анаеробној зону у поређењу са 

49,2% код мушких пливача (Thanopoulos, 2010). У овој студији пливачице су 69% 

интензитета које дефинише лактатну криву провеле у интензитетима у аеробној зони а 

31% анаеробној зони док су пливачи 58% интензитета провели у аеробној зони и 42% 

анаеробној зони. Ови резултати истраживања показују да пливачице имају нижи ниво 

анаеробних способности. Добијени резултати се такође слажу са резултатима претходних 

студија које су показале да због разлика у телесној композицији, количини мишићне масе, 

метаболичким факторима, мушки пливачи су способнији за постизање већих радних 

интензитета у анаеробној зони (Weltman, 1995; Van Hall, 2010) док се пливачице одликују 

боље развијеним аеробним способностима (Chatterjes et al., 1995; Stanula et al., 2012).  

Значајне разлике су уочене у варијабли индексне вредности односа концентрације лактата 

на брзини пливања која одговара индивидуалном аеробном прагу и брзине пливања на 

индивидуалном анаеробном прагу, где су пливачице постигле веће вредности резултата у 

односу на пливаче (7,88 ± 1,88 наспрам 6,28 ± 1,40, p = 0,000) (Табела 7.13.4). У 

истраживању (Thanopoulos, 2010) нису уочене значајне разлике индексних вредности 
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односа концентрације лактата на брзини пливања која одговара индивидуалном аеробном 

прагу и брзине пливања на индивидуалном анаеробном прагу имеђу пливача и пливачица 

(3,55 ± 0,89 наспрам 3,74 ± 1,00, p = 0,011). У овом истраживању пливачице су у односу на 

интензитете који дефинишу лактатну криву 78% пливале испод анаеробног прага у односу 

на пливаче који су  62% пливали испод анаеробног прагу. Значајне разлике су утврђене у 

варијабли брзине пливања на интензитету 16 mmol/l, где су мпливачи постигли веће 

брзине у односу на пливачице  (1,64 ± 0,10 m/s наспрам 1,56 ± 0,09 m/s, p = 0,000) тј. 

пливачи су постигли веће вредности брзине пливања у зони максималне продукције 

лактата. У истраживању (Thanopoulos, 2010)  врхунски грчки пливачи су постизали брзине 

пливања на интензитету од 16 mmol/l (1,79 ± 0,12 m/s) у односу на женске пливачице (1,73 

± 0,10 m/s) али аутор није пријавио статистикчку значајност тих разлика. Значајене 

разлике уочене су у варијабли концентрација лактата на индивидуалном прагу где су 

пливачице постигле значајно веће вредности у односу на мушке пливаче (11,88 ± 2,69 

mmol/l наспрам 9,78 ± 2,56 mmol/l, p = 0,000) (Taбела 7.13.4). Добијене разлике у овој 

варијабли заједно са резултатима у варијабли индексна вредност односа  концентрације 

лактата на индивидуалном анаеробном прагу и максималне концентрације лактата након 

завршеног теста и варијабли индексне вредности односа концентрације лактата на брзини 

пливања која одговара индивидуалном аеробном прагу и брзине пливања на 

индивидуалном анаеробном прагу  указују на то да код пливачица у овом истраживању  

дефинисање целокупне лактатне криве је засновано на већој активацији аеробних 

способности у односу на пливаче. Што се тиче показатеља развијености анаеробних 

способности пливачи су имали значајно веће вредности максималне концентрације 

лактата у односу на пливачице (13,89 ± 2,91 наспрам 11,20 ± 3,14 mmol/l, p = 0,017) што се 

слаже са резултатима истраживања (Vescovi et al., 2011; Holfelder et al., 2013) где су 

пливачи постигли значајно веће максималне вредности лактата у односу на пливачице. 

Код варијабле брзина пливања на интензитеу од 12 mmol/l уочене су значајне разлике 

између пливача и пливачица, где су пливачи имали веће вредности брзине пливања у 

максималној аеробној зони  (1,59 ± 0,13m/s наспрам 1,52 ± 0,08 m/s, p = 0,007) (Табела 

7.13.4). У варијабли брзина пливања на индивидуалном анаеробном прагу, пливачи су 

постигли значајно веће брзине пливања у односу на пливачице (1,57 ± 0,11 m/s наспрам 

1,51 ± 0,05 m/s, p = 0,009) при том су пливачи имали веће вредности концентрације 

лактата на индивидуалном анаеробном прагу (12,78 ± 2,56 наспрам 11,20 ± 3,14, p = 0,000) 

такође што је такође потврђено резултатима истраживања (Holfelder et al., 2013). У 
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варијабли брзина пливања на концентрацији лактата 4 mmol/l, пливачи су брже пливали у 

односу на пливачице (1,45 ± 0,12 m/s наспрам 1,39 ± 0,04 m/s, p≤0,05) као и у варијабли 

брзина пливања на концентрацији лактата 8 mmol/l где су пливачи значајно брже пливали 

у односу на пливачице (1,55 ± 0,10 m/s наспрам 1,46 ± 0,06 m/s, p = 0,011) (Табела 7.13.4). 

Добијени резултати разлика пливача и пливачица се слажу са резултатима студије 

(Thanopoulos, 2010) у којој су пливачи брже пливали на интензитету од 12 mmol/l  у 

односу на пливачице (1,72 ± 0,10 m/s наспрам 1,66 ± 0,08 m/s, p = 0,021), брже пливали у 

односу на пливачице на интензитету који одговара индивидуалном анаеробном прагу 

(1,53 ± 0,06 m/s наспрам 1,45 ± 0,08 m/s, p = 0,015), брже пливали на интензитету 4 mmol/l 

(1,49 ± 0,06 m/s наспрам 1,41 ± 0,05 m/s, p≤0,05) и брже пливали на концентрацији лактата 

од 8 mmol-а (1,63 ± 0,08 m/s наспрам 1,56 ± 0,06 m/s, p = 0,031) (Thanopoulos, 2010). 

Компарацијом резултата у овом истраживању уочено је да су пливачи брже пливали у 

зони максималне лактатне продукције, зони анаеробне моћи, у зони која репрезентује 

брзину пливања на интнензитету почетка повећане акумулације лактата у крви (ОBLA) 

као и у максималној аеробној зони у односу на пливачице. Добијене резлике, су потврђене 

и резултатима претходних студија (Vescovi et al., 2011; Holfelder et al., 2013), јер како је 

наведено услед антропометријских, контрактилних  и функционалних  разлика мушки 

пливачи остварују  веће брзине пливања у различитим зонама интензитета у односу на 

женске пливачице. (Weltman, 1995; Olbrecht, 2000; Van Hall, 2010). Истраживањима је 

такође показано да су разлике у квалитету такмичарских резултата између пливача и 

пливачица условљене најчешће антропометријским, хормоналним и генетским 

различитостима између полова (Thibault et al., 2010). У неколико студија показано је да је 

техника пливања далеко економичнија код пливачица у односу на пливаче (Barbosa et al., 

2006; Barbosa et al., 2008) што је и лимитирајући фактор ове студије јер у истраживање 

нису укључене кинематичке карактеристике попут дужине завелаја, фреквенције завеслаја 

као ни индекса ефикасности завеслаја.   

Разлике у економичности пливања између полова могу се још објаснити на основу разлика 

у густини тела, нижем хидродинамичком моменту и бољем хоризонталном положају тела 

пливачица у односу на пливаче (Onodera et al., 1999; Barbosa et al., 2006). Утврђено је да 

нешто већи проценат поткожног масног ткива код пливачица утиче позитивно на дужину 

клижења у положају „streamline“(Barbosa et al., 2012). Логично би и било претпоставити да 

ће боља економичност технике пливања узроковати и ниже концентрације лактата код 

пливачица у односу на пливаче на истим дистанцама и истим физиолошким параметрима 
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што је потврђено и студији где су пливачице имале значајно ниже вредности 

концентрације лактата на интензитету индивидуалног анаеробног прага (Табела 7.12.4 и 

Табела 7.13.4). Претходне студије су показале да пливачи постижу веће максималне 

концентрације лактата у односу на пливачице на истим дистанцама (Crewther et al., 2006) 

што је такође показано резултатима у нашем истраживању. Исти аутори наводе да ове 

разлике имају за узрок  веће вредности (количине) мишићне масе код пливача у односу на 

пливачице (Crewther et al., 2006). Резултати истраживања (Stanula et al., 2012)  указују да је 

аеробни енергетски систем код пливачица боље развијен у односу на пливаче а анаеробни 

енергетски систем код пливача боље развијен у односу на пливачице (Stanula et al., 2012). 

