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Здравље представља сложен динамички
феномен који се може дефинисати на више
начина- као недостатак болести, 
недостатак способности и поремећене
функције, резултат хармоничних односа са
околином, стање равнотеже на свим
нивоима, продукт одговорног и здравог
начина живота, услов и неопходност за
обављање свакодневног живота и
потенцијал за самоостварење

Покушаји да се дефинише здравље и
болест почињу са настанком људског рода
и могу се пратити од времена Галена



Дефинисање појмова “здравље” и “болест” 
представља веома сложен задатак, јер је тешко
поставити границу где престаје здравље, а где почиње
болест. Једна од најстаријих дефиниција здравља је
дифиниција коју је дао Pindar – “здравље представља
безпрекорно функционисање људског организма”

 Устав Светске здравствене организације (СЗО) из
1948.године даје свеобухватну дефиницију здравља: 
здравље је стање потпуног телесног, душевног и
социјалног благостања, а не само одсуство болести
или изнемоглости. Као главни недостатци ове
дефиниције наводе се њена статичка природа, јер је
здравље дефинисано као “стање” утопијска природа, с
обзиром да се ниједна особа не може оценити као
идеално здрава.



Почетни положај

 Да се функционални статус не би погоршавао

примењеним вежбама, важно је одабрати почетни

положај, што зависи првенствено од:

- морфолошких особина саме особе (то су особине

човека одредјене заједничким деловањем генетичке

основе и фактора спољашње средине) су сврстане у

две групе: квалитативне особине (одређене једним

геном или малим бројем гена) и квантитативне особине

(полигено детерминисане, одређене већим бројем

гена)

- Општег стања и изгледа

- Опште кондиције

- Локалним стањем функције компромитоване регије

- Циља који треба постићи



 Почетни положај тела се дефинише кроз

однос највеће димензије тела човека, а то је

висина према димензијама окружења, 

односно простора,тј. ставови из којих

започиње терапијски покрет. Став

подразумева различите варијанте истог

положаја (лежерни став, став мирно, став на

прстима, на петама, искорачени, 

раскорачени.



1. АЕРОБНА СПОСОБНОСТ

(ИЗДРЖЉИВОСТ – РАДНА СПОСОБНОСТ

ОРГАНИЗМА)

Активност која је јача од ритма нормалних
дневних активности и много слабија од
највећег могућег дневног напрезања јесте
аеробна активност.

Аеробна способност указује на то колико
кисеоника из ваздуха организам може да
прихвати плућима, пренесе у крвоток и
спроведе кроз срце И крве судове до
активних мишића. Кисеоник у активним
мишићима оксидише угљене хидрате и
масти И тако ослобађа енергију.



 Термин аеробна способност је синоним за

издржљивост, односно радну способност

организма . Она означава способност, 

делимично наслеђену, а делимично стечену, 

да се поднесе дуготрајан напоран физички

рад. 

 Следеће што треба да поменемо када је реч

о издржљивости јесте да постоје две врсте

издржљивости: аеробна и анеоробна



МИШИЋНА СПОСОБНОСТ

➢ Тренинг аеробне способности и тренинг мишићне
снаге и издржљивости у многоме доприносе добром
општем здравственом стању.

➢ Тренинг мишићне способности (снаге и
издржљивости) повећава укупну мишићну масу, што
је у директној вези с повећаним сагоревањем масти.

➢ Главне компоненте мишићног тренинга обухватају:
тренинг мишићне снаге, мишићне издржљивости и
флексибилности или гипкости. Друге важне
компоненте обухватају и експлозивност, брзину,
агилност и равнотежу.

➢ Поред тога, вежбе за повећање миш.снаге смањују
деминерализацију костију и спречавају или
успоравају развој остеопорозе



Мишићна снага
❑ Структура мишића

Сваки мишић се састоји из више хиљада
миш.влакана. Њихова дужина је 1-30 цм, а
састоји се из контрактилних протеина-актина
и миозина.

Мишић се скраћује и производи покрет када
се нити актина и миозина додирну и клизну
једне преко других.

Сам мишић се припаја за систем коштаних
полуга и вишеструко се скраћује
производећи видљиве покрете. Да би дошло
до контракције миш.влакана, управљачки
сигнал стиже до мишића путем моторног
неурона. Сваки моторни неурон се грана на
мноштво мањих гранчица, а 1 неурон
уобичајено активира 150 миш.влакана
истовремено. 



СПОРТСКА ИСХРАНА

 Током последњих година у области исхране
спортиста доста се истражује. Осим општих
препорука, данас су доступне и специфичне
препоруке везане за врсту спорта, као и
индивидуалне препоруке намењене сваком
појединцу. Циљ је да се знања из области
исхране спортиста прилагоде у односу на
пол, старост, културу и окружђење. 
Принципе правилне исхране треба да
поштује свако од нас, па и спортисти.



 Квалитет, квантитет и облик унете хране

треба да одговоре сложеним метаболичким

захтевима организма који је изложен тешком

физичком раду. 

 Основни циљ правилне исхране јесте

надокнадити све што је утрошено током

вежбања и довести организам у стање које

је у складу са добрим здрављем, а при томе

постићи што бољи спортски резултат.


