UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA ŠPORT
Športna vzgoja

Primerjava rezultatov gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti
pri kadetih v RK Brežice, MRD Dobova in RK Krško
DIPLOMSKO DELO

MENTOR:
prof. dr. Marko Šibila
RECENZENT:
doc. dr. Primož Pori

Avtorica dela:
MARUŠA MEDVED

Ljubljana, 2017

ZAHVALA
Zahvaljujem se mentorju dr. Marku Šibili za vso pomoč in vodenje pri pisanju diplomskega
dela.
Hvala kadetom rokometnih klubov Brežice, Dobova in Krško in njihovim trenerjem, ki so s
sodelovanjem na testiranju omogočili nastanek diplomskega dela. Hvala tudi Anji, Tini in
Timu, ki so mi pomagali na testiranjih.
Velika zahvala gre tudi vsej družini, prijateljicam in pa fantu Mihi za vse spodbudne besede
in podporo v času dodiplomskega študija.

Atetu v spomin.

Ključne besede: rokomet, gibalne sposobnosti, telesne značilnosti, kadeti, primerjava

PRIMERJAVA REZULTATOV GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN TELESNIH
ZNAČILNOSTI PRI KADETIH V RK BREŽICE, MRD DOBOVA IN RK KRŠKO
Maruša Medved

IZVLEČEK
Rokomet je ena najbolj razširjenih in priljubljenih športnih iger v Sloveniji in v svetu. Za
uspešnost igranja sta med drugimi dejavniki pomembni tako primerna telesna struktura kot
dobro razvite gibalne sposobnosti rokometašev.
Cilj diplomskega dela je bil izmeriti in primerjati nekatere telesne značilnosti in gibalne
sposobnosti kadetov v treh rokometnih klubih iz Posavja, in sicer RK Brežice, MRD Dobova
in RK Krško, nato pa še ugotoviti, ali so razlike med klubi v vsakem izmed testov statistično
značilne. Vzorec je sestavljalo 34 rokometašev; 8 iz RK Brežic, 11 iz MRD Dobova in 15 iz
RK Krško. Vsi izmed merjencev so nastopali za starostno kategorijo kadetov.
Za testiranje smo izbrali 5 morfoloških in 5 motoričnih testov. Dobljene rezultate smo nato
obdelali v statističnem programu SPSS. Izračunala smo osnovne statistične parametre in jih
primerjali med seboj za posamezni klub, nato pa smo z analizo variance ugotavljali še
statistično pomembne razlike v rezultatih posameznih testov. Rezultati motoričnih testov so
pokazali, da so pri testu šprint na 30 m najuspešnejši rokometaši iz RK Brežice. Pri testu skok
v daljino z mesta so povprečno najboljši rezultat dosegli kadeti iz RK Krško. Rezultati troskoka
z mesta so pokazali, da imajo najdaljši skok prav tako kadeti iz RK Krško. Na testu 8 x 40
metrov so bili najhitrejši fantje iz RK Brežice. Na stopnjevalnem aerobno vzdržljivostnem testu
pa so največ vzdržljivosti pokazali spet rokometaši iz RK Krško. Rezultati so pokazali, da med
klubi v posameznih morfoloških in motoričnih testih obstajajo statistično značilne razlike. Pri
testu telesne teže se te razlike pojavljajo med MRD Dobova in RK Krško; pri testih kožne gube
nadlahti in obseg stegna (subglutealno) so razlike med RK Brežice in RK Krško; pri obeh testih
gibalnih sposobnosti, kjer prihaja do statistično značilnih razlik med skupinami, pri skoku v
daljino in 8 x 40 metrov, pa so le te med RK Brežice in MRD Dobova.
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ABSTRACT
Handball has been one of the most popular and widely played sports in Slovenia and worldwide.
It is believed that the appropriate physical characteristics and well developed movement skills
are essential for successful playing of handball.
The objective of the diploma thesis was to measure and compare some of the physical
characteristics and movement skills of cadets of three different handball clubs in Posavje,
namely RK Brežice, MRD Dobova and RK Krško and then to find out if the differences within
the three clubs are characteristics of statistics. 34 handball players took part in the research, 8
players of RK Brežice, 11 MRD Dobova and 15 RK Krško. All the participants of the research
were cadets. 5 morphological and 5 motoric tests were used for testing. The results were then
analyzed in the program SPSS. The basic statistic parameters and the comparison of the results
of each club were made, after that the important differences in results of the test were analyzed.
The results of the motor tests showed that handball players of RK Brežice were the most
successful in the 30 meter sprint test and in the 8x40 meter running test. RK Krško proved to
be the best in standing long jump, standing triple jump and aerobic endurance test. The results
point out that there are some differences in statistic characteristics of the motor skills tests and
morphological test. There are some differences between RK Krško and MRD Dobova as far as
body weight is concerned, there are differences in triceps skinfold and thigh girth (sub gluteal)
between RK Brežice and RK Krško. Both motoric skills test proved that there are differences
only between RK Brežice and MRD Dobova in standing long jump and 8x40 meter running.
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1. UVOD
Rokomet velja danes za eno najbolj razširjenih in priljubljenih športnih iger tako v Sloveniji
kot tudi v svetu. Uvrščamo ga v skupino večstrukturnih kompleksnih športov, ker igro sestavlja
veliko število motoričnih strukturnih enot, ki pa se izvajajo z žogo ali brez nje. Druga bistvena
značilnost rokometa je kompleksnost, ki se kaže v zapletenosti igre in ni določena le z dejavniki
določene ekipe, temveč tudi z igro nasprotne ekipe. Izbor in izvedba motoričnih struktur sta
odvisni od igralnih situacij, saj se te strukture v igri izvajajo v specifičnih pogojih, ob
upoštevanju pravil igre in ob prisotnosti nasprotnikov. Posameznik mora izbirati aktivnosti, ki
objektivno doprinašajo k uspešnosti igralnih akcij moštva. Učinkovitost teh aktivnosti pa je
odvisna od notranjih dejavnikov uspeha, ki so struktura in raven razvitosti za rokometaša
pomembnih razsežnosti psihosomatičnega statusa, in od zunanjih dejavnikov uspeha, ki so
pogoji treniranja in objektivni dejavniki (Šibila, 2004).
Začetki iger, katerih smisel je metanje žoge oz. zadevanje cilja z roko in žogo, segajo daleč v
preteklost (Šibila, 2004). V antični Grčiji so poznali igro Urania, pri kateri so se lovili z elementi
plesnega gibanja. Rimljani so poznali borbeno igro Harpaston, ki je podobna današnjemu
ragbiju (Kotnik, 1999).
V 19. stoletju so igre, ki veljajo za predhodnice rokometa, doživele velik razvoj. V Nemčiji so
poznali igro Raftball, pri kateri sta sodelovali dve ekipi. Na Danskem pa je leta 1898 učitelj
Holger Nielson izumil igro Handbold. Igro sta igrali dve moštvi s po 11 igralcev na igrišču,
velikem 30 x 45 m. Označen je bil tudi kazenski prostor, v katerem je stal gol, enake velikosti
kot današnji. Na Češkem pa se je pojavila igra, podobna sodobnemu rokometu, igrale pa so jo
samo ženske (Kotnik, 1999).
Leta 1915 se je v Nemčiji začel igrati veliki rokomet. Prva uradna rokometna tekma v velikem
rokometu je potekala leta 1925 med Avstrijo in Nemčijo, rezultat pa je bil 6 : 3. Na olimpijskih
igrah se je rokomet prvič pojavil leta 1936 v Berlinu. Prvo svetovno prvenstvo v dvoranskem
rokometu pa je bilo prav tako v Berlinu, le dve leti po olimpijadi.
Rokomet se je v Sloveniji začel razvijati med drugo svetovno vojno. Nemci so ustanovili kar
nekaj rokometnih društev, in sicer v Celju, Lendavi, Ptuju, Mariboru in Murski Soboti; ekipe
pa so se pojavile tudi v Ljubljani in Kranju. Kakovosten rokomet se je tako igral le v nekaj
centrih. Hitrejši razvoj v Sloveniji se je pričel leta 1953, ko se je poleg velikega rokometa
pojavil tudi rokomet.
Slovenski rokometni klubi so še pod Jugoslavijo dosegli veliko dobrih rezultatov. Ljubljanski
Slovan je bil leta 1980 jugoslovanski državni prvak, leto kasneje pa finalist pokala evropskih
državnih prvakov. Leta 1983 je Slovan igral v finalu jugoslovanskega pokalnega tekmovanja,
kjer pa je dvakrat sodelovala tudi ekipa iz Celja. Po osamosvojitvi se doseganje odmevnih
rezultatov ni končalo (Šibila, 2004). Največji uspeh je moški rokometni reprezentanci uspel
letos, ko so na svetovnem prvenstvu v Franciji dosegli odlično 3. mesto. Odlični pa so bili tudi
na evropskem prvenstvu, ki je leta 2004 potekalo v Sloveniji, kjer pa so dosegli 2. mesto.