Већа количина мишићне масе и боље развијен анаеробни енергетски систем утицали су на 

разлике и у резултатима и у максималним вредностима концентрације лактата између 

пливача и пливачица на спринтерским дистанцама (Stanula et al., 2012) што је потврђене и 

у овој студији на укупном узорку испитаника и у 25м и 50м базену. Лимитирајући фактор 

ове студије је такође не укључивање антропометријских варијабли у истраживање. 

Антропометријске варијабле као што су телесна висина, распон руку, седећа висина, 

количина мишићне масе  могу допринети у прецизнијем дефинисању разлика између 

пливача и пливачица што је и потврђено у претходним студијама (Crewther et al., 2006; 

Thibault et al., 2010; Stanula et al., 2012). 
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8.6 Разликe у вредностима метаболичких и кинетичких параметара у 

односу на узраст пливача 

 

У односу на компарацију вредности резултата кинетичких карактеристика у зависности од 

узраста пливачица (сениор – јуниор) и резултате тестирања у 25м базену на укупном 

узорку од  25 ајтема, 11 за сениорску узрасну категорију и 14 за јуниорску узрасну 

категорију нису пронађене статистички значајне системске разлике између група 

испитаница. Употребом каноничке дискриминативне анализе, изолована је једна 

дискриминативна функција која није показала статистичку значајност (Wilks Lambda' = 

0,09, р = 0,097) (Taбела 7.14.3). 

У односу на компарацију вредности резултата кинетичких карактеристика у односу на 

узраст пливачица (сениор – јуниор) и резултате тестирања у 50м базену на укупном 

узорку од 20 ајтема, 8 за сениорску узрасну категорију и 12 за јуниорску узрасну 

категорију нису пронађене статистички значајне разлике између група испитаница. 

Употребом каноничке дискриминативне анализе, изолована је једна дискриминативна 

функција која није показала статистичку значајност (Wilks Lambda' = 0,09, р = 0,127) 

(Табела 7.15.3). 

У случају пливачица и резултата тестирања и у 25м и у 50м базену, значајне 

разлике нису утврђене између пливачица јуниорске и сениорске узрасне категорије кад су 

у питању кинетичке карактеристике провлака тј. параметри максималне силе, градијента 

прираста силе и импулса силе на релативном и апсолутном нивоу.  

У односу на разлике у вредностима метаболичких параметара између пливачица 

јуниорског и сенироског узраста и резултате тестирања у 25м базену, тј. 25 ајтема, 11 за 

сениорску узрасну категорију и 14 за јуниорску узрасну категорије нису пронађене 

статистички значајне системске разлике између ове две групе испитаница. Применом 

каноничке дискриминативне анализе изолована је једна дискриминативна функцијa али 

дискриминативна функција није показала статистичку значајност са вредностима 

Вилксове ламбде (Wilks Lambda = 0,53) и вредностима статистичке значајности  (р = 

0,085) (Табела 7.14.6). 

 У односу на разлике у вредностима метаболичких параметара између пливачица 

јуниорског и сенироског узраста и резултате тестирања у 50м базену употребом 

каноничке дискриминативне анализе нису утврђене значајне разлике у систему 

метаболичких варијабли између група испитаница, изолована дискриминативна функција 
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није показала статистичку значајност са вредностима Вилксове ламбде (Wilks Lambda = 

0,65) и статистичком значајности  (р = 0,475) (Табела 7.15.7).  

Шафер (2011) је испитивао у својој дисертацији разлике између физолошких 

карактеристика триатлонаца женског пола јуниорског и сениорског узраста. На основу 

лабораторијског тестирања на бицикл-ергометру добијени резултати физиолошких 

карактеристика су показали следеће: вредности максималне потрошње кисеоника нису се 

значајно разликовале (3,55 ± 0,23 l·min наспрам 3,67 ± 0,42 l·min); значајне разлике нису 

пронађене ни у варијабли максимална потрошња кисеоника нормализована у односу на 

килограм телесне масе између јуниорки и сениорки (60,1 ± 1,8 ml·kg·min наспрам 61,0 ± 

5,0 p = 0,037), као ни у вредностима вентилационог прага (79,05 ± 11,1 наспрам 80,5 ± 7,9 

p = 0,041). На основу лабораторијског тестирања на покретној траци „treadmil“ добијени 

резултати су показали следеће: нису утврђене значајне разлике у количини укупно 

потрошене енергије у одморном стању између јуниорки и сениорки (174,7 ± 16,4 

ml·kg·km наспрам 176,4 ± 20,4 ml·kg·km, p = 0,013); нису уочене значајне разлике у 

укупној потрошњи енергије у стању повећаног замора (174,06 ± 20,4 ml·kg·km наспрам 

173,7 ± 23,31 ml·kg·km  p = 0,037) као ни код просечне брзине трчања (14,9 ± 0,4 km·h 

наспрам 15,3 ± 0,6 km·h, p = 0,031) (Shafer, 2011).  

У односу на компарацију вредности резултата кинетичких карактеристика у зависности од 

узраста пливача  (сениор – јуниор) и резултата тестирања у 25м базену на укупном узорку 

од 23 ајтема, 12 за сениорску узрасну категорија и 11 за јуниорску узрасну категорију 

применом каноничке дискриминативне анализе  изолована je једна статистички значајна  

дискриминативна функција, са вредностима Вилксове ламбде (Wilks Lambda = 0,04) и 

статистичком значајности (р = 0,000) (Табела 7.16.3). Даљом применом статистичке 

методе анализе варијансе и компарацијом група у свакој појединачној варијабли 

механичких карактеристика пливачког провлака, значајне разлике између група 

испитаника нису утврђене (p > 0,05) (Табела 7.16.4). У односу на компарацију вредности 

резултата кинетичких карактеристика у зависности од узраста пливача мушког пола 

(сениор – јуниор) и резултате тестирања у 50м базену на укупном узорку од  26 ајтема, 10 

за сениорску узрасну категорије и 16 за јуниорску узрасне категорије применом каноничке 

дискриминативне анализе изолована једна статистички значајна  дискриминативна 

функција са вредностима Вилксове ламбде (Wilks Lambdаʹ = 0,21) и статистичком 

значајности (р = 0,005) (Табела 7.17.3). Анализом варијансе утвђене су значајне 

појединачне разлике између пливача јуниорског и сениорског узраста у укупно шест 
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варијабли. Значајне разлике су уочене у варијаблама које представљају просечне вредност 

пикова силе појединачних завеслаја и то у 10 секунди, сениори су постигли значајно веће 

вредности у односу на јуниоре (271,43 ± 28,17 N наспрам 246,98 ± 25,30 N, p = 0,000), у 20 

секунди сениори су постигли значајно веће вредности у односу на јуниоре (253,68 ± 28,17 

N наспрам 228,23 ± 25,15 N, p = 0,000) и у 30 секунди, сениори су постигли значајно веће 

вредности у односу на јуниоре (246,84 ±  32,72 N наспрам 209,18 ± 24,17 N, p = 0,000) 

(Табела 7.17.4). У варијабли која представља просечна вредност пикова силе провлака 

реализованих током 30 секунди пливања максималним интензитетом, сениори су постигли 

значајно веће вредности у односу на јуниоре (256,06 ± 27,95 N  наспрам 227,33 ± 22,24 N, 

p = 0,000) (Табела 7.17.4). Пливачи сениорске категорије су  имали значајно ниже 

вредности индекса замора силе провлака у односу на јуниоре (12,28 ± 11,88 наспрам 23,76 

± 14,47 p = 0,035) и такође ниже вредности индекса замора импулса силе провлака у 

односу на јуниоре (4,49 ± 2,08 наспрам 4,82 ± 2,34 p = 0,000) (Табела 7.17.4). У односу на 

резултате тестирања у 50м базену, код пливача сениорског узраста су уочене значајно веће 

вредности пикова силе појединачних завеслаја у односу на јуниоре. Сениори су имали су 

веће вредности пикова и у 10 и у 20 и у 30 секунди трајања теста а притом су имали 

значајно мање осцилације тј. промене у вредности силе провлака у односу на првих 10 

секунди и задњих 5 секунди теста у односу на јуниоре. Сениори су такође имали значајно 

мање разлике у односу на пливаче јуниорске категорије у вредностима импулса силе 

реализованих у првих 10 секунди у односу на задњих 5 секунди. Добијене разлике између 

група пливача указују на то да старији пливачи поседују већи могућност продукције снаге 

током теста пливање у месту 30 секунди максималним интензитетом. Мороко и сар. (2012) 

су испитивали повезаности параметара силе завеслаја постигнуте на тесту 30 секунди 

пливање у месту максималним интензитетом са брзином пливања у техници краул као и 

разлике у поменутим параметрима у односу на узраст пливача. Испитаници су били 

подељени у две групе. Прву групу су чинили пливачи узраста 18 – 21 годину, другу групу 

су чинили пливачи узраста 14 – 17 година. Значајне разлике у кинетичким параметрима 

утврђене су између група испитаника и то: у варијабли просечне вредности силе подводне 

фазе провлака током 30 секунди где су пливачи прве групе постигли веће вредности у 

односу на пливаче друге групе (121,7 ± 13,7 N наспрам 61,4 ± 22,8 N, p = 0,000); у 

варијабли максималне вредности силе провлака старији пливачи су постигли значано веће 

вредности (257,4 ± 33,9 N наспрам 194,8 ± 66,2 N, p = 0,000); у варијабли минималне 

вредности силе провлака код старијих пливача су уочене значајно веће вредности у 
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односу на млађе пливаче (159,2 ± 26,8 N наспрам 110,6 ± 38,1 N, p = 0,000); у варијабли 

која представља разлике између максималне забележене вредности силе провлака и 

минималне забележене вредности силе провлака старији пливачи су такође постигли веће 

вредности (98,2 ± 22,1 N наспрам 84,1 ± 32,1 N, p = 0,000) (Morouco et al., 2012).  

