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ПРОФЕСОРИ ФАКУЛТЕТА ЗА СПОРТ 11 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТА ЦРНЕ ГОРЕ АКТИВНИ И ВАН НАСТАВЕ 

Лидер у тестирању спортиста 
• Реализовано унулно 155 антролометријсних мјерења, а унулно је измјерено 
2.4З4 слортмcrn из 11 различитих слортова. Мјерење је реализовано са 65 релре
зеН1<1Ција, 82 клуба и осам индивидуалних слортмcrn стмлендираних од стране 
Црногорсног олимлијсног номитета. Наведена антролометријсна мјерења је лро
шло 106 мушних клубова и релрезентације и 41 женсних клубова и релрезента
ција, Увид у индинаторе морфолошне дијагностмне имали су 60 клубова и релре
зентација из Црне Горе 

Поред редовних, професо

ри Факултета за спортк фи

зичко васпитаље Универзи

тета Црне Горе у Никwиl\у 
кмалисуу2019. roдини "број
не ваннаставне активности. 

Једна ОД најэначајнијкх коју 
су реалН30вали ТОКОМ ГОДИ

не била је актропометрнјско 
м:јерење спортиста, а по бази 

коју суформнрanн сигурно 
су ПOC'l'ЗJlИ лидер у региону 

а и шире. Професори овог 

Факултета суу 2019. ГОДИНИ 
реаllИЭОвали укупно 155 ан
тропометријских мјерења, 

а укупно је нзмјерено 2.434 
спортиста из 11 различитих 
cnoproBa: фудбапа. кошарке, 
pyl<OMeтa, одбојке. ватеРПОIlЗ, 
футсала, бокса, џудоа, кара

теа. атnетике и рагбија. 
-МјереЈЫ састааа тије

па бнoenектркчи:о .. JOПIt
,цансом npeдcru.љa брзу. 
ИfiOПUиаиу методу аа 

д~кцкjy ПОТЈ(О~ и 
• хсцepamnп: маcrи, IIИDJ
иhие касе, хкр;рмравости 

орraиюма, пapaIlетара .. ~ 
тaбomoма и CUМUlТllle ана

.IIJIК. Мјереи.ејереaJDl3ON

во са 65 репрезе.атација, 82 
юryбa и осам и:в.дЈОИАУаЛ
&хх спортиста C'l'ИПеи,ци

рав:их од с:трав:е Цриоroрс
Kor O1tИW'JIИjскor KOкктtТa. 
аавтропокerpиjcкA 
кјерев.ајеПРОПlJl0106кym· 
юп:кnyбoиаирепреseита

цијеи 41жеИCkихкnyбoаа 

и репрезевтација. У.ид У 
ии,цккаторе морфолошке 
,џjarиoc:тике JOIaJDI су 60 
JUIy60ва и репрезевтацхја 

из Црве rope. Тахође је х3-
кјереио иЮ JUIy60ва и ре
презеитацкја из дР.па 
ивостра:вства: Србије, сје

верве Маке,цовије,Косова. 
Хрватс:ке, Босне JI Xepцero
.... е, СповеЈЈКје, c'n:oaatte, 
П~ __ 

Hopвem:кe, ВeJrике Врита

иxie, Укајкве, Естовије, 

Апбаикје,I'pчкe.Рукувкје, 

ФраЈщуа<е,1bpaena. руаоје. 
Летовије, Бyraрске. Мађар

ске. Шпав:ије и Ayc:тpa.mcje . 
мјерои суmopј ю..~ CI!JW('

ткpaIIIIУpa3JlИ'UlТlDlузрас

RJOIкaтeropиjaкaодПJlOИК
ра па до сеииора. Мјерев.е је 
реа.пизоваво са 60 кnyбoва 
и репрезеита.ција сеииорс

Kor узраст.а и fr7 хлу6оаа х 
.. ...,.,...,...;.wuђxI ... 
раСИЈа катeropија. а JUJe

