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Историјат

� СПОРТСКА ГИМНАСТИКА је један од најстаријих  
олимпијских спортова и први пут се спомиње још 
на древним Олимпијским играма када су се 
учесници такмичили у различитим дисциплинама 
као што су рвања, прескакање бикова и сл. као што су рвања, прескакање бикова и сл. 
Заправо , термин “гимнастика” настао је од старе 
грчке речи”гумнос” што у буквалном преводу 
значи “го”. Из тих разлога је женама било 
забрањено да учествују на древним Олимпијским 
играма, не само као такмичарке већ и као 
гледатељке.



1881. је основана Међународна гимнастичка 

федерација, a у почетку је укључивала само 
неколико европских земаља чланица. Спортска 
гимнастика је олимпијски спорт од самих гимнастика је олимпијски спорт од самих 
почетака модерног олимпизма 1896. године, иако 
је женама допуштено такмичење у спортској 
гимнастици на Играма тек 1928. године.



САВРЕМЕНА ГИМНАСТИКА
� Установљена је од стране Међународне гимнастичке 

федерације, данас укључује следеће дисциплине:

� Спортска гимнастика (која је даље подељена на

мушку спортску гимнастику и женску спортскумушку спортску гимнастику и женску спортску

гимнастику)

� Ритмичка гимнастика

� Аеробика

� Спортска акробација

� Трамполин

� Општа гимнастика



Гимнастика спортска  

дисциплина?   

� Као спортска дисциплина први пут се јавља 
четрдесетих година прошлог века у Русији. 
Називала се художенствена гимнастика што би у 
преводу значило уметничка гимнастика.ФИГпреводу значило уметничка гимнастика.ФИГ
(Fédération Internationale de Gymnastique), је 
формално увео 1961. године ритмичку као 
модерну гимнастику, затим ритмичко-спортску 
гимнастику, да би на крају добила јединствени 
назив Ритмичка гимастика. 



ГИМНАСТИКА 

� је спорт који укључује низ покрета који захтевају

физичку снагу, покретљивост и осећај у телу у

свемиру. Развијала се на традицији војних вежбисвемиру. Развијала се на традицији војних вежби

из доба старе Грчке, а делом и на традицији

циркуских наступа. Уопштено се сматра да је

опасан спорт, јер тешка акробација често

укључује извођење различитих кретања високо

изнад земље уз ризик од повреде.



ГИМНАСТИКА ЈЕ комбинација вештина и 
способности као што су:

� Координација

� Спретност

� Гипкост

� Снага

� Брзина

Под самим појмом гимнастика може се

подразумевати вештина извођења кретања на

одређени начин и са јасно дефинисаним циљем.



Гимнастика као спорт, односно , као СПОРТСКА 

ГИМНАСТИКА, представља такмичење на спаравама у 

мушкој и женској, било екипној или појединачној 

конкуренцији.

� Према важећим правилима , на великим 
такмичењима се вежбачи и вежбачице такмиче у такмичењима се вежбачи и вежбачице такмиче у 
четири дела:

� Екипно предтакмичење

� Екипно финале

� Финале вишебоја

� Финале по справама



У екипном такмичењу вежбачи наступају на свих 4 (жене)

и 6( мушкарци)справа. На основу резултата екипе се

пласирају у екипно финале по справама.Бодови из

предтакмичења се не преносе у финале, што занчи да

они који су се пласирали у финале, у финалним

такмичењима почињу такмичење изнова.

� У екипном финалу 8 најбољих екипа из

предтакмичења се такмиче за коначни пласман.

� У финалу вишебоја по укупним бодовима са свих

справа се састаје 8 најбољих вежбача и вежбачица .

� У финалу по справама за сваку за сваку справу се

пласира 8 најбољих на тој справи из предтакмичења.





Женске дисциплине

ПРЕСКОК

� У овој дисциплини вежбачица се након залета,
око 25 метара дугог, одрази од оскочне даске

према коњу за прескок, у прелету пребацује на

другу страну уз доскок на струњачу.другу страну уз доскок на струњачу.
Коњ за прескок је на висини од 125 cm од

струњаче. Обично се у току такмичења изводе

два различита скока, а зависно од такмичења

укупна оцена се добија или збиром или средњом

оценом, или се рачуна бољи од два изведена

скока.



ПРЕСКОК



Двовисински разбој

� Вежбачица изводи покрете крећући се између

двеју притки различите висине.