Године старости (узрасне категорије) су показале високу повезаност са физичким 

карактеристикама као што су вредности момента силе и максималнe мишићнa моћи, 

добијених методом изокинетичке динамометрије (Holmes et al., 1984; Housh et al., 1984; 

Housh et al., 1989) код спортиста у различитим спортовима. У истраживању на врхунским 

атлетичарима који су наступали у спринтерским и средњепругашким дисциплинама, 

Торланд и сар. (1990) су применом методе тестирања изокинетичке динамометрије 

утврдили значајне разлике у контрактилним карактеристикама мишића доњих 

екстремитета између узраста јуниора и сениора и то разлике у максималним вредностима 

момента силе су биле 26%, док су разлике од 4% забележене у вредностима мишићне 

снаге опружача колена. Како аутори наводе атлетичари сениорског узраста су имали 

значајно веће вредности телесне висине, телесне тежине као и веће вредности укупне 

мишићне масе у односу на атлетичаре јуниорског узраста. Одређени број истраживања 

такође показаје да су спортисти сениорског узраста способнији да генеришу веће 

вредности момента силе на већим брзинама контракције, као и да поседују већи ниво 

мишићне снаге и моћи од млађих спортиста (Erikson, 1972; Weltman 1986). Добијене 

разлике у контрактилним карактеристикама између пливача јуниорског и сениорског 

узраста на основу анализа доступне научне литературе (Erikson, 1972; Holmes et al., 1984; 

Weltman 1986; Thorland et al., 1990; Morouco et al., 2012) можемо претпоставити да су 

последица већих вредности мишићне масе, телесне масе као и дужег тренажног стажа 

пливача сениорског узраста, што оставља простор за нове хипотезе и даља истраживања у 

овој области. 

У односу на разлике у вредностима метаболичких параметара између пливача мушког 

пола јуниорског и сенироског узраста и резултате тестирања у 25м базену, тј. 23 ајтема, 12 

за сениорску узрасну категорије и 11 за јуниорску узрасну категорију применом 

каноничке дискриминативне анализе нису добијене значајне разлике између група 

испитаника. Изолована дискриминативна функција система метаболичких варијабли није 

показала статистичку значајност са вредностима Вилксове ламбде (Wilks Lambdaʹ = 0,61) 

и статистичком значајности  (р = 0,084) (Табела 7.16.7). Значајне разлике такође нису 
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утврђене на узорку пливача и резултата тестирања у 50м базену између сениора и јуниора. 

Применом каноничке дискриминативне анализе нису утврђене значајне разлике између 

група испитаника, дискриминативна функција није показала статистичку значајност са 

вредностима Вилксове ламбде (Wilks Lambda = 0,52) и статистичком значајности  (р = 

0,113) (Табела 7.17.7). На основу добијених резултата може се тврдити да се пливачи у 

зависности на узрасну категорију (јуниор – сениор) у овој студији значајно не разликују у 

вредностима метаболичких параметара како у 25м тако ни у 50м базену. Не уочавање 

значајних разлика у вредностима метаболичких параметара између јуниора и сениора 

може се приписати самој спцифичности узорка испитаника (величини и хомогености), као 

и малој разлици у годинама између група испитаника јер у претходним истраживањима 

такође нису добије значајне разлике у метаболичким параметрима између група 

испитаника сениорског узраста (18+ год.) и јуниорског узраста (16-17 год.) (Avlonitou, 

1996). На узорку од 337 пливача, Авлонито и сар. (1996) су испитивали разлике у 

вредностима максималне концентрације лактата у односу на узраст и тип пливача. 

Испитаници су били подељени у три узрасне групе (18+ год.), (16-17 год.) и (14-15 год.). 

Највеће максималне концентрације лактата измерене су код пливача и пливачица након 

завршетка трке од 200м у све три групе, док су најниже вредности измерене након 

завршетка 800м краул у све три групе. Пливачи код којих су утврђене веће концентрације 

лактата су имали и квалитетније такмичарске резултате у дисциплинама 100, 200, 400м 

док то није био случај код пливача на 800м. Истраживањем нису утврђене значајне 

разлике у максималним вредностима лактата између пливача и пливачица у све три групе 

али су код ливача и пливачица група од (18+ год.), (16-17 год.) уочене значајно веће 

вредности у односу на групу (14-15 год.) док нису уочене разлике у вредностима 

максималне концентрације лактата између група 18+ год.,  и 16-17 год (Avlonitou, 1996). 

Резултати добијени у нашем истраживању потврђују резултате (Avlonitou, 1996) јер ни код 

пливача јуниорског и сениорског узраста као ни код пливачица јуниорског и сениорског 

узраста нису утврђене значајне разлике у овим метаболичким карактеристикама.  
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9. ЗАКЉУЧАК 

Прецизна анализа и процена утицаја различитих кинетичких и метаболичких 

карактеристика у оквиру тренинга и такмичења представља важну компоненту како за 

спортске научнике тако и за тренере. На основу наведеног, преко добијених резултата ове 

студије може се извршити профилисање типа пливача, утврдити разлике између полова 

пливача, дефинисати метаболички и кинетички индикатори помоћу којих се може вршити 

контрола тренажног процеса и у детерминистичком систему рада усавршити технологија 

програмирања тренинга. Овакав приступ анализе утицаја способности дозвољава 

тренерима да утврде које су предности, а које недостатци  пливача на основу којих се 

може вршити корекција и унапређење тренажног процеса, као и упоређивањем вредности 

метаболичких и кинетичких каратеристика са конкурентним пливачима, побољшати 

целокупан тренажни процес.  

У овом истраживању се користио велики број варијабли (кинетичких и 

метаболичких) чији утицај на пливачке резултате је представљен кроз одговарајуће 

регресионе моделе. У анализу су били укључени модели са највећим коригованим 

коефицијентом детерминације и најмањом грешком предикције тј. модели који у највећој 

мери објашњавају повезаност зависне и система независних варијабли тј. групе варијабли 

које заједничким деловањем остварују највећи утицај на такмичарски резултат пливача 

као зависну варијаблу. Као што је показано резултатима истраживања, од специфичности 

саме деонице пливања зависи и карактер утицаја одређених кинетичких и метаболичких 

параметара на такмичарски резултат као и то да регресиони модели имају различиту 

структуру независних варијабли и различите величине вредности бета коефицијената у 

зависности од дужине деонице (типа пливача), пола и узраста. На основу вредности 

коефицијената корелација (први део студије) и на основу вредности коригованих 

коефицијената детерминације (други део студије) могу се извести основни закључци који 

су повезани са главним и парцијалним хипотезама истраживања. 

У односу на главну хипотезу истраживања, показано је резултатима да је већина 

кинетичких и метаболичких параметара, без обзира на пол и узраст испитаника као и 

дужину такмичарске деонице, значајно повезана са такмичарским резултатима чиме је у 

потпуности потврђена генерална хипотеза. Величине повезаности резултата 

максималих, просечних, релативних вредности силе као и индексних вредности промена 

интензитета силе подводне фазе пливачког провлака са такмичарским резултатима су се 

смањивале како се повећавала такмичарска деоница. Параметри експлозивности 
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пливачког завеслаја на апсолутном нивоу су показали значајне повезаности са 

резултатима у спринтерским и средњепругашким дисциплинама док нису са 

дугопругашком дисциплином. Вредности резултата у варијаблама импулса силе на 

апсолутном нивоу били су значајно повезани са резултатима у спринтерским 

дисциплинама и са средњепругашком дисциплином 200м док са средњепругашком 

дисциплином 400м и дугопругашком дисциплином 800м краул нису показали значајну 

повезаност. Релативне вредности градијента прираста силе као и импулса силе нису 

показале значајну повезаност са такмичарским резултатима од 50м до 800м као ни 

индексне вредности промена манифестације градијента прираста силе и индексне 

вредности промена импулса силе.  

