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Спортска гимнастика

 Спортка гимнастика је, свакако, једна од најзаступљенијих и 
најинтересантнијих дисциплина када је у питању гимнастика као 
спорт. 

 Мада се ова два појма врло често повезују у један, треба истаћи да 
гимнастика није исто што и спортска гимнастика. 

 Њена све већа популарност међу припадницима оба пола различитих 
генерација учинила је да се ова два појма стапају у један.

 Спортска гимнастика се дели на мушку и женску.

 Такмичари имају могућност да се такмиче у неколико засебних 
категорија, односно дисциплина. 

 Са спортском гинастиком сусрели смо се још давно, у време 
постојања античке Грчке. 

 Она је тада служила за обуку војника, односно њихову физичку 
припрему за предстојеће ратне сукобе. 

 И у историји древне Кине и Индије приметно је постојање спортке 
гимнастике као дисциплине.



Женска спортска гимнастика

 Женска гимнастика је 
спортска дисциплина која 
свакој девојчици даје идеалан 
спој префињености и снаге, уз 
помоћ којих ће одрастати у 
снажне и истрајне жене.

 Грациозност, стил, снага, 
елеганција, издржљивост и 
дисциплина – особине су које 
красе сваку гимнастичарку. 
Вежбање ове дисциплине 
изискује разноврсне покрете, 
коришћење справа, али и 
елементе плеса и балета.



Дисциплине

 Женска гимнастика подразумева четири 

дисциплине:

 прескок

 двовисински разбој

 греду

 партер



Прескок

 Прескок карактеришу одређене фазе, без обзира о којој се 
структури прескока ради.

 То су: залет, наскок на даску, одскок, лет до одраза рукама, 
одраз рукама, лет после одраза рукама и доскок. 

 Такмичарке за залет имају максимално 25 метара, а изузетно је 
важно прилагодити број и дужину корака одскочној дасци 
постављеној испред гимнастичког коња. 

 Ова вежба једнако истиче снагу и прецизност гимнастичарке, 
уз велику дозу храбрости.



Двовисински разбој

 Двовисински разбој, као веома атрактивна справа и 
међу онима који се не баве спортом, прави је изазов 
за сваку гимнастичарку. 

 Захтевне вежбе за чије правилно извођење су 
неопходне снага, координација и неизоставна 
гимнастичарска особина – храброст, на концу ипак 
у први план истичу грациозност и спретност, које 
се нарочито цене при доскоку.



Греда

 Читава кореографија 
састављена од скокова, 
премета и балансирања, 
изведена на дрвеној 
површини подигнутој од 
земље 125 цм, дугачкој 5 м и 
широкој свега 10 цм чини 
дисциплину вежба на греди. 

 Приликом извођења ове 
вежбе посебно је битан 
осећај за равнотежу, јер је 
ослонац изузетно мали, а од 
гимнастичарке се једнако 
захтевају и грациозност и 
елеганција, заједно са 
успешно изведеним 
акробатским елементима.



Партер

 Партер подразумева читав низ 
гиманстичарских вештина 
приказаних приликом кретања 
по квадратној еластичној 
подлози димензија 13x13 м.

 Ово је прилика за сваку 
гиманстичарку да покаже све 
своје вештине – равнотежу, 
склад и савитљивост. 

 Уколико се користе и реквизити 
попут вијаче, кругова, чуњева 
или лопте, реч је о ритмичкој 
гимнастици која се изводи уз 
музику.



Такмичења

 Најпознатија гимнастичка такмичења су Светско првенство, које се одржава 
сваке године, и Олимпијске игре, које се приређују сваке четврте године.

 Свака земља чланица FIG-а има право да на Светско првенство пошаље 
екипу од шест жена.

 У случају да земља нема довољан број квалитетних спортиста, може послати 
на Светско првенство највише три гимнастичарке. 

 На Олимпијским играма се такмиче само спортисти који су по посебним 
правилима остварили пласман. Квалификациона такмичења за Олимпијске 
игре су Светска првенства.

 Квалификација се остварује на основу: тимског резултата, пласмана у финалу 
по справама, вишебојског резултата, заступљености континената, а једно 
место одлуком трипартитне .

 Свако такмичење одржава се извођењем слободних вежби које гимнастичарка 
изводи, а судије их оцењују у складу са посебним правилима за женску 
спортску гимнастику. 

 Након тога, 24 најуспешнија гимнастичара прелазе у финале, где свако мора 
да вежба на свим справама, а тек на крају су завршна такмичења на 
појединачним справама. 

 Сваку вежбу на свакој справи оцењују судије.



Оцењивање

 FIG има свој правилник о оцењивању, чија је основна намена да се 
осигура објективност вредновања вежби. 

 Циљеви се, пре свега, односе на то да се препознају најбољи спортисти на такмичењу, 
али се односе и на усмеравање тренера и гимнастичара у креирању вежби.

 Судије формирају комисије које се састоје од председника, чланова А комисије, коју 
чине два члана, чланова Б комисије, коју чини шест чланова, додатних судија и 
помоћника (две линијске судије на партеру, меритељ времена, администратор, рачунски 
оператер итд., што зависи од захтева такмичења, а да буде у складу са правилником 
FIG-а). 

 За све ове судије и комисије постоји процедура како се бирају, али када се оформе, 
односно именују, морају бити у том саставу до краја такмичења. 

 Величина и састав комисије могу бити другачији за нека међународна 
такмичења, првенства континента, као и национална и локална такмичења. 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