� Виша притка је на висини од 225 cm, a нижа на

145 cm од струњаче.Размак притки је између 130
do 180 cm, a даљина 240 cm. У вежби се користе

замаси, велеокрети, прелази са притке на притку,
и други покрети.





ГРЕДА

� Вежбачица изводи кореографију на греди
дугој 5 метара и широкој само 10cm, која се
налази на висини 125 cm од тла. Приликом
извођења вежбе вежбачица користи целуизвођења вежбе вежбачица користи целу
дужину греде, пазећи при томе на равнотежу,
грациозност и тежину елемената у
вежби.Основна карактеристика вежбе на
греди је да захтева фантастичан осећај за
равнотежу уз ослонац на врло малој
површини греде.





ПАРТЕР

Вежба на тлу или партеру се изводи на

квадратној површини од 12 x 12 метара.квадратној површини од 12 x 12 метара.
Вежбачица вежба уз музику, комбинујући при

томе тешке акробатске елементе уз елементе

плеса.





Мушке дисциплине

ПАРТЕР

Слично као и код жена, вежба на тлу или

партеру се код мушкараца такође изводи

на квадратној површини од 12 x 12на квадратној површини од 12 x 12
метара.Разилка је да мушкарци не вежбају

уз музику, те су мушке вежбе стога без

плесних елемената, а и садрже више

акробатике и елемената снаге.





Коњ са хватаљкама

� Вежбач изводи вежбу ослањајући се искључиво

рукама на справу која се назива коњ са

хватаљкама. Коњ је висок 115 cm, дуг 160 a
широк 35 cm. Хватаљке су високе 12 cm, a размакширок 35 cm. Хватаљке су високе 12 cm, a размак

међу њима може бити од 40 дo 45 cm. С обзиром

да је вежбач све време трајања вежбе свом

тежином ослоњен искључиво на руке, ова се

справа сматра најзахтевнијом јер тражи велику

снагу рамена и руку.





КАРИКЕ-КРУГОВИ

�Карике су справа која се налази на

висини 2 m i 55 cm изнад струњаче.висини 2 m i 55 cm изнад струњаче.
Међусобно су размакнуте 50 cm, a обим

сваког круга је 18 cm. Вежба се изводи

окретима, у вису, а крај вежбе укључује

најчешће акробатски скок.





ПРЕСКОК

� У овој дисциплини вежбач се након залета, типично
око 25 метар дугог, одрази од одскочне даске према
коњу за прескок на струњачу. Коњ за прескок код
мушкараца је на висини од 135 cm. Обично се у току
такмичења изводе се два различита скока, а зависнотакмичења изводе се два различита скока, а зависно
од такмичења укупна оцена се добија или збиром,
или средњом оценом, или се рачуна бољи од два
изведена скока.
Једнако као и код женског прескока, 2001. године је
традиционални гимнастичарски коњ за прескок
замењен с дужом и стабилнијом справом која
олакшава прескок.





РАЗБОЈ

�Паралелни разбој је справа која се

састоји од две паралелне притке на

висини 175 cm. Дужина притки је 350висини 175 cm. Дужина притки је 350
cm, a размак између њих се креће 42 i
52 cm.Вежбач комбинује различите

елементе као што су стој, салто и окрети

изнад притке, при крају вежбе изводи и

акробатски саскок.





ВРАТИЛО

�Вратило се састоји од једне притке на

висини од 2 m i 55 cm изнадвисини од 2 m i 55 cm изнад

струњаче.Вежбач изводи елементе као

што су велеокрети, салто и окрети изнад

притке, при крају вежбе изводи се

акробатски скок.





Дисциплине

� најраспрострањеније дисциплине су спортска и

ритмичко-спортска гимнастика, које су и

стандардни спортови на Олимпијским играма .

� Дисциплина трамполина уведена је на� Дисциплина трамполина уведена је на

олимпијским играма 2000 . године.

� Ритмичко-спортска гимнастика укључује

такмичења само у женским дисциплинама, иако

је присутна и ритмичка гимнастика за мушкарце,
али ипак без широког прихватања.



� Гимнастика је један од ретких спортова који вреднује

лепоту покрета. Такмичари се такмиче како са

супарницима тако и са собом не би ли кроз вежбу и

готово бесконачно понављање учинили своје извођење

савршеним.савршеним.

� Ритмичка гимнастика је отишла корак више.

� Такмичарка, реквизит и музика морају бити у

равнотежи како би склад био постигнут.



РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА

� је појединачни или тимски спорт, који 

комбинује класичну гимнастику, балет и плес. 

У овом спорту се такмиче само жене.