Величине повезаности метаболичких параметара са такмичарским резултатима су 

такође зависиле од дужине такмичарске деонице. Од укупно добијених четрдесет 

вредности коефицијената корелације метаболичких карактеристика са такмичарским 

резултатима, само у шест случајева нису утврђене значајне повезаности. Вредности 

максималне измерене концентрације лактата, индексне вредности односа концентрације 

лактата на индивидуалном анаеробном прагу и максималне концентрације лактата након 

завршеног теста као и  индексне вредности односа концентрације лактата на брзини 

пливања која одговара индивидуалном аеробном прагу и брзине пливања на 

индивидуалном анаеробном прагу нису биле значајно повезане са резултатима на 400м и 

800м краул.   

У односу на први парцијални циљ, резултати мултипла регресионе анализе и 

вредности коригованих коефицијената детерминације указују на то да су код пливачица у 

25м базену кинетички параметри објаснили 90% вредности такмичарских резултата у 

спринтерским дисциплинама (Табела 7.2.7), 88% вредности такмичарских резултата у 

средњепругашким дисциплинама (Табела 7.2.9) и 73% вредности такмичарских резултата 

у дугопругашким дисциплинама (Табела 7.2.11) што је и представљено графички 

(Графикон 1). 
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Графикон 1. Величина утицаја кинетичких параметара на вредности такмичарских 

резултата код пливачица у 25м базену. 

 

 Код пливачица у 50м базену резултати мултипла регресионе анализе и вредности 

коригованих коефицијената датерминације указују на то да су кинетички параметри 

објаснили 97% вредности резултата у спринтерским дисциплинама (Табела 7.3.7), 76% 

вредности резултата у средњепругашким дисциплинама (Табела 7.3.9) и 66% резултата у 

дугопругашким дисциплинама (Табела 7.3.11) (Графикон 2). 

 

Графикон 2. Величина утицаја кинетичких параметара на вредности такмичарских 

резултата код пливачица у 50м базену. 
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вредности коригованих коефицијената детерминације указују да су кинетички параметри 

објаснили укупно 74% вредности резултата у спринтерским дисциплинама (Табела 7.4.7), 

90% 
88% 

73% 

66 

68 

70 

72 

74 

76 

78 

80 

82 

1 2 3 

П
р

о
ц

е
н

ти
 у

ку
п

н
е

 в
ар

и
ја

н
се

 
 р

е
зу

л
та

та
 %

 

1. Спринтери  2. Средњепругаши 3. Дугопругаши 

97% 
76% 

66% 

66 

68 

70 

72 

74 

76 

78 

80 

82 

1 2 3 

П
р

о
ц

е
н

ти
 у

ку
п

н
е

 в
ар

и
ја

н
се

 
 р

е
зу

л
та

та
 %

 

1. Спринтери  2. Средњепругаши 3. Дугопругаши 



215 
 

68% вредности резултата у средњепругашким дисциплинама (Табела 7.4.9) и 66%  

вредности резултата у дугопругашким дисциплинама (Табела 7.4.11) (Графикон 3). 

 

Графикон 3. Величина утицаја кинетичких параметара на вредности такмичарских 

резултата код пливача у 25м базену. 

 

Што се тиче утицаја кинетичких параметара на резултате у 50м базену код пливача, 

резултатима мултипла регресионе анализе и вредностима коригованих коефицијената 

детерминације показано је да су 81% вредности такмичарских резултата објашњени 

кинетичким параметрима на спринтерским дисциплинама (Табела 7.5.7), 78% вредности 

такмичарарских резултата су објашњени кинетичким параметрима на средњепругашким 

дисциплинама (Табела 7.5.9) и 71% вредности такмичарских резултата су објашњени 

кинетичким параметрима у дугопругашким дисциплинама (Табела 7.5.11) (Графикон 4). 

 

Графикон 4. Величина утицаја кинетичких параметара на вредности такмичарских 

резултата код пливача у 50м базену. 
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На основу добијених резултата можемо констатовати да је у потпуности 

потврђена прва хипотеза истраживања којом је претпостављено да ће кинетички 

параметри више утицати на такмичарске резултате у спринтерским дисциплинама него у 

средњепругашким и дугопругашким дисциплинама.   

Други парцијални циљ истраживања се базирао на претпоставци да ће кинетички 

параметри више утицати на квалитет такмичарских резултата код пливача у односу на 

пливачице. Резултатима је утврдђено да су пливачи постизали боље резултате у 

апсолутним вредностима, силе провлака, градијента прираста силе провлака и импулса 

силе провлака, док се пливачи и пливачице нису значајно разликовали кад су у питању 

релативне вредности поменутих кинетичких карактеристика тј. вредности 

нормализованих у односу на телесну масу пливача/пливачице. 

На основу добијених резултата мултипла регресионе анализе и вредности коригованих 

коефицијената детерминације за резултате у 25м базену, показало се да су код спринтерки 

кинетички параметри објаснили 90% вредности резултата (Табела 7.2.7) у односу на 

спринтере где су кинетички параметри објаснили 74% вредности резултата (Табела 7.4.7) 

(Графикон 5).  

 

Графикон 5. Величина утицаја кинетичких параметара на такмичарске резултате код 

пливача и пливачица спринтера у 25м базену. 
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средњепругаша кинетички параметри објаснили 68% вредности такмичарских резултата 

(Табела 7.4.9) (Графикон 6). 

 

Графикон 6. Величина утицаја кинетичких параметара на такмичарске резултате код 

пливача и пливачица средњепругаша у 25м базену. 

 

 

На основу добијених резултата мултипла регресионе анализе и вредности коригованих 

коефицијената детерминације у 25м базенима у дугопругашким дисциплинама кинетички 

параметри код пливачица су објаснили 73% вредности резултата (Табела 7.2.11) док су 

код пливача објаснили 66% (Табела 7.4.11) (Графикон 7).  

 

Графикон 7. Величина утицаја кинетичких параметара на такмичарске резултате код 

пливача и пливачица дугопругаша у 25м базену. 
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На основу добијених резултата мултипла регресионе анализе и вредности коригованих 

коефицијената детерминације за резултате у 50м базену утврђено је да су код спринтерки 

кинетички параметри објаснили 97% вредности резултата (Табела 7.3.7) у односу на 

спринтере где су кинетички параметри објаснили 74% вредности резултата (Табела 7.5.7) 

(Графикон 8). 

 

Графикон 8. Величина утицаја кинетичких параметара на такмичарске резултате код 

пливача и пливачица спринтера у 50м базену. 
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Графикон 9. Величина утицаја кинетичких параметара на такмичарске резултате код 

пливача и пливачица средњепругаша у 50м базену. 

 

На основу добијених резултата мултипла регресионе анализе и вредности коригованих 

коефицијената детерминације за резултате у 50м базену  у дугопругашким дисциплинама, 

кинетички параметри код пливачица објаснили су 66% вредности резултата (Табела 

7.3.11) док су код пливача објаснили 71% (Табела 7.5.11) (Графикон 10). 

 

Графикон 10. Величина утицаја кинетичких параметара на такмичарске резултате код 

пливача и пливачица дугопругаша у 50м базену. 
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величине утицаја кинетичких параметара пливача и пливачица средњепругаша, кинетички 
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параметри су више утицали на такмичарске резултате у 25м базену код пливачица него 

код мушких (88% наспрам 68%) док за резултате у 50м базену нешто већи утицај 

кинетичких параметара је забележен код мушких средњепругаша (78% наспрам 76%). За 

резултате у дугопругашким дисциплинама у 25м базену, код пливачица величине утицаја 

кинетичких параметара су износиле 73% у односу пливаче 66%, док у 50м базенима 

величине утицаја су биле на страни пливача (71% наспрам 66%). На основу наведених 

резултата може се констатовати да је само делимично потврђена друга хипотеза 

истраживања којом је претпостављено да ће кинетички параметри више утицати на 

квалитет такмичарских резултата код пливача у односу на пливачице. 

 

Трећи парцијални циљ истраживања се базирао на претпоставци да ће метаболички 

параметри више утицати на квалитет такмичарских резултата на средњепругашким и 

дугопругашким дисциплинама него на спринтерским. Резултати мултипла регресионе 

анализе и вредности коригованих коефицијената детерминације су показали да су код 

пливачица у 25м баезену метаболички параметри објаснили 86% вредности такмичарских 

резултата у спринтерским дисциплинама (Табела 7.8.7), 90% вредности такмичарских 

резултата у средњепругашким дисциплинама и 84% (Табела 7.8.9) вредности 

такмичарских резултата у дугопругашким дисциплинама (Табела 7.8.11) (Графикон 11). 

 

Графикон 11. Величина утицаја метаболичких параметара на вредности такмичарских 

резултата код пливачица у 25м базену. 
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средњепругашким дисциплинама (Табела 7.9.9) и 92% резултата у дугопругашким 

дисциплинама (7.9.11) (Графикон 12).  