1.1.

MODEL ROKOMETAŠA

Najpomembnejše merilo tekmovalne uspešnosti v neki športni panogi je največkrat športni
rezultat. Podatki, ki jih trener dobi o tekmovalni uspešnosti, mu dajo celotno oceno ravni
delovanja igralca na tekmah v določenem časovnem obdobju, oceno vpliva procesa treniranja
na igralca in oceno stanja njegove igralne pripravljenosti.
Tekmovalna uspešnost je lahko delna, celotna in posamična.
Delna tekmovalna uspešnost zajema ocene kakovosti igranja na uradnih tekmovanjih v delu
tekmovalne sezone. Uporabljamo jo, ko želimo primerjati potencialno uspešnost s tekmovalno
uspešnostjo igralca v delu tekmovalne sezone.
Celotna tekmovalna uspešnost zajema ocene kakovosti igranja na vseh uradnih tekmovanjih v
celi tekmovalni sezoni. Je najbolj zanesljiva ocena kakovosti igranja v tekmovalni sezoni.
Posamična tekmovalna uspešnost zajema ocene kakovosti igranja na eni uradni tekmi v
tekmovalni sezoni. Uporabljena je takrat, ko želimo analizirati posamezne parametre igre
igralca oziroma vzroke njegove neuspešnosti. Posamična tekmovalna uspešnost je temeljni
podatek za izračun delne in celotne tekmovalne uspešnosti.
V rokometni igri je tekmovalna uspešnost ekipe ali igralcev odvisna od obilo dejavnikov. Te
dejavniki pa so zajeti v modelu potencialne uspešnosti.
Potencialno
uspešnost
delimo
na:
- celotno potencialno uspešnost: zajema vse bistvene dejavnike igralca, ki imajo vpliv na
tekmovalno
uspešnost,
- delno potencialno uspešnost: zajema del dejavnikov.
Značilnosti dejavnikov potencialne uspešnosti moramo prepoznati in tudi upoštevati odnose
med njimi in vpliv na tekmovalno uspešnost. Vpliv posameznih dejavnikov potencialne
uspešnosti na tekmovalno uspešnost je v različnih obdobjih različen, zato moramo upoštevati
starostno stopnjo.
Potencialna uspešnost rokometaša je lahko predstavljena na več načinov. Lahko gre za
ugotavljanje uspešnosti posredno/neposredno, z ekspertnim sistemom, v preteklosti pogosto
uporabljen enostopenjski linearni matematični model ali enačba specifikacije, in predstavitev
gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti s pomočjo opisnega in informativnega modela
rokometaša.
Potencialna uspešnost rokometaša, prikazana z ekspertnim sistemom: povzeto po Šibila
(2004):
USPEŠNOST IGRANJA IGRALCA
I
I_NOTRANJI DEJAVNIKI USPEŠNOSTI
I I_STRUKTURA OSEBNOSTI
I IGRALCA
I I_BAZIČNE LASTNOSTI
I I I_morfološke značilnosti
I I I_kondicijske sposobnosti
I I I_koordinacijske sposobnosti in tehnično znanje

I I_REALIZACIJSKE IN MOBILIZACIJSKE LASTNOSTI
I
I_realizacijske
I
I I_sposobnosti in znanje
I
I I I_zaznave in spoznave
I
I I I_sposobnosti
I
I I I_taktične sposobnosti in taktično znanje
I
I I I_igralne izkušnje
I
I I_lastnosti
I
I I I_temperamenta
I
I I I_značaja
I
I I I_makrosocialni status
I
I_mobilizacijske
I
I I_ambicioznost
I
I I_vrednostni sistem in motivacija
I_ZUNANJI DEJAVNIKI USPEŠNOSTI
I I_kakovost nasprotnikov in soigralcev
I I_obnašanje gledalcev in sodnikov na tekmah
I I_uspešnost vodenja tekme (izbira ustrezne igralne vloge in modela taktike igre za igralca)
Opisni ali informativni model rokometaša:
1. Rokometaševa morfološka struktura.
Za uspešen model rokometaša so značilne izrazite vzdolžne dimenzije (telesna višina in udi,
dolžina prstov …)
-

izrazite prečne izmere skeleta,
izražene cirkularne razsežnosti, ki jih opredeljuje mišično tkivo (ne sme ovirati dobre
gibljivosti v ramenskem sklepu ter negativno vplivati na koordinacijo in hitrost),
minimalna količina podkožnega maščevja na vseh delih telesa.

2. Gibalne sposobnosti in sposobnosti kardiovaskularnega in respiratornega sistema.
Za uspešno igranje rokometa so pomembne naslednje sposobnosti:
-

eksplozivna in elastična moč mišic rok, ramenskega obroča in nog,
agilnost,
kratki sprint in hitrost reakcije,
specifičen kinestetičen občutek manipuliranja z žogo,
funkcionalne sposobnosti na kardiovaskularni, respiratorni in celični ravni (Šibila,
2004).

Med rokometno tekmo igralci izvajajo tako ciklične (hoja, tek) kot aciklične aktivnosti
(podajanje žoge, streli, skoki, preigravanje, telesni dvoboji z nasprotniki, padci, pobiranja …).
Tako izvajanje enih in drugih med tekmo od igralca zahteva dobro razvite motorične
sposobnosti. Najpomembnejše motorične sposobnosti so eksplozivna in elastična moč mišic
nog ter rok in ramenskega obroča, agilnost, hitrost gibanja in gibljivost ramenskega in kolčnega
sklepa (Šibila idr., 1989, v Šibila, 2004).

Za uspešno izvajanje cikličnih in acikličnih aktivnosti je zraven dobrih motoričnih sposobnosti
zaželena tudi ustrezna morfološka struktura telesa rokometašev (Šibila, 2004). Sodobne
raziskave, v katerih so bile proučene morfološke značilnosti vrhunskih rokometašev,
nakazujejo, da med somatotipskimi značilnostmi prevladuje mezomorfna komponenta ob
nekoliko manjšem deležu endomorfne in ektomorfne komponente (Šibila in Pori, 2009). Gre
pa za razliko med igralci na različnih igralnih pozicijah. Vratarji in zunanji igralci so najvišji.
Zunanji igralci imajo manj podkožne maščobe in tudi nižjo vrednost endomorfne komponente
somatotipa, medtem ko je pri njih poudarjena mezomorfna komponenta. Za vratarje velja še
visoka vrednost ektomorfne komponente somatotipa in nizke vrednosti mezomorfne
komponente. Krožni napadalci imajo navadno visoko telesno maso, ob tem veliko količino
podkožne maščobe ter značilno endomorfno komponento somatotipa. Krila pa so med vsemi
igralci najnižja in najlažja, prav tako je količina podkožne maščobe pri njih najnižja. Pri krilih
pa je dobro izražena mezomorfna komponenta somatotipa (Rannou idr. (2001, v Šibila, 2004);
Taborsky (1994, v Šibila, 2004), Van den Tillaar in Ettema (2004, v Šibila, 2004)).
Uspešnega športnika si ni mogoče predstavljati brez ustreznih telesnih mer in motoričnih
sposobnosti. Zraven drugih dimenzij in dejavnikov to neposredno vpliva na rezultat. Izločanje
otrok s slabšimi rezultati morfoloških in gibalnih testov je bolj škodljivo kot koristno. Drugače
je pri reprezentancah in vrhunskih igralcih, kjer lahko ocena morfoloških in motoričnih testov
pomaga trenerju (Leskošek in Šibila, 2000).