� Вежбе се изводе са реквизитима уз музику.

� Победник је такмичарка којој стручни жири 

додели највише поена.



Који реквизити се користе у рирмичко-
спортској гимнастици

� Ритмичка гимнастика се вежба на тепиху , димезије 13m 
x 13m. Вежба се са пет реквизита:

� вијача

� обруч� обруч

� лопта

� чуњеви

� трака

Ритмичка гимнастика је спорт који захтева и обухвата
пуно флексибилности, балета и плесних
елемената. Опрема за такмичење мора испунити
следеће услове:



ВИЈАЧА

� материјал: конопља,

� Дужина: пропорционална висини вежбачице која

стане на средину вијаче- крајеви јој требају да

досежу до пазуха;

� Облик: једнаког пречника, на крајевима морају

бити везани чворови, вијача мора бити без ручки







ОБРУЧ

�материјал: дрво или пластика (данас више

готово нема дрвених обруча,

� пречник: 80-90 цм, � пречник: 80-90 цм, 

� тежина: најмање 300 грама,

� боја: дозвољено је да се обруч омота изолир

траком како би био у складу са костимом

вежбачице.





лопта
� материјал: гума

� или пластика, 

� пречник: 18-20 цм

� тежина: 400 грама



Флексибилност тела се најчешће везује са лоптом, која је 

елегантан реквизит кога прати лагана клавирска музика



чуњеви

� материјал: дрво или

� пластика, 

� дужина: 40-50 цм,

� тежина 150 грама,

� пречник главе: 3 цм



� Увек су у пару. За 
њих се најчешће 
везују разне врсте 
равнотеже телом, 
као и изузетна 
координација 
покрета јер је то 
једини реквизит 
који се мора 
вежбати 
подједнако обема 
рукама.



ТРАКА

� дужина: шипка 50-60 цм, дужина траке 6м, 
материјал: пластична шипка, свилена или сатенска 
трака.



�



МУЗИКА

�Музика је изузетно битна за извођење

вежби. Она се бира у складу савежби. Она се бира у складу са

реквизитом и стилом такмичарке.
Углавном је за обруч, вијачу и чуњеве

нешто бржа и динамичнија, а за лопту и

траку се бирају мелодије споријег,
елегантнијег ритма.



Прво светско првенство у ритмичко-
спортској гимнастици

� је одржано 1964. године у Будимпешти, a 

олимпијски спорт, ритмичко-спортска гимнастика 

је постала 1984.год.

� Многобројна правила су прописана од стране� Многобројна правила су прописана од стране

ФИГ-а. Свака и најмања грешка, кажњава се

одузимањем бодова. Постоје студије за

артистику (уметнички утисак, рад са

реквизитима), тежине (елементи телом),

линијске судије...У зависности од нивоа

такмичења, то је њихов број већи.



Ритмичко-спортска гимнастика као     

индивидуални и екипни спорт

• Ритмичко-спортска гимнастика  је  
индивидуални, али и групни спорт.индивидуални, али и групни спорт.

� Групне вежбе броје од 2 до 6 чланица.

� Индивидуалне вежбе трају од 1' 15" do 1' 30", 
док групна вежба не сме да пређе 2' 30".



Које су старосне категорије и када се 

почиње са тренинзима?

� Постоји више категорија:

� најмлађе пионирке узраста до 9 година;

� кадеткиње најстарије до 12 година;� кадеткиње најстарије до 12 година;

� јуниорке до 15 година;

� и најстарије сениорке које то постају са 16 година

� са тренинзима је најбоље почети већ са 5-6 
година, у предшколском узрасту.



Од малих ногу треба вежбати....



Ко су тренери и како се постаје 

судија?

� Тренери су стручњаци, са завршеним

факултетима или тренерским школама, а обично и

саме такмичарке постају тренери када заврше

своју спортску каријеру.своју спортску каријеру.

� Да бисте постали судија ритмике, потребно је

проћи мноштво семинара и на крају полагати

испит за судију.

� У зависности од тежине испита, добија се лиценца

за суђење на европским, светским такмичењима.



Најуспешније земље и  и најпознатије 
такмичарке

� Земља ритмике је свакако Русија, али ту су и:

Украјина, Бугарска, Азербејџан, Белорусија, 

Чешка......

� Најпознатије такмичарке су: Мариа Петрова,

Олга Гонтар, Ана Бесова, Евгениа Канаева,

Дарија Кондакова...само су нека имена од

мноштва предивних такмичарки, где

јанситнија нијанса одлучује ко је најбоља.