 

Графикон 12. Величина утицаја метаболичких параметара на вредности такмичарских 

резултата код пливачица у 50м базену. 
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50% вредности резултата у спринтерским дисциплинама (Табела 7.10.7), 79% вредности 

резултата у средњепругашким дисциплинама (Табела 7.10.9) и 83% вредности резултата у 

дугопругашким дисциплинама (Табела 7.10.11) (Графикон 13). 

 

Графикон 13. Величина утицаја метаболичких параметара на вредности такмичарских 

резултата код пливача у 25м базену. 
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Резултати мултипла регресионе анализе и вредности коригованих коефицијената 

детерминације су показали  да су  метаболички параметри објаснили код спринтера 68% 

вредности такмичарских резултата (Табела 7.11.7), 96% вредности такмичарских 

резултата су објашњени метаболичким параметрима на средњепругашким дисциплинама 

(Табела 7.11.9) и такође 96% вредности такмичарарских резултата су објашњени 

метаболичким параметрима на дугопругашким дисциплинама (Табела 7.11.11) у 50м 

базену (Графикон 14). 

 

Графикон 14. Величина утицаја метаболичких параметара на вредности такмичарских 

резултата код пливача у 50м базену. 
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потврђена трећа хипотеза истраживања којом је претпостављено да ће метаболички 

параметри више утицати на такмичарске резултате на средњепругашким и дугопругашким 

дисциплинама у односу на спринтерске дисциплине.  

Четврти парцијални циљ истраживања се базирао на претпоставци да ће 

метаболички параметри имати већи утицај на такмичарске резултате код пливачица у 

односу на пливаче. Резултатима анализе варијансе утврдђено је да су пливачи имали веће 

брзине пливања на индивидуалном анаеробном прагу, брзини пливања у зони максималне 

лактатне продукције, брзини пливања која одговара зони анаеробне моћи, брзини пливања 

која одговара максималној аеробној зони као и брзини пливања на интензитету почетка 

повећане акумулације лактата у крви док су пливачице имале веће вредности резултата 

којима се процењује величина метаболичког односа између аеробних и анаеробних 

68% 

96% 96% 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

1 2 3 

П
р

о
ц

е
н

ти
 у

ку
п

н
е

 в
р

и
ја

н
се

 
р

е
зу

л
та

та
 %

 

1. Спринтери 2. Средњепругаши 3. Дугопругаши 



223 
 

компоненти интензитета пливања реализованих на тесту. Резултатима мултипла 

регресионе анализе и вредностима коригованих коефицијената детерминације за резултате 

у 25м базену, показало се да су код спринтерки метаболички параметри објаснили 86% 

вредности резултата (Табела 7.8.7) у односу на спринтере где су метаболички параметри 

објаснили 50% вредности резултата (Табела 7.10.7) (Графикон 15). 

 

 

Графикон 15. Величина утицаја метаболичких параметара на такмичарске резултате код 

пливача и пливачица спринтера у 25м базену. 

 

 

Код средњепругашица метаболички параметри су објаснили 90% вредности 

такмичарских резултата (Табела 7.8.9) док су код средњепругаша метаболички параметри 

објаснили 78% вредности такмичарских резултата (Табела 7.10.9) (Графикон 16). 
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Графикон 16. Величина утицаја метаболичких параметара на такмичарске резултате код 

пливача и пливачица средњепругаша у 25м базену. 

 

 

На основу резултата мултипла регресионе анализе и вредности коригованих 

коефицијената детерминације  у дугопругашким дисциплинама, метаболички параметри 

код пливачица објаснили су 84% вредности резултата (Табела 7.8.11) док су код пливача 

објаснили 83% (Табела 7.10.11) (Графикон 17).  

 

Графикон 17. Величина утицаја метаболичких параметара на такмичарске резултате код 

пливача и пливачица дугопругаша у 25м базену. 

 

 

На основу добијених резултата може се констатовати да на тестираном узорку 

испитаника метаболички параметри утичу више на такмичарске резултате у 25м базенима 

код сва три типа (спринтер, средњепругаш, дугопругаш) пливачица у односу на пливаче.   
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На основу резултата мултипла регресионе анализе и вредности коригованих 

коефицијената детерминације,  метаболички параметари за резултате у 50м код 

спринтерки су објаснили 78% вредности резултата (Табела 7.9.7) у односу на спринтере 

где су метаболички параметри објаснили 68% вредности резултата (Табела 7.11.7) 

(Графикон 18). 

 

Графикон 18. Величина утицаја метаболичких параметара на такмичарске резултате код 

пливача и пливачица спринтера у 50м базену. 

 

 

Код средњепругашица метаболички параметри су објаснили 91% вредности 

такмичарских резултата (Табела 7.9.9) док су код средњепругаша метаболички параметри 

објаснили 86% вредности такмичарских резултата (Табела 7.11.9) (Графикон 19). 

 

Графикон 19. Величина утицаја метаболичких параметара на такмичарске резултате код 

пливача и пливачица спринтера у 50м базену. 
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Резултати мултипла регресионе анализе и вредности коригованих коефицијената 

детерминације показали су да у дугопругашким дисциплинама, метаболички параметри 

код пливачица су објаснили 92% вредности резултата (Табела 7.9.11) док су код пливача 

објаснили 86% (Табела 7.11.11) (Графикон 20). 

 

Графикон 20. Величина утицаја метаболичких параметара на такмичарске резултате код 

пливача и пливачица спринтера у 50м базену. 

 

 

 У 50м базену анализирани метаболички параметри доприносе више вредностима 

такмичарских резултата код спринтерки него код спринтера (78% наспрам 68%) (Табела 

7.9.7 и Табела 7.11.7), код средњепругашица него код средњепругаша (91% наспрам 86%) 

(Табела 7.9.9 и Табела 7.11.9) и код дугопругашица у односу на дугопругаше (92% 

наспрам 86%) (Табела 7.9.11 и Табела 7.11.11). На основу резултата мултипла регресионе 

анализе и вредности коригованих коефицијената детерминације може се констатовати да 

на тестираном узорку испитаника метаболички параметри утичу више на квалитет 

такмичарских резултата у 50м базену код пливачица него код пливача код све три групе 

(спринтери, средњепругаши, дугопругаши). У складу са добијеним резултатима у 

потпуности је потврђена четврта хипотеза истраживања којом је претпостављено да ће 

метаболички параметри имати већи утицај на такмичарске резултате код пливачица у 

односу на пливаче.  

Пети парцијални циљ се базирао на претпоставци да се неће утврдити значајне 

разлике у вредностима кинетичких и метаболичких параметара у односу на узраст 

пливача. Резултатима униваријатне анализе варијансе је уочено да код пливачица и у 25м 

и у 50м базену не постоје значајне разлике у вредностима кинетичких и метаболичких 
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параметара у односу на узрасну категорију јуниор/сениор. Резултати компаративне 

статистике нису показали статистичку значајност па сходно томе можемо да тврдимо да се 

пливачице јуниорског узраста значајно не разликују од пливачица сениорског узраста по 

вредностима кинетичких и метаболичких параметара. Код мушкараца значајне разлике 

између пливача јуниорске и сениорске узрастне категорије пронађене су у вредностима 

кинетичких параметара (Табела 7.17.4). Код сениора су уочене значајно веће вредности у 

варијаблама  просечних вредности пикова силе на апсолутном нивоу како у различитим 

временским интервалима (10, 20, 30 секунди) трајања, тако и током целокупног трајања 

теста. Сениори су висок ниво силе могли да одрже током целокупног трајања теста јер су 

вредности индекса замора силе биле значајно ниже у односу на пливаче јуниорске 

категорије (Табела 7.17.4). Код сениориа су такође уочене значајно већи вредности 

реализације пливачког провлака, такође су и високе вредности реализације могли да 

задрже током свих 30 секунди трајања теста (Табела 7.17.4). Резултати тестирања у 25м и 

50м базену су показали да се пливачи сениорског узраста  значајно не разликују од 

пливача јуниорског узраста кад су у питању вредности метаболичких параметара (Табела 

7.16.7 и Табела 7.17.7). На основу добијених резултата може се констатовати да су у 

односу на узрасну категорију једино код пливача и у 25м и 50м базену значајне разлике 

уочене у кинетичким параметрима где су сениори били доминатнији у вредностима 

механичких карактеристика силе пливачког провлака (Табела 7.17.4). Претпоставља се да 

су веће вредности резултата кинетичких параметара код сениора у односу на јуниоре 

последица разлика у морфолошким карактеристикама као што су телесна маса и количина 

мишићне масе. На основу добијених резултата само делимично се може прихватити 

пета хипотеза истраживања којом је претпостављено да се неће утврдити значајне 

разлике у вредностима кинетичких и метаболичких параметара у односу на узраст 

пливача.  
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10.  ПРАКТИЧНА ПРИМЕНЉИВОСТ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