1.2.

MODEL IGRE ROKOMETNE EKIPE

Potencialna uspešnost rokometnega moštva, prikazana z ekspertnim sistemom: povzeto
po Šibila (2004):
POTENCIALNA USPEŠNOST MOŠTVA
I
I_NOTRANJI DEJAVNIKI
I I_KAKOVOST IGRALCEV
I I_STANJE PRIPRAVLJENOSTI IGRALCEV
I I I_POTENCIALNA USPEŠNOST IGRALCEV
I I I I I_vratar 1
I I I I I_vratar 2
I I I I I_zunanji 1
I I I I I_zunanji 2
I I I I I_zunanji 3
I I I I I_zunanji 4
I I I I I_zunanji 5
I I I I I_krilo 1
I I I I I_krilo 2
I I I I I_krilo 3
I I I I I_pivot 1
I I I I I_pivot 2
I I I
I I I_RAVEN MOKROSOCIALNIH ODNOSOV IN UIGRANOSTI MED IGRALCI
I I
I_raven mikosocialnih odnosov

I I
I_uigranost
I I_KAKOVOST TRENERJA
I I I_potencialna uspešnost trenerja
I I I_pripravljenost na vodenje tekem
I_ZUNANJI DEJAVNIKI
I I_kakovosti in pripravljenost nasprotnikov
I I_vedenje gledalcev na tekmah
I I_vedenje sodnikov na tekmah
Šibila (2004) na osnovi analize nemškega avtorja Späteja ugotavlja, da so najpomembnejše
naslednje značilnosti sodobnega modela rokometne igre:
-

-

v vseh fazah natančno določene igralne vloge, ki so prostorsko, časovno in situacijsko
opredeljene,
univerzalnost ob sočasni specializaciji igralcev (igralec se lahko v različnih fazah
rokometne igre znajde v različnih strukturnih situacijah, ki jih mora biti sposoben
reševati, ne glede na njegovo prvotno opredeljeno vlogo in igralno mesto),
prenos težišča igre v napadu na različne oblike protinapada (igra po celem igrišču),
zahtevan krajši čas napada,
vključevanje igre nad vratarjevim prostorom pri pripravi zaključka napada in pri samem
zaključku,
pri igri v napadu vse več dejavnosti brez žoge,
prenos težišča igre v obrambi na uspešno vračanje v obrambo in igro v globokih conskih
formacijah, s pomočjo katerih skušamo preprečiti streljanje z daljše oddaljenosti.

Sodoben model igre rokometnega moštva torej ne temelji več na statično postavljeni obrambi,
poizkusih nasprotnika, da bi to obrambo premagal, temveč bolj na igri po celem igrišču.
Pomembnejše značilnosti rokometne igre so:
-

kratki napadi,
obvezen protinapad (tudi ko gre za igro z igralcem manj),
hitro vračanje v obrambo,
globoke conske obrambne formacije,
kombinirane obrambne formacije …

Tabela 1
Model tekmovalne učinkovitosti

TEKMOVALNA UČINKOVITOST
ABSOLUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST V NAPADU
% USPEŠNOSTI STRELOV NA VRATA

streli z mest zunanjih igralcev
streli izpred črte vratarjevega prostora
streli s krila
streli iz protinapada
streli po samostojnem prodoru
kazenski streli
ŠT. ASISTENC IN IZSILJENIH NAPAK NASPROTNIKA

št. asistenc
št. izsiljenih napak

za kazenski strel
za izključitev
št. izgubljenih žog
ABSOLUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST V OBRAMBI
POZITIVNO (USPEŠNO) OBRAMBNO DELOVANJE

št. pridobljenih žog
št. pridobljenih žog v borbi za žogo
št. pridobljenih žog z blokiranjem strela
št. prestreženih žog
št. izsiljenih prekrškov nasprotnika v napadu
NEGATIVNO (NEUSPEŠNO) OBRAMBNO DELOVANJE

št. prejetih golov
št. povzročenih kazenskih strelov
št. kazni
2 minuti
diskvalifikacija
izključitev do konca
ABSOLUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST VRATARJEV
% USPEŠNOSTI BRANJENJA

št. branjenih strelov z mest zunanjih igralcev
št. branjenih strelov izpred črte vratarjevega prostora (KN, prodor)
št. strelov s krila
št. strelov iz protinapada
št. strelov iz kazenskega strela

DOSEDANJE RAZISKAVE

1.3.

Raziskave, ki so primerjale telesne značilnosti in gibalne sposobnosti, so kar številne. Telesne
značilnosti je raziskovalo veliko avtorjev.
Raziskave telesnih značilnosti:
Bonova (1998) na podlagi prehodnih raziskav sklepa, da je struktura morfološkega prostora,
ki se da ugotoviti z antropometričnimi nalogami, dobro pojasnjena. In sicer jo sestavljajo štiri
razsežnosti:





Dejavnik longitudinalne dimenzionalnosti (dolžinske mere telesnih segmentov in
telesna višina).
Dejavnik voluminoznosti oz. telesna masa (cirkularne mere telesnih segmentov in
telesna teža).
Dejavnik podkožnega maščobnega tkiva (debelina kožnih gub).
Dejavnik transverzalne dimenzionalnosti (premeri sklepov).

Na tekmovalno uspešnost v rokometu vplivajo predvsem dejavniki longitudinalne (vzdolžne)
dimenzionalnosti, pomembni pa so tudi premeri in obsegi telesa.
Raziskave gibalnih sposobnosti:
Šibila, Bravničarjeva in Tancigova (1987, v Bon, 1998) so v raziskavi,v kateri je sodelovalo 53
rokometašev, ugotovili, da so najuspešnejši igralci tisti, ki imajo visoko razvito eksplozivno

moč nog in rok. Torej se z razvojem rokometa mora razvijati tudi moč. V rokometu se pojavlja
dinamično in statično mišično napenjanje.
Bonova (1998) je na podlagi predhodnih raziskav ugotovila, da je hitrost sposobnost, ki sodi
med najpomembnejše motorične dejavnike za uspešnost v rokometu. Rokomet postaja vse
hitrejša igra, posledično pa so vsi časi posameznih gibov in tudi priprave na aktivnosti vedno
krajši, rokometaši pa se morajo hitreje odzvati. Glede na pojavnost pri rokometu ločimo tri
oblike hitrosti:
-

hitrost alternativnih gibov – gibanja (pojavlja se pri kratkih in hitrih šprintih igralca),
hitrost enkratnega giba (pojavlja se pri strelih na vrata),
hitrost reakcije (hitrost zaznavanja žoge).

Pomen koordinacije je v rokometu zelo velik, ker gre za polistrukturno kompleksno športno
panogo. Kaže pa se predvsem pri:
-

izvajanju preigravanj in varanj,
izvajanju različnih aktivnosti z veliko hitrostjo,
izvajanju nenavadnih akcij,
časovnem usklajevanju poti žoge in gibanja drugih igralcev,
hitrosti prilagajanja na različne vloge in položaje,
izvajanju neobičajnih strelov,
odzivanju na različne nepredvidene situacije,
orientaciji v prostoru.