дева кјереи.а r:y од фувда
мeвn.mrorзшчајаэаlVl&,l!(t 

спортисте рар,и YCIUlaђe
вости раст.а храноја 10011П

Jlhиоr, кacвor и Komтa:вor 

ТkК8aјерyc1ltДвecrручвоr 
рад.аwmкeдоhxдоnrтeтaю: 
хвeranoииxПOCJl~по 

локоwоторви апарат дјеце. 
рекао је професор мр Иuи 

ВасКЉf:.иh. 
Поред професора Васи.ље

виhа. наведена мјерења су 
обавили и проф. др Душко 

КМФТхтоrpaд 

ВјеЈоща, др Јова:в: rap.цame
вкh, npoф.др CтuoПоповиh. 
проф.дрКеwaлR,цpxэo.иh, 
доц.ДРДUouюВоjaвмh.доц. 
дрМlulовавЉубојевмh, мр 

Мар ... Вyкondt. и мр Ма
рија-

-11vпo<x број ТeCnq>OВКX 
юryбoваr:yocuјачинацио
BaJI][JI][ првенстава И ку

пова YcaojJfМ дРжаваwа, а 
кјереаа су pea1IИ3ON.Ra И 

са ваjбoJwor цpвol"Op<:КJOoI 

репрез.евтaтJUlIИW' селек

цијама хоји вашу ДР_"У 
пptДCТUJUјуваnпажетар-
1IIOt~a,KOmap

Кa.шJOlа и коmаркашица

ка који r:y БИJIX учесници 
CajeтcKor и Европскоr пр
вe:вcтu. рукомeтamицa

макојесуве,цаввоycпjemвo 

supвtК1Ie ваступ на првек· 

ствуаијета. као ирукоwе
тaпDlWа и ватерПOJl)lcтиuа 

којисеприпремајуэаI:.pon

еко прквCТllO. Peanкзoваио 
је иwjерељесаКоmаркахо

XJO,I клубоw АС8еn који је 

актуeJIIПI првак Францу
ске и аапажевучесвик Ев

pomrre. Такође r:y и:змје
реви и иrpачи ватерпоnо 
юryбa Јадраж који је акту

eJIИJI.ицепрвакЛевКУПL 
Од amађих репрезевтатив

вих ce.nекција у ватерполу 
и коmарци су из.мјереии 
првак и .ицепрuк Е.ропе 

У кадет<:КОМ узрасту, а ах· 

тропометријска мјереа.асу 

DpOlПJIИ И amа,ци репреseв

Т8ТИ11ЦИ Србије до 20 roди' 
ве који су ва HI!ДUВO за.р

шевомС»јетскомпрвеиству 

уКуааjryОС8Ојилисре6риу 

ме,џљу. УИНДИАИ.цуа.лвим 

спорто.JDU су изкјереии 
спорп.crк који су јувкор
ски и сеии:орски првацх 

Европе х саијета, рекао је 

мр Иваи 8аСИ1Ьевиh. 
Поријечиыадр}oNиaI'ap

дameutha .наведена реали
зоваиа мјерења дају егзактне 

и ефикасне показатеље ииди-

СТ80рена вепика база врхунских спортиста 
~Г_.!"Мћjeмcт.aoдajemopeнa 

1ItfIa6ш~аlOfJМ.Тl.pцNNfТtmapmr2 

~~IIIUIYOOФfIМlOa'" 
yчect'8'Ijy на ~ taIOl.lt!wtМI кajIиaм!r 
НIIloa у поrntду одреЬенмх антропометрмјскмх 
~ 11 C:.aCТaN 114јем 
~OOID8'fClllММ'l6ue~ ~ •• 

су ~ к:ap8'8pМC1\ia 18 PUIIINIfe CDOPТtXe 
NКЦIWIММI У peneoмy У односу IQ ~ 
+Ре. y~ је nopeђe, .. e ~ 
'tIIaнon репреЈемтаТМIII.Х сenекцмја РЈIIIIХ 
УЈp.lСП међу ~ PentOt&a • црна Гора. 
6осма 11 ~~ ~ XPAтota. CJtoи.. ..... -,-_ .. ..,..., 
којмх су дo6мjettм noдaцм који ltOIWују да nм 
tOU OДCТYnatU У norмдy aнтponoмeтpмjclOlx 
~ 11 ucrua Тl!jena. 11 KO/НQ су. 

Мјер ..... а6.выиа на ,Танмта' 8аПl 
МjI!PeН.e ТjeneOIOr QCТ8II O6IIIIWМO је на ..,. 