Анализа величине утицаја кинетичких и метаболичких параметара на такмичарске 

резултате код пливача може бити од великог значаја у креирању модела тренинга који ће у 

највећој мери утицати на постизање врхунског такмичарског резултата. Подаци 

(варијабле) добијени у овом истраживању који се налазе у регресионим моделима 

омогућавају увид у групу метаболичких и кинетичких карактеристика које својим 

деловањем остварују највећи утицај на коначни резултат у различитим пливачким 

дисциплинама како у 25м базенима тако и у 50м базенима. Код спринтерки у 25м 

базенима највећи утицај на такмичарске резултате показале су варијабле просечних 

вредности градијента прираста силе реализованих у периодима 20 и 30 секунди. Утицај 

контрактилне карактеристике градијента прираста силе на такмичарске резултате у 

спринтерским дисциплинама код спринтерки у 25м базену указује на то да експлозивна 

мишићна сила представља један од најважнијих физиолошких параметара за постизање 

квалитетнијих резултата у дисциплинама у којима доминирају компоненте 

експлозивности и брзине тј. 50м и 100м краул. Код исте групе испитаница са аспекта 

утицаја метаболичких параметара утврђено је да су пливачице које су брже пливале у зони 

максималне лактатне продукције (16 mmol/l) и имале високе вредности максималне 

концентрације лактата након завршетка теста, постигле и квалитетније резултате на 

спринтерским дисциплинама у 25м базену. Ово указује да пливачице који продукују веће 

концентрације лактата и при том брже пливају на високим концентрацијама лактата (16 

mmol/l) способније су за постизање квалитетнијих резултата у спринтерским 

дисциплинама у 25м базенима. Варијабле које су репрезенти аеробних способности такође 

утичу на квалитет такмичарских резултата али је њихов утицај мањи у односу на 

варијабле анаеробних способности. Пливачице које су брже пливале на концентрацијама 

лактата од 2 и 4 mmol/l постизале су и квалитетније резултате у спринтерским 

дисциплинама у 25м базенима. Добијени резултати могу указати тренерима да се тренинг 

спринтерки треба базирати и на примени тренажних серија за повећање количине 

фосфагена и гликогена у мишићима као и тренажних серија за развој аеробних 

способности које ће утицати на брзу оксидацију и елиминацију нагомиланих метаболита 

(лактата) из крви.  

Код пливачица, средњепругашица, добијени резултати су показали да ће веће 

вредности градијента прираста силе у 10 и 20 секунди теста и мање осцилације тј. промене 

у вредностима градијента прираста силе од почетка до краја теста позитивно утицати на 
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квалитет резултата у такмичарским дисциплинама 200м и 400м. Такође је утврђено да 

просечне вредности пикова силе појединчних завеслаја у 10, 20 и 30 секунди 

нормализоване у односу на телесну масу пливачица као и релативне вредности забележене 

максималне силе провлака и релативне вредности просечних вредности пикова силе 

провлака реализованих током 30 позитивно ће утицати на квалитет такмичарских 

резултата код средњепругашица. Добијени резултати указују да је за постизање 

квалитетнијих резултата у средњепругашким дисциплинама у овом истраживању битније 

да се манифестује већи ниво релативне силе провлака (нормализован у односу на телесну 

масу) него саме вредности силе провлака на апсолутном нивоу. Анализирајући утицаје 

метаболичких параметара уочено је да пливачице које брже пливају на нивоу аеробног 

прага (2 mmol/l) и нивоу почетка повећане акумулације лактата (OBLA) (4 mmol/l) 

постижу квалитетнје резултате на средњепругашким дисциплинама. На квалитет 

такмичарских резултата код средњепругашица утицале су још и брзина пливања на 

интензитету индивидуалног анеробног прага као и индексна вредност односа  

концентрације лактата на индивидуалном анаеробном прагу и максималне концентрације 

лактата након завршеног теста. Величина утицаја варијабле брзина пливања на 16 mmol/l 

је на мањем нивоу у односу на утицај код спринтерки, као и од варијабли које 

представљају аеробне способности. На основу величине утицаја ове варијабле може се 

констатовати да за постизање квалитетнијег резултата у средњепругашким дисциплинама 

је потребно да пливачица поседује и висок ниво анаеробних способности али у мањој 

мери у односу на али у односу на развијеност аеробних способности тј. брзине пливања на 

2 mmol/l, 4 mmol/l и брзина пливања на индивидуалном анаеробном прагу. Пливачким 

тренерима добијени резултати упућују да је неопходно примењивати тренажне серије у 

зонама 2 mmol/l, 4 mmol/l као у зони индивидуалног анаеробног прага као главних 

тренажних модалитета али и неопходност примене серија лактатне толеранције као 

секундарног тренажног модалитета јер је величина утицаја анаеробне каркатеристике у 

моделу показала да рад на развоју ове карактеристике не сме бити запостављен. 

 Добијени резултати утицаја кинетичких параметара на квалитет такмичарских 

резултата код дугопругашица указују да су за постизање квалитетнијих резултата у 

дугопругашким дисциплинама од веће важности релативни параметри у односу на 

апсолутне параметре силе провлака тј. да дугопругашице које су се одликовале већим 

вредностима силе у односу на килограм телесне масе постизале и квалитетније резултате. 

И код средњепругашица и код дугопругашица, за постизање квалитетног резултата у 
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дисциплинама од 200м до 800м краул неопходно је да пливачица манифестује висок ниво 

силе током пропулзивне фазе завеслаја у односу на своју телесну масу. Са аспекта утицаја 

метаболичких параметара, као што је утврђено код средњепругашица, дугопругашице које 

брже пливају на концентрацији лактата од 4 mmol/l, на концентрацији лактата од 2 mmol/l 

и на интензитету индивидуалног анаеробног прага постижу и квалитетније резултате. У 

компарацији са спринтеркама код дугопругашица поседовање високог нивоа анаеробне 

гликолизе није допринело побољшању резултата што је утврђено негативним предзнаком 

варијабле максималних вредности лактата након завршетка теста. 

Добијени резултати утицаја кинетичких параметара код спринтерки у 50м базенима 

указују на то да што већи ниво градијента прираста силе пливачица може да примени у 

току временског трајања подводне – пропулзивне фазе завеслаја у 10, 20 и 30 секунди, као 

и да тај ниво градијента прираста силе одржи током свих 30 секунди теста квалитетнији 

резултат ће и постићи на спринтерским дисциплинама. Резултати утицаја варијабли које 

дефинишу меру ефикасности подводне фазе провлака (импулса силе) као и промена 

вредности ове карактеристике током тарајања теста (индекс промена импулса силе), 

указују на то да спринтерке који поседују виши ниво испољавања ове карактеристике у 

интервалима од 10, 20 и 30 секунди и које су способније да тај висок ниво одрже токок 

трајања теста постижу и боље резултате на такмичарским деоницама од 50м и 100м краул. 

Такође је показано да спринтерке које су способне да манифестују веће вредности 

просечних пикова силе завеслаја у 10, 20 и 30 секунди теста као и веће вредности силе 

завеслаја у једном специфичном тренутку постижу и квалитетније резултате на 

спринтерским дисциплинама. Са аспекта утицаја метаболичких параметара спринтерке 

које су брже пливале на концентрацијама од 16 mmol/l и код којих су измерене веће 

вредности максималне концентрације лактата оствариле су квалитетније такмичарске 

резултате у спринтерским дисциплинама. Добра развијеност анаеробних гликолитичких 

способности, која се огледа кроз брже пливање на концентрацијама од 16 mmol/l и 

високим нивоом лактатне продукције, показало се да позитивно утиче на такмичарске 

резултате спринтерки и у 25м и у 50м базену. Резултатима је такође показано да су за 

постизање квалитетнијих резултата на спринтерским дисциплинама код пливачица у 50м 

потребне и солидно развијене аеробни способности. Величине утицаја варијабли брзине 

пливања на интeнзитету индивидуалног аеробног прага, брзине пливања на концентрацији 

лактата од 8 mmol/l, индексне вредности односа концентрације лактата на индивидуалном 

анаеробном прагу и максималне концентрације лактата након завршеног теста су показале 
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значајан али знатно нижи утицај у односу на варијабле које репрезентују анаеробне 

способности.  

Са аспекта утицаја кинетичких параметара на резултате средњепругашица у 50м 

базену утврђено је да пливачице код којих су забележене веће вредности пикова силе на 

апсолутном и релативном нивоу имале су квалитетније резултате у средњепругашким 

дисциплинама. Способност да се манифестују високе вредности силе завеслаја у односу 

на телесну масу показало се да утиче позитивно на такмичарске резултате на 

срењепругашким дисциплинама и код пливачица у 25м и код пливачица у 50м базену. 