Za rokometno igro je pomembna tudi gibljivost, predvsem v ramenskem obroču. Gre pa tudi za
razlike pri igralnih vlogah, pomembna je za vse igralce, še posebej za krilne igralce (gibljivosti
ramenskega obroča). Splošna gibljivost pa je pomembna za vratarje.
Gabrijelić (1977, v Bon, 1998) je ugotovil, da so za tekmovalno uspešnost v rokometu od
gibalnih sposobnosti pomembne predvsem primarna koordinacija, hitrost izvajanja obratov,
hitrost spremembe smeri teka, hitrost spremembe vodenja žoge, situacijska preciznost in moč
strela.
Kuleš in Šimenc (1983, v Bon, 1998) sta ugotovila, da imajo pozitiven vpliv na uspešnost v igri
eksplozivna moč, sposobnost ritma in hitrosti gibov; negativnega pa ravnotežje, vzdržljivost in
repetitivno statična moč.

CILJI IN HIPOTEZE

1.4.

Namen diplomskega dela je primerjati gibalne sposobnosti in telesne značilnosti kadetov
Rokometnega kluba Brežice, Moškega rokometnega društva Dobova in Rokometnega kluba
Krško.
Glede na namen dela smo si zastavili naslednje cilje:
1. Z izbrano baterijo testov izmeriti telesne značilnosti in gibalne sposobnosti kadetov RK
Brežice, MRD Dobova in RK Krško.
2. S pomočjo statistične obdelave izračunati razlike med igralci posameznih klubov.

3. Opraviti interpretacijo dobljenih rezultatov.
Glede na namen in cilje raziskovanja smo postavili naslednji hipotezi:
H01: Ni značilnih razlik v rezultatih, doseženih v posameznih morfoloških spremenljivkah
med skupinami igralcev.
H02: Ni značilnih razlik v rezultatih, doseženih v posameznih motoričnih spremenljivkah med
skupinami igralcev.

2. METODE DELA
V nadaljevanju so predstavljeni podatki o merjencih, spremenljivkah, opisani so testi in
organizacija
testiranja,
prav
tako
postopek
obdelave
podatkov.

3.1.

VZOREC MERJENCEV

Na testiranju je sodelovalo 8 rokometašev iz RK Brežic, 11 rokometašev iz MRD Dobova in
15 rokometašev iz RK Krško. Vse skupaj je testiranje opravilo 34 rokometašev, ki so v sezoni
2016/2017 igrali v kadetski kategoriji.
Sodelujoči na testiranju so morali izpolnjevati naslednje pogoje:





da so bili rojeni leta 2001 ali 2002,
da so bili v času meritev zdravi in nepoškodovani,
prostovoljno sodelovanje,
da trenirajo vsaj trikrat tedensko.

2.2.

VZOREC SPREMENLJIVK

Šibila (2004) ugotavlja, da je primerno, da se testiranja športnikov izvajajo v podobnih
okoliščinah, kot je to značilno za tekmo, saj mora izvajanje testne naloge vsebovati aktivnosti,
ki predstavljajo obremenitev športnikov v športni igri. Zato naj bi testne naloge rokometašev
izvajali na rokometnem igrišču.
Meritve, ki smo jih izvedli na rokometaših, so bile tako izvedene na rokometnih igriščih. Za
testiranje smo potrebovali različne pripomočke. Najprej sem se udeležila in sodelovala na
meritvah mladinske slovenske kadetske reprezentance, kjer sem se dobro seznanila s testnimi
postopki in pripomočki. Za testiranje smo uporabila pet testov gibalnih sposobnosti in pet testov
telesnih značilnosti.
Tabela 2
Testi in pripomočki na testiranju

IME TESTA
Telesna višina
Telesna teža
Kožna guba nadlahti
Obseg nadlahti
Obseg stegna (subglutealno)
Šprint 30 metrov
Skok v daljino z mesta
Troskok z mesta
Tek 8 x 40 m
Stopnjevalni aerobni vzdržljivostni
test

PRIPOMOČKI
Višinomer
Tehtnica
Kaliper
Šiviljski meter
Šiviljski meter
Štoparica, 4 x stožec, meter
Meter (5 m)
2 x meter (5 m)
3 x štoparica, 4 x stožec
Mobilna aplikacija 'Beep test', mobilni telefon,
zvočnik

2.3.

OPIS TESTOV

Testi telesnih značilnosti:
1. ATV – Telesna višina
Število merilcev: 1
Rekviziti: Višinomer
Prostor: Prostor z ravno podlago, 2 x 2 m
Naloga: Merjenec bos stopi na višinomer. Stopala so tesno skupaj. Glava mora biti v takšnem
položaju, da gleda naravnost predse. Hrbet je vzravnan.
Merjenje: Merilec, ki stoji na levi strani merjenca, spušča kovinski drsnik, dokler prečka ne
doseže teme merjenca. Merilec odčita rezultat na skali. Rezultat je v cm, natančnost merjenja
je tisočinka metra (0,001).
Število ponovitev: 1
Vpis na list: 1922 mm
Merjena morfološka telesna razsežnost: longitudinalna dimenzionalnost telesa
2. ATT – Telesna teža
Število merilcev: 1
Rekviziti: Tehtnica
Prostor: Prostor z ravno podlago, 2 x 2 m
Naloga: Merjenec bos stopi na tehtnico. Stopala so tesno skupaj. Pogled je usmerjen
naravnost naprej.
Merjenje: Merilec, ki stoji na levi strani merjenca, odčita rezultat na tehtnici. Rezultat je v kg,
natančnost merjenja je desetinka kilograma (0,1).
Število ponovitev: 1
Vpis na list: 81,5 kg
Merjena morfološka telesna razsežnost: voluminoznost telesa
3. AKG – Kožna guba nadlahti
Število merilcev: 1
Rekviziti: Kaliper
Prostor: Prostor z ravno podlago, 2 x 2 m
Naloga: Merjenec stoji s sproščenimi rokami ob telesu.
Merjenje: Merilec, ki stoji na levi strani merjenca, s palcem in kazalcem prime kožno gubo na
zadnji strani nadlahti (nad tricepsom) leve roke. Nato s krakoma kaliperja stisne kožno gubo
in odčita rezultat. Rezultat je v mm, natančnost merjenja pa je do 1mm.
Število ponovitev: 1
Vpis na list: 11
Merjena morfološka telesna razsežnost: maščobno tkivo
4. AON – Obseg nadlahti
Število merilcev: 1
Rekviziti: Šiviljski meter

