ТЕСТ ПРОВЕРЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ КАНДИДАТА ЗА
УПИС НА ВОЈНУ АКАДЕМИЈУ

Дисциплине и редослед извођења:
1. склекови на тлу
2. дизање трупа са тла
3. пењање уз конопац од 7 метара
4. трчање на 2400м
Време за опоравак измећу дисциплина проверавања не сме бити краће од 10
минута. Неприступање било којој дисциплини или неиспуњење стандарда
дисциплине подразумева да кандидат није прошао ту дисциплину, а самим
тим ни проверу и добија нула поена на тесту провере физичких способности
кандидата.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА ДИСЦИПЛИНА
1. Склекови на тлу за два минута
Кандидат ради склекове на равној подлози. На команду ,,ПРИПРЕМИ
СЕ“ кандидат заузима почетни став. Почетни став је упор лежећи за
рукама. Дланови морају бити постављени на тло, паралелно, у ширини
рамена или незнатно шире (за ширину шаке), руке потпуно опружене у
зглобу лакта, а врхови стопала до ширине кукова. Цело тело мора бити у
правој линији од рамена до скочних зглобова.
На команду ,,ПОЧИЊИ – САД“ кандидат креће са извођењем склекова.
Као исправан склек броји се када кандидат спушта цело тело, све док
му надлактице не буду најмање паралелне са тлом, а затим се врати у
почетни став, подижући цело тело док руке не буду потпуно испруженеу
зглобу лакта. Тело мора остати у правој линији при сваком пона вљању.
Дозвољени положај за одмор је у упору лежећем за рукама, при којем се
тело може извијати и наизменично подизати шаке и стопала са тла ради
опуштања. Уколико се кандидат одмара спуштајући колена на тло, легне
на тло или пребаци тежину назад у чучећи положај, провера ће бити
прекинута (биће уписан постигнут резултат). Након завршетка одмора,да
би наставио са радом, кандидат мора поново заузети почетни став.
Мерилац времена мери два минута и сваких 30 секунди обавештава
кандидата о преосталом времену.

Након истека два минута командује ,,СТОП“ за прекид рада.
Као резултат провере уписује се број исправних понављања током два
минута.

2. Дизање трупа са тла за два минута
Кандидат ради дизање трупа на равној подлози. На команду
,,ПРИПРЕМИ СЕ“ кандидат заузима почетни став лежећи на леђима са
коленима савијеним под углом од 90 степени и стопалима растављеним у
ширини кукова, при чему их друго лице придржава за зглобове
(глежњеве) ногу. Руке су прекрштене и приљубљене на грудима са
длановима на супротним раменима.
На команду ,,ПОЧИЊИ – САД“ кандидат почиње са реализацијом
провере, дижући тело у седећи положај, додирујући лактовима ноге, затим
враћајући тело назад док лопатицама не дотакне тло. Све време извођења
вежбе руке морају бити на грудима. Понављање се неће бројати ако
извршилац подигне руке, подигне кукове са тла или ако не додирне
лактовима ноге.
Дозвољени положај за одмор је у седећем положају када кандидат може
пустити руке ради опуштања без додиривања тла. Након завршетка
одмора, да би наставио са провером, кандидат мора поново заузети
правилан почетни став.
Мерилац времена мери два минута и сваких 30 секунди обавештава
кандидата о преосталом времену.
Након истека два минута командује ,,СТОП“ за прекид рада.
Као резултат провере уписује се број исправних понављања током
два минута.

3. Пењање уз конопац од 7 метара
На команду ,,СПРЕМАН“ кандидат заузима почетни став (стаје поред
конопца и хвата се једном руком за конопац).
На команду ,,КРЕНИ – САД“ кандидат започиње пењање уз конопац.
Технику пењања бира сам кандидат. Дисциплина је завршена када
кандидат руком додирне ослонац за који је причвршћен конопац или
маркер који означава висину од 7 метара.
Уписује се време са тачношћу од 0,10 секунде (секунда, десети део
секунде).

4. Трчање на 2400 метара
На команду ,,ПРИПРЕМИ СЕ“ кандидат долази на стартну линију и
заузима став за старт. На команду ,,САД“ (или на знак пиштаљком)
кандидат почиње са трчањем, истовремено почиње и мерење времена.
Циљ је да се стаза дужине 2400 метара савлада за што краће време
(трчањем или наизменичним трчањем и ходањем).

За време трчања кандидату није дозвољено пружање било какве
помоћи. Уколико му се ипак пружи, дисквалификује се из даље трке и
остаје без бодова из ове дисциплине.
Мерилац времена гласом обавештава кандидата о савладаној деоници
на сваких 400 метара. Након истрчаних 2400 метара мерилац времена
уписује резултат (постигнуто време трчања) у записник. Уписује се време
са тачношћу од једне секунде (минута, секунди).
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ: Пре извођења тестирања проверити исправност
полигона, справа и реквизита. Сваку дисциплину практично демонстрирати,
теоретски објаснити и инсистирати на правилности у раду. Забрањено је
започети извоћење провере физичких способности уколико на њој није
присутан лекар и санитетско м/в. Пре извођења провере физичких
способности урадити опште загравање. Из дисциплине трчање на 2400
метара обавезно је извршити додатно загревање непосредно пре тестирања.

Таблица са нормама за полагање физичких способности за упис кандидата на
школовању на Војној академији
Склекови за 2 минута
M
Бод
35-43
0,75
44-51
1,5
52-55
2,25
56-59
3
60
3,75

Ж
16 -24
25-32
33-36
37-40
41

Дизање трупа за 2 минута
M
Бод Ж
55-63
0,75 50-58
65-69
1,5 59-64
70-75
2,25 65-70
76-79
3
71-74
80
3,75 75
Пењање уз конопац
М 7 мет.(сек.)
Бод
12,00-10,20
0,75
10,19-8,80
1,5
8,79-7,70
2,25
7,69-7,01
3
до 7,00 сек.
3,75

Ж 7 мет.(сек)
15,00-13,20
13,19-11,80
11,79-10,70
10,69-10,01
до 10,00 сек

Трчање 2400 метара
M (мин.)
Бод
11,30-10,40
0,75
10,39-10,05
1,5
10,04-9,30
2,25
9,29-9,01
3
до 9,00
3,75

Ж (мин.)
15,00-13,30
13,29-12,35
12,34-11,45
11,44-11,01
до 11,00