Такође пливачице код којих су забележене мање разлике у вредностима силе провлака у 

првих 10 и последњих 5 секунди теста су постигле и квалитетније такмичарске резултате. 

На основу резултата може се констатовати да је за успех у средњепругашким 

дисциплинама неопходно манифестовати висок ниво мишићне силе (на апсолутном и 

релативном нивоу) али без смањења радне ефикасности (индекс промена интензитета 

силе). Са аспекта метаболичких параметара, добијени резултати указују на то да квалитет 

резултата на средњепругашким дисциплинама је највише условљен аеробним 

способностима и то највише брзином пливања у максималној аеробној зони и способности 

пливачица да брже пливају на нижим интензитетима тј. брзинама 2 и 4 mmol/l. Ови 

резултати указују да на то да ће се преко примене тренажних серија у наведеним зонама 

највише утицати на побољшање квалитета резултата у средњепругашким дисциплинама за 

дати узорак пливачица. Утицај варијабли које су репрезенти анаеробних способности 

(варијабле брзина пливања на концентрацији лактата од 16 mmol/l, као максимална 

концентрација латата измерена након завршетка теста) је био на нижем нивоу у односу на 

репрезенте аеробних способности али само чињеница да су поменуте варијабле 

обухваћене регресионим моделом указује да је за постизање квалитетнијих резултата у 

средњепругашким дисциплинама неопходна и солидна развијеност анаеробних 

способности тј. да се преко примене тренажних серија које за циљ имају подизање ниво 

анаеробних способности може позитивно утицати на побољшање квалитета такмичарских 

резултата код средњепругашица и у 50м и у 25м базену.  

Код дугопругашица, добијена структура регресионог модела утицаја кинетичких 

параметара показала је сличност са моделом добијеним код средњепругашицам тј. 

параметри силе провлака на апсолутном и релативном нивоу показали су висок утицај и 

на такмичарске резултате у дугопругашкој дисциплини. Резултатима је утврђено да 

дугопругашице које поседују већи ниво пикова силе повлака на апсолутном и релативном 
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нивоу а притом су  способне да тај висок интензитет одрже током свих 30 секунди трајања 

теста постижу и квалитетније резултате на деоници 800м краул. Ово указује да применом 

тренажног садржаја који утиче на повећање јачине мишића повећава се и могућност 

савладавања отпора без пада радне ефикасности јер су пливачице које су имале веће 

вредности макималне силе, пикова силе провлака (апсолутном и релативном нивоу) и 

имале ниже вредности индекса промена интензитета силе постигле и квалитетније 

резултате на 800м краул. Са аспекта утицаја метаболичких карактеристика, највеће 

утицаје на квалитет пливачких резултата на дугопругашким дисциплинама су показале 

варијабле које су репрезенти аеробних способности. Дугопругашице које су брже пливале 

на интензитетима од 2 mmol/l, 4 mmol/l, 8 mmol/l постигле су и квалитетније резултате на 

800м краул. Такође важно је поменути да су нешто нижи утицаји показале и две индексне 

варијабла тј. индексна вредност односа концентрације лактата на индивидуалном 

анаеробном прагу и максималне концентрације лактата након завршеног теста и идексне 

вредности односа концентрације лактата на брзини пливања која одговара индивидуалном 

аеробном прагу и брзине пливања на индивидуалном анаеробном прагу. Структура 

добијеног регресионог модела може указати тренерима да примена тренажног садржаја у 

зонама 2, 4 и 8 mmol/l може допринети побољшању резултата као и да правилним 

дозирањем ових зона интензитета (судећи по резултатима утицаја индексних варијабли) се 

утиче да ниво концентрације лактата на индивидуалном анеробном прагу буде приближан 

вредностима максималне концентрације лактата, што имплицира да је за успех у 

дугопругашким дисциплинама неопходан изузетно висок ниво аеробних способности. 

Код спринтера у 25м базену примећена је сличност структуре регресионих модела 

утицаја кинетичких параметара на такмичарске резултате са резултатима код спринтерки 

и у 25м и у 50м базену. Наиме, спринтери који поседују већу способност манифестације 

високог нивоа експлозивности завеслаја (градијента прираста силе) у 10, 20, 30 секунди и 

при том могу тај висок ниво градијента да одрже током трајања теста (мање вредности 

промене градијента прираста силе) постижу квалитетније резултате. Ово указује је да је за 

успех у спринтерским дисциплинама неопходно да се за што краће време развије потребна 

сила која ће деловати против спољашњег отпора и да ће се преко примене тренажног 

садржаја који за циљ има побољшање ове способности позитивно утицати на побољшање 

такмичарских резултата код ове групе пливача. Као и код спринтерки у 25м и 50м базену, 

највећи утицај са аспекта метаболичких параметара на такмичарске резултате су показале 

варијабле репрезенти анаеробних карактеристика, брзине пливања на интензитету од 16 
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mmol/l као и максималне измерене концентрације лактата након теста. Овакви резултати 

упућују да је неопходна способност спринтера да брже плива у зони максималне лактатне 

продукције као и да продукује веће максималне концентрације лактата. Резултатима 

истраживања је још утврђено да је за постизање квалитетних резултата у спринтерским 

дисциплинама неопходна развијеност аеробних способности такође као и адекватан 

баланс између развијености анаеробних и аеробних способности на шта указују добијени 

резултати тј. сринтери код којих су уочене мање разлике у вредностима максималне 

концентрације лактата са концентрацијама на нивоу индивидуалног анаеробног прага, 

постигли су и квалитетније резултате. На основу добијених резултата пливачким 

тренерима се могу дати препоруке да је се за дати ниво квалитета пливача могуће највеће 

побољшање резултата, применом тренажног садржаја за развој анаеробних способности 

као примарног циља тренинга али и да се не сме запоставити примена тренажног садржаја 

за одржавање и развој аеробних способности као секундарног тренажног циља.  

Код средњепругаша са аспекта кинетичких карактеристика највећи утицај на 

квалитет пливачких резултата је показала варијабла инедкс промена интензитета силе 

провлака. Ово указује да испољавање високог нивоа силе провлака без пада радне 

ефикасности и примена тренажног садржаја за побољшање моторичке способности 

издржљивости у снази може допринети побољшању резултата код средњепругаша. Такође 

као што је утврђено код средњепругашица, варијабле импулса силе тј. способност 

постизања високих вредности пропулзије током целокупног трајања подводне фазе 

завеслаја се показало као значајан предиктор квалитета резултата код средњепругаша. Са 

аспекта утицаја метаболичких параметара резултатима је показано да средњепругаши који 

су брже пливали у зонама интензитета 2, 4, 8 mmol/l као и зони индивидуалног анаеробног 

прага постигли су и квалитетније резултате. Добијени резултати доводе до претпоставке 

да ће се применом тренажних серија наведених зона интензитета  утицати на побољшање 

такмичарских резултате на средњепругашким дисциплинама за дати узорак пливача у 25м 

базену. 

Са аспекта утицаја кинетичких параметара добијени регресиони модел указује да је 

за постизање квалитетнијих резултата на дугопругашким дисциплинама од велике 

важности да дугопругаш поседује способност манифестације већег интензитета силе 

провлака током 30 секунди без пада радне ефикасности као и да задржи висок ниво 

ефикасности реализоване подводне фазе провлака током целокупног трајања теста. Пошто 

дугопругаши представљају тип спортиста којима моторичка способност – издржљивост 



234 
 

представља детерминанту успеха, може се предпоставити да ће примена транажног 

садржаја која има за циљ повећање нивоа наведених контрактилних способности  

допринети побољшању резултата код дугопругаша у 25м базену. Анализирајући утицаје 

метаболичких параметара утврђено је да дугопругаши који су брже пливали у зонама 

интензитета 4 mmol/l, 8 mmol/l као и зони индивидуалног анаеробног прага постигли су и 

квалитетније такмичарске резултате. Добијени утицаји варијабли метаболичких 

карактеристика доводе до претпоставке да ће се преко примене тренажних серија у зонама 

интензитета 4 mmol/l, 8 mmol/l као и зони индивидуалног анаеробног прага позитивно 

утицати на побољшање такмичарских резултата код дугопругаша за дати квалитет 

такмичарских резултата. 