Prostor: Prostor z ravno podlago, 2 x 2 m
Naloga: Merjenec stoji vzravnan s sproščenimi rokami ob telesu.
Merjenje: Merilec okrog sredine leve nadlahti merjenca ovije šiviljski trak. Rezultat je v cm,
natančnost merjenja je do 1 cm.
Število ponovitev: 1
Vpis na list: 30
Merjena morfološka telesna razsežnost: voluminoznost telesa
5. AOS – Obseg stegna (subglutealno)
Število merilcev: 1
Rekviziti: Šiviljski meter
Prostor: Prostor z ravno podlago, 2 x 2 m
Naloga: Merjenec stoji vzravnan. Leva noga rahlo predkoračno pokrčeno.
Merjenje: Merilec ovije šiviljski trak okoli levega stegna tik pod glutealno gubo. Rezultat je v
cm. Natančnost merjenja je do 1 cm.
Število ponovitev: 1
Vpis na list: 62
Merjena morfološka telesna razsežnost: voluminoznost telesa
Testi gibalnih sposobnosti:
6. SPR30 – Šprint 30 metrov
Število merilcev: 2
Rekviziti: 4 stožci, štoparica, meter
Prostor: Ravna podlaga, prostor, dolg 40 m, širok 3 m, s stožci označena razdalja 30 m
Naloga: Merjenec stoji za štartno črto, ki je označena z dvema stožcema (visoki štart). Na
znak 'pripravljeni, pozor, hop' začne s šprintom na 30 m. Naloga je končana, ko preteče ciljno
črto, označeno z dvema stožcema.
Merjenje: Merilec, ki stoji zraven štartne črte, da glasovni in kazalni znak, in sicer:
'pripravljeni' (roka v vzročenju), 'pozor' (roka v predročenju) in 'hop' (zamah do priročenja).
Ko z roko zamahne do priročenja, merilec, ki se nahaja na ciljni črti, sproži štoparico in čaka,
da merjenec preteče ciljno črto. Takrat se merjenje časa konča. Rezultat je čas v sekundah,
natančnost merjenja je do stotinke sekunde (0,01).
V primeru nepravilnega štarta ali nepravilnega izvajanja testa merjenec test izvede še enkrat.
Število ponovitev: 1
Vpis na list: 4,63
eksplozivna moč, hitrost premikanja udov

ŠPRINT 30 METROV

Slika 1: Šprint 30 metrov (http://www.sportcode.co.rs/miscfiles/handball_court_full.gif, 21. 7. 2017)

7. SDM – Skok v daljino z mesta
Število merilcev: 1
Rekviziti: Meter (5 m)
Prostor: Ravna podlaga
Naloga: Merjenec stoji za prečno črto rokometnega igrišča. Z mesta se sonožno odrine in
doskoči čim dlje od štartnega mesta. Merjenec lahko na štartu niha v kolenih, zamahuje z
rokami, prepovedano pa je pred odrivom poskočiti.
Merjenje: Merilec na metru odčita rezultat tam, kjer merjenec doskoči s peto, ki je bližje
odrivnemu mestu. V primeru nepravilnega odriva (poskok, prestop, enonožen odriv) ali
nepravilnega doskoka (pri doskoku se merjenec usede, dotik z rokami za zadnjo peto)
merjenec test izvede še enkrat. Rezultat je razdalja v centimetrih, natančnost merjenja je
stotinka metra (0,01).
Število ponovitev: 2
Vpis na list: (vpiše se boljši rezultat) 215
eksplozivna moč nog

SKOK V DALJINO
Z MESTA
Slika 2: Skok v daljino z mesta (http://www.sportcode.co.rs/miscfiles/handball_court_full.gif, 21. 7. 2017)

8. TRO – Troskok z mesta
Število merilcev: 1
Rekviziti: 2 x meter (5 m)
Prostor: Ravna podlaga
Naloga: Merjenec stoji za prečno črto rokometnega igrišča. Z mesta se sonožno odrine,
doskoči na eno nogo in se z nje odrine, doskoči na drugo nogo, se prav tako z nje odrine in
sonožno doskoči čim dlje od štartnega mesta.
Merjenje: Merilec na metru odčita rezultat tam, kjer merjenec doskoči s peto, ki je bližje
odrivnemu mestu. V primeru nepravilnega odriva (poskok, prestop, enonožen odriv) ali
nepravilnega doskoka (pri doskoku se merjenec usede, dotik z rokami za zadnjo peto)
merjenec test izvede še enkrat. Rezultat je razdalja v centimetrih, natančnost merjenja je
stotinka metra (0,01).
Število ponovitev: 2
Vpis na list: (vpiše se boljši rezultat) 815

TROSKOK Z
MESTA

Slika 3: Troskok z mesta (http://www.sportcode.co.rs/miscfiles/handball_court_full.gif, 21. 7. 2017)

9. T8X40 – Tek 8 x 40 metrov
Število merilcev: 3
Rekviziti: 4 stožci, 3 štoparice
Prostor: Ravna podlaga, označen prostor, dolg 20 m x 10 m (od sredine igrišča na vsako stran
odmerimo 10 metrov)
Naloga: Merjenec stoji za sredinsko črto. Na znak 'pripravljeni, pozor, hop' začne s šprintom.
Najprej teče 10 m v eno stran, pri označbi obrne za 180° in teče 20 m v drugo stran, tam spet
obrne za 180° in preteče sredinsko črto. Med vsakim tekom je 20 s pavze, zato test izvajata
dva merjenca hkrati. Torej, eden izvaja test, ko prvi konča, štarta drugi, prvi pa takrat koristi
20 s pavze.
Merjenje: Merilec, ki stoji na sredinski črti, da glasovni znak in hkrati sproži štoparico. Ko
merjenec priteče v cilj, merilec konča s štopanjem in zapiše rezultat. Istočasno, ko prvi priteče
v cilj, štarta drugi, temu pa čas štopa drugi merilec. Tretji merilec pa med vsakim tekom meri
20 s pavze. Rezultat je osem časov v sekundah, natančnost merjenja je do stotinke sekunde
(0,01).
Število ponovitev: 1
Vpis na list: 8,44/8,51/8,97/8,88/8,76/8,54/8,76/9,01

anaerobno-aerobni test

TEK 8X40 METROV
1
2
3

Slika 4: Tek 8 x 40 metrov (http://www.sportcode.co.rs/miscfiles/handball_court_full.gif, 21. 7. 2017)

10. SAVT – Stopnjevalni aerobni vzdržljivostni test
Število merilcev: 2
Rekviziti: Mobilna aplikacija 'Beep test', mobilni telefon, zvočnik
Prostor: Ravna podlaga, označen prostor, dolg 20 m x 20 m (polovica rokometnega igrišča)
Naloga: Merjenec stoji za vzdolžno črto rokometnega igrišča. Razdaljo 20 m mora preteči
med enim in drugim piskom. Ko preteče prvo razdaljo, se tam obrne za 180° in po drugem
pisku nadaljuje s tekom. Test ima 21 nivojev. Hitrost na 1. nivoju je 8,5 km/h, z vsakim
nivojem pa se hitrost poveča za 0,5 km/h. Test se zaključi, ko merjenec ne zmore več slediti
piskom.
Merjenje: Pred testom si merjenci izmerijo srčni utrip v mirovanju. Ko začnejo s tekom, pa jih
spremljata merilca. Pozorna sta, da merjenci ne zamujajo na obratih, jih vzpodbujata. Ko
merjenec ne zmore več slediti ritmu teka, se zaustavi in si izmeri utrip srca. Rezultat je zadnja
stopnja, ki jo je merjenec še pretekel. Test lahko izvaja več merjencev hkrati, razdalja med
vsakim pa mora biti takšna, da pri obračanju ne ovirajo drug drugega.
Število ponovitev: 1
Vpis na list: 90/9,1/144
aerobni-anaerobni test

STOPNJEVALNI AEROBNI
VZDRŽLJIVOSTNI TEST

Slika 5: Stopnjevalni aerobni vzdržljivostni test (http://www.sportcode.co.rs/miscfiles/handball_court_full.gif, 21. 7. 2017)

2.4.

ORGANIZACIJA TESTIRANJA

Testiranja sem izvedla v treh klubih v roku 17 dni. Potekala so v Brežicah, Dobovi in v Krškem,
v klubskih dvoranah. Na vsakem testiranju mi je pomagal trener ekipe in še ena oseba, katero
sem pred testiranjem seznanila s testi in samim potekom testiranja. Vse ekipe so do testiranja
že končale z ligaškim in pokalnim tekmovanjem.
Razporeditev postaj po igrišču
1. Telesna višina (AV)
2. Telesna teža (AT)
3. Kožna guba nadlahti (AKG)
4. Obseg nadlahti (AON)
5. Obseg stegna – subglutealno (AOS)
6. Šprint 30 m (SPR30)
7. Skok v daljino z mesta (SDM)
8. Troskok (TRO)
9. 8 x 40 m (T8X40)
10. Stopnjevalni aerobni vzdržljivostni test (SAVT)

6 SPR30
9 T8X40
8 TRO
7 SDM

10
SAVT

1, 2, 3, 4, 5
ATV, ATT, AKG,
AON, AOS

Slika 6: Organizacija testiranja (http://www.mak66.com/images/zakup/rokometno-igrisce_velika.gif, 18. 7. 2017)

2.5.

POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV

Podatke, ki so predstavljeni v 3. poglavju, smo pridobili na testiranjih, ki smo jih izvedli v treh
klubih. Testiranje smo opravili tako, da so se rokometaši najprej ogreli, v tem času pa sem jaz
postavila postaje. Vsakemu merjencu sem nato razdelila listke (priloga 1), na katere so po koncu
vsakega testa vpisovali rezultate.
Za obdelavo in predstavitev podatkov telesnih značilnosti in motoričnih sposobnosti je bil
uporabljen statistični programski paket SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
Izračunani so bili osnovni statistični parametri in normalnost porazdelitve rezultatov:
aritmetična sredina, standardni odklon, minimalni in maksimalni rezultat. Za ugotavljanje
statistično značilnih razlik med rokometnimi klubi je uporabljena analiza variance.

3. REZULTATI IN RAZPRAVA
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali obstajajo statistično značilne razlike v telesnih značilnostih
in gibalnih sposobnostih kadetov, rokometašev Rokometnega kluba Brežice, Moškega
rokometnega društva Dobova in Rokometnega kluba Krško. Izračuni in razlaga dobljenih
rezultatov si sledijo v zaporedju, kot si sledijo hipoteze.
Najprej smo naredili osnovno opisno statistiko. S Kolmogorov-Smirnovim testom smo preverili
normalnost porazdelitve podatkov pri posameznih spremenljivkah. Za ugotavljanje statistično
značilnih razlik med posameznimi skupinami smo uporabili test enosmerne analize variance –
ANOVA. Pri vseh testih, kjer je obstajala značilna razlika, smo nato s pomočjo Dunnett T3
Post Hoc testa dodatno ugotavljali, med katerimi skupinami se je razlika pojavljala.

3.1.

TELESNE ZNAČILNOSTI

Sledi prikaz rezultatov testov telesnih značilnosti. Dobljeni rezultati so prikazani v tabelah, pod
njimi pa je razlaga le-teh.
Tabela 3
Osnovne statistične značilnosti telesne višine
N
rk brežice

Mean

Std. Deviation Minimum

Maximum

Skewness

Kurtosis

pK-S

8

1817,88

42,660

1755

1884

,21

-,52

,200

mrd dobova

11

1794,82

75,792

1703

1911

,49

-1,25

,200

rk krško

15

1851,67

64,010

1742

1934

-,247

-1,242

,200

Skupaj

34

1825,32

67,112

1703

1934

Legenda: N – število merjencev, Mean – aritmetična sredina, Std. Deviation – standardni odklon,
Minimum – minimalna vrednost spremenljivke, Maksimum – maksimalna vrednost spremenljivke,
Skewness – asimetrija; Kurtosis – sploščenost, PK-S – statistična značilnost Kolmogorov-Smirnov testa
Tabela 4
Vrednosti testa enosmerna analiza variance (ANOVA) za test telesne višine
Spremenljivka
ATV

F
2,563

Sig.
,093

V tabeli 3 vidimo, da je razlika med najnižjim, ki meri 170,3 cm, in najvišjim rokometašem, ki
meri 193,4 cm, več kot 20 cm. Povprečna vrednost telesne višine pri rokometaših RK Brežice
je 181,8 cm; pri rokometaših MRD Dobova 179,5 cm in pri rokometaših RK Krško 185,2 cm.
Povprečno so najvišji torej rokometaši iz RK Krško, sledijo rokometaši iz RK Brežic, najnižji,
glede na povprečje, pa so igralci iz MRD Dobova.
Vrednosti Kolmogorov-Smirnovega testa so večje kot 0,05, kar pomeni, da test telesne višine
od krivulje normalne porazdelitve ne odstopa.
V tabeli 4 pa je vrednost testa enosmerne analize variance 0,093, kar nam pove, da ni statistično
značilnih razlik med skupinami pri testu telesne višine.

Tabela 5
Osnovne statistične značilnosti telesne teže
N

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Skewness

Kurtosis

pK-S

8

75,13

8,149

70

94

2,243

5,131

,004

mrd dobova

11

71,09

9,104

57

86

-,203

-,802

,200

rk krško

15

81,73

10,166

68

111

1,551

,580

,019

Skupaj

34

76,74

10,279

57

111

rk brežice

Legenda: N – število merjencev, Mean – aritmetična sredina, Std. Deviation – standardni odklon,
Minimum – minimalna vrednost spremenljivke, Maksimum – maksimalna vrednost spremenljivke,
Skewness – asimetrija; Kurtosis – sploščenost, PK-S – statistična značilnost Kolmogorov-Smirnov testa
Tabela 6
Vrednosti testa enosmerna analiza variance (ANOVA) za test telesne teže

Spremenljivka F
ATT
4,218

Sig.
,024

Tabela 7

Rezultati Dunnett's Post hoc testa (telesna teža)
Odvisna
spremenljivka

KLUB (I)

KLUB (J)

Razlika v
povprečju

Sig.

Telesna teža

BREŽICE

DOBOVA
KRŠKO
BREŽICE
KRŠKO
BREŽICE
DOBOVA

4,034
-6,608
-4,034
-10,642
6,608
10,642

,679
,280
,679
,030
,280
,030

DOBOVA
KRŠKO

Iz tabele 5 lahko preberemo, da je razlika med najlažjim, ki tehta 57 kg, in najtežjim
rokometašem, ki tehta 111 kg, 54 kg. Povprečna vrednost telesne teže pri rokometaših RK
Brežice je 75,1 kg; pri rokometaših MRD Dobova 71,1 kg in pri rokometaših RK Krško 81,7
kg. Povprečno so najtežji torej rokometaši iz RK Krško, sledijo rokometaši iz RK Brežic,
najlažji, glede na povprečje, pa so igralci iz MRD Dobova.
Vrednosti Kolmogorov-Smirnovega testa so pri rokometaših iz MRD Dobova večje kot 0,05,
kar pomeni, da je test telesne teže pri njih normalno porazdeljen, pri rokometaših iz RK Brežice
in RK Krško pa ni normalno porazdeljen, saj so vrednosti Kolmogorov-Smirnovega testa
manjše kot 0,05.
V tabeli 6 je vrednost testa enosmerne analize variance, ki znaša 0,024, kar pomeni, da obstajajo
statistično značilne razlike med skupinami pri testi telesne teže. V tabeli 7 pa so te razlike
predstavljene, in sicer vidimo, da je razlika med MRD Dobova in RK Krško (sig. = 0,030).
Tabela 8
Osnovne statistične značilnosti kožne gube nadlahti
N

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Skewness

Kurtosis

pK-S

8

8,13

2,031

5

12

,595

1,653

,200

mrd dobova

11

8,73

2,901

4

13

-,030

-,584

,200

rk krško

15

10,93

2,520

7

15

,426

-,826

,044

Skupaj

34

9,56

2,776

4

15

rk brežice

Legenda: N – število merjencev, Mean – aritmetična sredina, Std. Deviation – standardni odklon,
Minimum – minimalna vrednost spremenljivke, Maksimum – maksimalna vrednost spremenljivke,
Skewness – asimetrija; Kurtosis – sploščenost, PK-S – statistična značilnost Kolmogorov-Smirnov testa
Tabela 9
Vrednosti testa enosmerna analiza variance (ANOVA) za test kožne gube nadlahti

Spremenljivka F
AKG
4,218

Sig.
,028

Tabela 10
Rezultati Dunnett's Post hoc testa (kožna guba nadlahti)
Odvisna spremenljivka

KLUB (I)

KLUB (J)

Razlika v
povprečju

Sig.