• Tнrra·, која је lIOД!IIи lIpOМIIOI)aч IIPIIYМCIQIX ura. 
~ anlero:oм IImндap,ItIOМмtДyкoje 

noctAVjy, .т..ra- мre OМOrYI\aNfY cnopf18C'IIМ
qф IIPXY*JIМ. тако. ~ - ДrqIWIO 

~ npaћeн.eaC8М~ -.... 6:1111& ...... 1 ........... 1_. liI ~ Ја......, CIICIaU 11ifeм. 

11 :ru , .-а. Ј "lftIC1'JIWIR'm ...... --...... --.~,...C1JIrtt .... ..... 
...... CJpyja ....... lqIOJn!jmD-6а ..... 
.... --.е .... миtкraм отмр lIOC'I'IItМ .. 
IIPOIIККY IPID мкмо т-. ouj '"'"" Q ... 

'1IL.,....III.'.t,I,IIНQ.мjIjI8Icelllllii. ,а 
tjeМaIe МКПI ао .. су ure. ~ се ..,.eaII 
Ја n • .-~ (CfIII8CТ, _ ....... 
18ICМI) "Т .......... 1&1 00II8Y ~ 
а+веРач .,.. ... ~Ic......tМICIII 
''''''''''''-,...,~_ .. _
,.,.... opraIIOmIp'" npo;eктa ФaкymmJ.l cnopт 

• фкJireaJ8ЮIIAItoe1O ......... ·btr.llpn'. 
~ 8tМ11iX,..,.....,. МIC1II, ... ..,... 

...,....,. • .,.""yC8 ... IWJ ---v ......... 
МIC1ii· ........ мкnay ................. .. 
............ NКniY ............... Мc8iтa-

_ .... ...,.., ~.~,.:.Р:,~,IqI~":,~,:~~ј:",,,~-_ .......... МКnL ...,.,.. ......... 

........ CI!_~y1Jl6t·wI~ 
_11 t I cмta.._ ......... -rr 
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...... .,ас:а. ........ 1OCyIUIp1- ., ....... 
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~_ .. _-

/ 

катора МОрфолОШl(едијагно

етике и од виталног и есен

цијалног значаја је пратити 
и примјењивати ДQCТигиуhа 

савремене спортске науке. а 

тиме и специфичну дијагно
crикутреиираности спортис

та". 

-диiarao<тккa успортује 

фyJtдaweвтamп. наука која 
јепoкpeтnсвихврхувских 
peзynтaтa • CUJCJf Успјеш
их cпopтc1UI КOJIeJCТIO мо

рао би ,џ кopJICТJI веку вр
сту ,џrjarв:0CI'ICЧJ0D: 8JUIТa 

за тecncpaa.e, мјереае. ева-

.nyaциjy спортиста као и sa 
креираље тpeвaжJlИXlIpO

цеса JI одређиваље ЦИIUIJ
са У спортском тpeIDOП'J. 

ово што треба вагласити 
да се кроз OДJIOC параме

тара loOIttI:Иhвor и wacвor 
тюоа по6ољшпају пара

метри спopn:ста~ WJIDI
кhвo ТICJПJO са.АР __ II,О 7SX 
ВОДl!./I,OКwacиonoooc:a,lQt' 

)I(J( oera 10%8ЈОАе,ШТО jr.cвo 
noкaзyje ~nptКOм:jepao аа-

.............. """"&хх И 8Jlcцepa.IIIDIX масти 

У тијелу, осим што доводи 
дод~еорraвизма 
с:портиста иwа читав ии3 

иeraткв&ХХ ефеката који 
отежавајуиекopнmbаu.lbl 
кисеокика чиме се свижа

ваоnmтaИЗ/l,pЖЉиaocr, ус

поравају теlolПО рада и оте
жавају термореryJlацкју 

mтoбитвоyrpoжaвacnopт
ске nотеицијanе. Резупати 

који се добију мjept!љe .. се 
ваје,цав стручав вачхв са· 

rneдuaвјуиваосвову:в.их 

се,џјуcwjeриицеэа1ЏЈЫра

ЦИОвaJlИо ФУВIЩИовисаи.е 

с:портиста. рекао је др Јоваи 
Гардашевиh. Т. Брајковиh 


