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Основе гимнастике

• Спортска гимнастика је спорт предвиђен за жене и 

мушкарце.

• Гимнастика је један од најстаријих спортова који се јавља 

у 2. миленијуму пре нове ере на Криту, у којој су 

мушкарци и жене развили  уметност прескакања бикова. 

Они би се хватали за бика у залету, који би их после 

одбацио, те би они у ваздуху правили разне акробације.

• Временом се спорт развијао и дошао до нивоа  на којем је 

данас.

• На спортским такмичењима  изводи се низ разноврсних 

вежби поређаних у композицију и свака вежба је 

специфична.



Справе у мушкој гимнастици

• Мушка гимнастика подразумева 

такмичење на  справама, које су 

уједно и дисциплине: партер, 

прескок, разбој,  коњ са 

хватаљкама,  вратило, кругови.

• 1. Партер – вежбе на партеру 

првенствено показују снагу и добру 

равнотежу, свака појединачно 

изведена вежба  на партеру састоји 

се од  салта и попречне осе. Циљ 

вежбе је да гимнастичар нагласи на 

свом простору сваку вежбу коју 

изведе.



• 2. Прескок  – вежбе прескока почињу 

залетом од 25 метара, након чега следи 

наскок и суножни одраз, а након тога 

гимнастичар се, скупљених ногу, лагано 

одгурне обема рукама од коња. Ова 

вежбе истиче у први план брзину и 

снагу гимнастичара, као и његове 

акробатске вештине

• 3. Разбој – сачињавају га паралелне 

шипке које се налазе на одређеној 

висини, чији је задатак да тестирају 

окретност и снагу гимнастичара. Од 

гимнастичара који изводи вежбе на 

разбоју се очекује да покаже своју 

флексибилност, умеће, грациозност и 

способност координације тела.



• 4. Вежбе на коњу са хватаљкама – изводе 

се лагано и континуирано са кружним 

покретима. Посматрајући вежбе на коњу са 

хватаљкама, стичемо утисак једне 

елегантне композиције, која је изведена са 

великом прецизношћу и унапред добро 

осмишљеним покретима.

• 5. Вратило – вежбање на вратилу 

подразумева извођење вежби које се састоје 

од континуираних покрета, услед којих 

гимнастичар не сме додиривати шипку од 

вратила својим телом. Хватови, ротирајући 

покрети и њихова комбинација чине вежбе 

на вратилу спектакуларним и указују на то 

да је могуће прећи границе својих 

способности.



• 6. Кругови – гимнастички кругови 

обједињују низ вежби чији је задатак да 

демонстрирају снагу и издржљивост 

гимнастичара. Будући да се све вежбе изводе 

у ваздуху, од гимнастичара се очекује 

изузетна моћ ношења властитог тела у 

рукама. Серија окретаја и скок који 

подразумева акробатску тачку имају за циљ 

наглашавање вештина и умећа гимнастичара.

• Такмичења – најпознатија гимнастичка 

такмичења су Светско првенство, које се 

одржава сваке године, и Олимпијске 

игре, које се приређују сваке четврте године. 

Свака земља чланица Фиг-а (Међународна 

гимнастичка федерација) има право да на 

Светско првенство пошаље екипу од шесторо 

мушкараца и жена. Тренутно најбољи 

гимнастичар на свету је Кохеи Учимура, са 

чак 7 освојених олимпијских медаља.