Kožna guba nadlahti

BREŽICE

DOBOVA
KRŠKO
BREŽICE
KRŠKO
BREŽICE
DOBOVA

-,602
-2,808
,602
-2,206
2,808
2,206

,932
,029
,932
,156
,029
,156

DOBOVA
KRŠKO

Tabela 8 nam predstavlja rezultate kožne gube nadlahti. Najnižji rezultat kožne gube je 4 mm,
najvišji pa 15 mm (razlika je 11 mm). Povprečna vrednost kožne gube nadlahti pri rokometaših
RK Brežice je 8,1 mm; pri rokometaših MRD Dobova 8,7 mm in pri rokometaših RK Krško
10,9 mm. Povprečno imajo največje vrednosti kožne gube nadlahti rokometaši iz RK Krško,
sledijo rokometaši iz MRD Dobova, najmanjšo vrednost, glede na povprečje, pa imajo igralci
iz RK Brežice.
Vrednosti Kolmogorov-Smirnovega testa so pri rokometaših iz MRD Dobova in RK Brežice
večje kot 0,05, kar pomeni, da je test kožne gube nadlahti pri njih normalno porazdeljen, pri
rokometaših iz RK Krško pa ni normalno porazdeljen, saj so vrednosti KolmogorovSmirnovega testa manjše kot 0,05 (0,044).
V tabeli 9 je prikazana vrednost testa enosmerne analize variance, ki znaša 0,028, kar nam pove,
da obstajajo statistično značilne razlike med skupinami pri testu kožne gube nadlahti. V tabeli
10 pa so te razlike predstavljene, in sicer vidimo, da je razlika med RK Brežice in RK Krško
(sig. = 0,029).
Tabela 11
Osnovne statistične značilnosti obsega nadlahti
N
rk brežice
mrd dobova

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Skewness

Kurtosis

pK-S

8

29,00

2,673

26

35

1,856

4,387

,086

11

28,55

3,297

22

34

-,531

,456

,161

rk krško

15

30,47

2,232

28

37

Skupaj

34

29,50

2,777

22

37

1,852

4,765

,013

Legenda: N – število merjencev, Mean – aritmetična sredina, Std. Deviation – standardni odklon,
Minimum – minimalna vrednost spremenljivke, Maksimum – maksimalna vrednost spremenljivke,
Skewness – asimetrija; Kurtosis – sploščenost, PK-S – statistična značilnost Kolmogorov-Smirnov testa
Tabela 12
Vrednosti testa enosmerna analiza variance (ANOVA) za test obseg nadlahti

Spremenljivka F
AON
1,767

Sig.
,188

V tabeli 11 vidimo rezultate obsega nadlahti. Najnižji rezultat obsega nadlahti je 22 cm, najvišji
pa 37 cm, torej znaša razlika 15 cm. Povprečna vrednost obsega nadlahti pri rokometaših RK
Brežice je 29,00 cm; pri rokometaših MRD Dobova 28,55 cm in pri rokometaših RK Krško
30,47 cm. Povprečno imajo največje vrednosti obsega nadlahti rokometaši iz RK Krško, sledijo
rokometaši iz RK Brežice, nato pa še igralci iz MRD Dobova.
Vrednosti Kolmogorov-Smirnovega testa so pri rokometaših iz MRD Dobova in RK Brežice
večje kot 0,05, kar pomeni, da je test obseg nadlahti pri njih normalno porazdeljen, pri
rokometaših iz RK Krško pa ni normalno porazdeljen, saj so vrednosti testa manjše kot 0,05
(0,013).
V tabeli 12 je prikazana vrednost testa enosmerne analize variance, ki znaša 0,188, kar nam
pove, da statistično značilne razlike med skupinami pri testu obsega nadlahti ne obstajajo.
Tabela 13
Osnovne statistične značilnosti obsega stegna (subglutealno)
N

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Skewness

Kurtosis

pK-S

8

57,13

3,720

52

65

1,312

3,253

,108

mrd dobova

11

57,64

4,822

49

64

-,610

-,565

,200

rk krško

15

61,67

3,848

57

70

,753

-,145

,200

Skupaj

34

59,29

4,570

49

70

rk brežice

Legenda: N – število merjencev, Mean – aritmetična sredina, Std. Deviation – standardni odklon,
Minimum – minimalna vrednost spremenljivke, Maksimum – maksimalna vrednost spremenljivke,
Skewness – asimetrija; Kurtosis – sploščenost, PK-S – statistična značilnost Kolmogorov-Smirnov testa
Tabela 14
Vrednosti testa enosmerna analiza variance (ANOVA) za test obsega stegna (subglutealno)

Spremenljivka F
AOS
4,398

Sig.
,021

Tabela 15
Rezultati Dunnett's Post hoc testa (obseg stegna subglutealno)

Odvisna spremenljivka

KLUB (I)

KLUB (J)

Razlika v
povprečju

Sig.

Obseg stegna
(subglutealno)

BREŽICE

DOBOVA
KRŠKO
BREŽICE
KRŠKO
BREŽICE
DOBOVA

-,511
-4,542
,511
-4,030
4,542
4,030

,991
,043
,991
,096
,043
,096

DOBOVA
KRŠKO

V tabeli 13 so prikazani rezultati obsega stegna (subglutealno). Najnižji rezultat obsega stegna
je 49 cm, najvišji pa 70 cm, torej znaša razlika 21 cm. Povprečna vrednost obsega stegna
(subglutealno) pri rokometaših RK Brežice je 57,1 cm; pri rokometaših MRD Dobova 57,6 cm
in pri rokometaših RK Krško 61,7 cm. Povprečno imajo največje vrednosti obsega stegna
(subglutealno) rokometaši iz RK Krško, sledijo rokometaši iz MRD Dobova, nato pa še igralci
iz RK Brežice.
Vrednosti Kolmogorov-Smirnovega testa so pri vseh skupinah rokometašev večje kot 0,05, kar
pomeni, da je test obseg stegna (subglutealno) normalno porazdeljen.
V tabeli 14 je prikazana vrednost testa enosmerne analize variance, ki znaša 0,021, kar nam
pove, da obstajajo statistično značilne razlike med skupinami pri testu obsega stegna
(subglutealno). V tabeli 15 so te razlike predstavljene, in sicer vidimo, da je razlika med RK
Brežice in RK Krško (sig. = 0,043).
Hipotezo 1, ki pravi, da ni značilnih razlik v rezultatih, doseženih v posameznih morfoloških
spremenljivkah med skupinami igralcev, delno potrdim in delno zavrnem. V treh testih telesnih
značilnosti so se pojavile statistično značilne razlike.

3.2.