 Са аспекта утицаја контрактилних карактеристика као што је утврђено код 

спринтерки у 25м и 50м базену и код спринтера у 25м, највећи утицај на квалитет 

пливачких резултата на спринтерским дисциплинама у 50м базену су показале варијабле 

просечних вредности градијента прираста силе појединачног завеслаја реализованог  у 10,  

20 и 30 секунди као индексне вредности промена градијента прираста силе. Способност 

спринтера за манифестацију високих вредности силе у кратком временском интервалу се 

показало да утиче позитивно на квалитет резлтата у спринтерским дисциплинама и код 

пливача спринтера и спринтерки у овом истраживању па се претпоставља да се преко 

примене тренажних серија за побољшање експлозивне мишићне силе може позитивно 

утицати на побољшање квалитета такмичарских резултата. Са аспекта утицаја 

метаболичких карактеристика варијабле које су репрезенти анаеробних способности, 

брзина пливања на 16 mmol/l и макксимална измерене концентрације лактата су показале 

највећи утицај на такмичарске резултате код спринтера у 50м базену. Ако се упореди 

структура регресионих модела код спринтерки у 25м и 50м базену као и код спринтера у 

25м базену може се уочити да су управо поменуте варијабле имале највећи утицај на 

квалитет такмичарских резултата. На основу добијених резултата код спринтера у 50м 

базену као и код спринтерки у 25м и 50м и спринтера у 25м примена тренажног садржаја 

за повећеање способнсти лактатне продукције (макксимална измерене концентрације 

лактата) и лактатне толеранције (брзина пливања на 16 mmol/l) може се позитивно 

утицати на побољшање квалитета такмичарских резултата у спринтерским дисциплинама. 

Такође спринтери који су брже пливали у зони индивидуалног анаеробног прага постигли 

су и боље резултате. Ово указује да је за успех у спринтерским дисицплинама неопходан 

развијен аеробни капацитет и да ће примена тренажног садржаја за подизање нивоа ове 
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способности позитивно утицати на побољшање спринтерских способности за дати узорак 

пливача али не као главног тренажног модалитета јер су утицаји анаеробних 

карактеристика били на знатно вишем нивоу. 

Највећи утицај на квалитет такмичарских резултата код средњепругаша су 

показале варијабле индексних вредности промена импулса силе као и варијабле просечних 

вредности импулса силе провлака реализованих пливањем у месту у 10, 20, 30 секунди. 

Варијабла индексних вредности промена импулса силе је показале висок утицај на 

квалитет такмичарских резултата и код средњепругашица у 25м и 50м базену као и код 

средњепругаша у 25м базену. На основу анализе структуре регресионих модела код 

средњепругаша и средњепругашица може се констатовати да за постизање квалитетних 

резултата на тркама 200м и 400м краул неопходно је да пливач/пливачица поседује 

способност одржавања високог нивоа количине покрета тј. да разлике између количине 

покрета примењеног у првих 10 и последљих 5 секунди теста буду на што нижем нивоу. 

Добијени резултати могу указати тренерима да је за постизање квалитетнијих резултата на 

средњепругашким дисциплинама изузетно важна способност постизања већих вредности 

пропулзије током целокупног трајања завеслаја која се у пливачкој пракси огледа кроз 

квалитетан технички образац (правилна техника покрета) као и висок ниво развијености 

моторичке способности издржљивости у снази. Са аспекта утицаја метаболичких 

параметара утврђено је да средњепругаши који су имали мање разлике између максималне 

концентрације лактата и концентрацији лактата на индивидуалном анаеробном прагу 

постигли и квалитетније резултате што може да укаже тренерима да је за успех у 

средњепругашким дисциплинама неопходно да аеробне способности буду развијене на 

високом нивоу. Овој констатацији иде у прилог и то што су регресионим моделом биле 

обухваћене варијабле репрезенти развијености аеробног капацитета тј. брзина пливања на 

интензитету индивидуалног анаеробног прага, вредности концентрација лактата на 

индивидуалном анаеробном прагу као и брзина пливања на концентрацији 4 mmol/l. Из 

добијених резултата може се извести закључак и тренерима сугерисати да споособност 

средњепругаша да брже плива под нижем оптерећењу аеробног система је од значаја за 

постизање квалитетнијих резултата на средњепругачким дисциплинама у 50м за дати 

узорак испитаника тј. квалитет такмичарских резултата.  

Структура регресионог модела утицаја кинетичких параметара на квалитет 

такмичарских резултата у дугопругашким дисциплинама је показала велике сличности са 

моделом добијеним на узорку средњепругаша тј. просечне вредности импулса силе 
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провлака реализовог у 10, 20 и 30 секунди као и индексне вредности промена импусла 

силе показали су највећи утицај на такмичарске резултате на дугопругашким 

дисциплинама у 50м базену. Добијени резултати могу послужити пливачким тренерима да 

преко применом тренажних садржаја који за циљ имају усавршавање технике пливања са 

једне стране и подизања нивоа развијености моторичке способности издржљивости у 

снази може позитивно утицати на побољшање квалитета резултата и код пливача 

дугопругаша у 50м базену као што је утврђено и код средњепругаша у 50м базену. Са 

аспекта утицаја метаболичких параметара утврђено је да дугопругаши који су брже 

пливали у зонама 4 mmol/l и 8 mmol/l  постижу квалитетније резултате. Такође, 

дугопругаши који су брже пливали на интензитету индивидуалног анаеробног прага и при 

том имали веће концентрације лактата на прагу постигли су квалитетније резултате.  На 

основу добијених резултата могу се дати препоруке пливачким тренерима да би се преко 

примене тренажних серија на интензитету од 4, 8 mmol/l и интензитету индивидуалног 

прага могло позитивно утицати на побољшање квалитета такмичарских резултат у 

дугопругашким дисциплинама тј. да је за успех у дугопругашким дисциплинама 

неопходан изузетно висок ниво аеробних способности. 

На основу структура добијених регресионих модела за дати узорак пливача и 

пливачица и квалитет такмичарских резултата у овом истраживању утврђено је које су то 

кинетичке и метаболичке карактеристике које је потребно развијати током специфичног 

тренажног процеса а које би могле допринети побољшању такмичарских резултата на 

спринтерским, средњепругашким и дугопругашким дисциплинама како у 25м тако и у 50м 

базенима.   
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12. БИОГРАФИЈА АУТОРА 
 

Игор Беретић је рођен 31.05.1981. године у Новом Саду, Србија. Завршио је основну 

школу „Коста Трифковић“ и гимназију „Јован Јовановић Змај“. Школске 2000/2001 године 

уписује Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Новм Саду. Основне 

студије завршава у септембру 2009 године са просечном оценом 8,47 и оценом 10 на 

дипломском испиту и стиче звање Професор физичког васпитања – Дипломирани тренер 

пливања. Школске 2009/2010 уписује Мастер студије Факултета за Спорт и физичко 

васпитање Универзитета у Новом Саду и исте завршава у септембру 2011. године са 

просечном оценом 9,84 и стиче звање Мастер професор физичког васпитања и спорта. 

Школске 2011/2012 године је уписао Докторске академске студије, Факултета за спорт и 

физичко васпитања Универзитета у Новом Саду и положио све испите предвиђене 

програмом студија са просечном оценом 9,91. 

 Као професионални спортиста био је финалиста Медитеранских Игара „Тунис 

2001“ и „Алмериа 2005“, полуфиналиста Универзијаде „Измир 2005“ учесник 

Универзијаде „Бангкок 2007“ и капитен мушког тима на Универзијади „Београд 

2009“. Наступом 2002 и освајањем златне медаље на сениорском првенству 

Балкана у Грчкој постиже Олимпијску Норму која ће му обезбедити учешће на 

Олимпијским Играма 2004 у Атини. Био је такође 8  година за редом (2001-2009) 

сениорски државни првак и рекордер на дисциплинама 50м и 100м леђно.  

 Као пливачки тренер ради од 2009 године са јуниорском и сениорском екипом ПК 

Војводине у Новом Саду. Радио је са двоструким олимпијцем Радованом 

Сиљевским и остварио пласмане на Олимпијске Игре „Лондон 2012“ такође и у 

финале Сениорског Европског Првенства „Дебрецен 2012“ у дисциплини 4 х 200м 

краул. Био је тренер Финалисте Европског Првенства „Шћећин 2013“ Стефана 

Шорка и са њим постигао сениорске државне рекорде на дисциплинама 400м и 

800м краул. Са пливачима Урошем Николићем и Себастиан Сабом остварио је три 

Б. олимпијске норме за Олимпијске Игре у Риу 2016 године. Игор је био члан 

Стручног Савета Пливачког Савеза Србије у периоду од јануара 2010 до септембра 

2012. године као и координатор пливачких кампова под покровитељством 

Министарства за Спорт и Омладину Републике Србије у периоду 2010 до 2013 

године. Носилац је пројекта „иднетификација талената и програм праћења младих 

пливача на територији Војводине“ под покровитељством Пливачког Савеза 
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Војводине и ангажован је од стране Олимпијског Комитета Србије на „пројекту 

pазвојног пливања у Србији“ за 2016 годину. 

 Аутор или коаутор је 10 научно-истраживачких радова објављених у 

међународним часописима или презентованим на међународним скуповима. 

 Игор је ожењен супругом Кристином Беретић са којом има сина Сергеја. 
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