GIBALNE SPOSOBNOSTI

Sledi prikaz rezultatov testov gibalnih sposobnosti. Dobljeni rezultati so prikazani v tabelah,
pod njimi pa je razlaga le-teh.
Tabela 16
Osnovne statistične značilnosti sprinta 30 metrov
N
rk brežice

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Skewness

Kurtosis

pK-S

8

4,6500

,34247

3,95

5,09

-1,098

2,237

,200

mrd dobova

11

4,7427

,19550

4,42

5,12

,334

,144

,200

rk krško

15

4,7607

,26448

4,37

5,19

-,124

-1,064

,129

Skupaj

34

4,7288

,26109

3,95

5,19

Legenda: N – število merjencev, Mean – aritmetična sredina, Std. Deviation – standardni odklon,
Minimum – minimalna vrednost spremenljivke, Maksimum – maksimalna vrednost spremenljivke,
Skewness – asimetrija; Kurtosis – sploščenost, PK-S – statistična značilnost Kolmogorov-Smirnov testa
Tabela 17
Vrednosti testa enosmerna analiza variance (ANOVA) za test sprint 30 m

Spremenljivka F
SPR30
,476

Sig.
,626

V tabeli 16 so prikazani rezultati testa sprint na 30 m. Najvišji rezultat tega testa je 5,19 s,
najnižji pa 3,95 s. Pri tem testu gre za merjenje časa, ki ga rokometaš porabi za pretek 30 m,
torej je višji rezultat slabši. Razlika med najboljšim in najslabšim rezultatom je 1,24 s.
Povprečna vrednost sprinta na 30 m pri rokometaših RK Brežice je 4,65 s; pri rokometaših
MRD Dobova 4,74 s in pri rokometaših RK Krško 4,76 s. Povprečno imajo najboljši rezultat
sprinta na 30 metrov rokometaši iz RK Brežic, sledijo rokometaši iz MRD Dobova, najslabši
rezultat na tem testu pa imajo rokometaši RK Krško.
Vrednosti Kolmogorov-Smirnovega testa so pri vseh skupinah rokometašev večje kot 0,05, kar
pomeni, da je test sprint 30 metrov normalno porazdeljen.
V tabeli 17 je prikazana vrednost testa enosmerne analize variance, ki znaša 0,626, kar nam
pove, da statistično značilne razlike med skupinami pri testu sprint 30 m ne obstajajo.
Tabela 18
Osnovne statistične značilnosti skoka v daljino z mesta
N
rk brežice

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Skewness

Kurtosis

pK-S

8

237,50

12,071

222

253

,180

-1,466

,200

mrd dobova

11

214,91

21,140

185

255

,096

-,061

,200

rk krško

15

225,00

17,146

195

250

-,467

-,771

,200

Skupaj

34

224,68

19,047

185

255

Legenda: N – število merjencev, Mean – aritmetična sredina, Std. Deviation – standardni odklon,
Minimum – minimalna vrednost spremenljivke, Maksimum – maksimalna vrednost spremenljivke,
Skewness – asimetrija; Kurtosis – sploščenost, PK-S – statistična značilnost Kolmogorov-Smirnov testa
Tabela 19
Vrednosti testa enosmerna analiza variance (ANOVA) za test skok v daljino z mesta

Spremenljivka F
SDM
3,819

Sig.
,033

Tabela 20

Rezultati Dunnett's Post hoc testa (skok v daljino z mesta)
Odvisna spremenljivka

KLUB (I)

KLUB (J)

Razlika v
povprečju

Sig.

Skok v daljino z mesta

BREŽICE

DOBOVA
KRŠKO
BREŽICE
KRŠKO
BREŽICE
DOBOVA

22,591
12,500
-22,591
-10,091
-12,500
10,091

,027
,155
,027
,493
,155
,493

DOBOVA
KRŠKO

V tabeli 18 vidimo rezultate testa skok v daljino z mesta. Najnižji rezultat tega testa je 185 cm,
najvišji 255 cm. Razlika med najboljšim in najslabšim rezultatom je 70 cm. Povprečna vrednost
testa pri skoku v daljino z mesta je pri rokometaših RK Brežice je 238 cm; pri rokometaših
MRD Dobova 215 cm in pri rokometaših RK Krško 225 cm. Povprečno imajo najboljši rezultat
skoka v daljino z mesta rokometaši iz RK Krško, sledijo rokometaši iz RK Brežic, najslabši
rezultat na tem testu pa imajo rokometaši MRD Dobova.
Vrednosti Kolmogorov-Smirnovega testa so pri vseh skupinah rokometašev večje kot 0,05, kar
pomeni, da je test skok v daljino z mesta normalno porazdeljen.
V tabeli 19 je prikazana vrednost testa enosmerne analize variance, ki znaša 0,033, kar nam
pove, da obstajajo statistično značilne razlike med skupinami pri skoku v daljino z mesta. V
tabeli 20 so te razlike predstavljene, in sicer vidimo, da je razlika med RK Brežice in MRD
Dobova (sig. = 0,027).
Tabela 21
Osnovne statistične značilnosti troskoka z mesta
N
rk brežice

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Skewness

Kurtosis

pK-S

8

715,63

37,190

661

764

-,356

-1,350

,200

mrd dobova

11

716,27

94,516

532

805

-1,011

-,267

,690

rk krško

15

719,33

82,264

565

870

-,012

1,70

,200

Skupaj

34

717,47

76,644

532

870

Legenda: N – število merjencev, Mean – aritmetična sredina, Std. Deviation – standardni odklon,
Minimum – minimalna vrednost spremenljivke, Maksimum – maksimalna vrednost spremenljivke,
Skewness – asimetrija; Kurtosis – sploščenost, PK-S – statistična značilnost Kolmogorov-Smirnov testa
Tabela 22
Vrednosti testa enosmerna analiza variance (ANOVA) za test troskok z mesta

Spremenljivka F
TRO
,008

Sig.
,992

V tabeli 21 so prikazani rezultati testa troskok z mesta. Najnižji rezultat tega testa je 532 cm,
najvišji 870 cm. Razlika med najboljšim in najslabšim rezultatom je 338 cm. Povprečna
vrednost testa pri skoku v daljino z mesta je pri rokometaših RK Brežice je 716 cm; pri
rokometaših MRD Dobova prav tako 716 cm in pri rokometaših RK Krško 719 cm. Povprečno
imajo najboljši rezultat troskoka z mesta rokometaši iz RK Krško, z enakim rezultatom pa
sledijo rokometaši iz RK Brežic in MRD Dobova.
Vrednosti Kolmogorov-Smirnovega testa so pri vseh skupinah rokometašev večje kot 0,05, kar
pomeni, da je test troskok z mesta normalno porazdeljen.
V tabeli 22 je prikazana vrednost testa enosmerne analize variance, ki znaša 0,992, kar nam
pove, da ni statistično značilnih razlik med skupinami pri troskoku z mesta.

Tabela 23
Osnovne statistične značilnosti testa 8 x 40 metrov
N
rk brežice

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Skewness

Kurtosis

pK-S

8

8,4713

,24579

8,11

8,88

,614

,201

,056

mrd dobova

11

8,9382

,26377

8,43

9,43

-0,05

,919

,200

rk krško

15

8,7838

,51057

8,17

10,24

1,574

4,029

,052

Skupaj

34

8,7602

,41898

8,11

10,24

Legenda: N – število merjencev, Mean – aritmetična sredina, Std. Deviation – standardni odklon,
Minimum – minimalna vrednost spremenljivke, Maksimum – maksimalna vrednost spremenljivke,
Skewness – asimetrija; Kurtosis – sploščenost, PK-S – statistična značilnost Kolmogorov-Smirnov testa
Tabela 24
Vrednosti testa enosmerna analiza variance (ANOVA) za test 8 x 40 m

Spremenljivka F
T8X40M
3,331

Sig.
,049

Tabela 25
Rezultati Dunnett's Post hoc testa (8 x 40 m)
Odvisna spremenljivka

KLUB (I)

KLUB (J)

Razlika v
povprečju

Sig.

8 x 40 m

BREŽICE

DOBOVA
KRŠKO
BREŽICE
KRŠKO
BREŽICE
DOBOVA

-,46693
-,31255
,46693
,15438
,31255
-,15438

,003
,168
,003
,684
,168
,684

DOBOVA
KRŠKO

V tabeli 23 so prikazani rezultati anaerobno-aerobnega testa 8 x 40 m. V izračunu so
uporabljena povprečja vseh osmih tekov posameznika. Najnižji in hkrati najboljši rezultat pri
tem testu je 8,11 s, najvišji in najslabši rezultat pa 10,24 s (razlika je 2,13 s). Povprečna vrednost
testa 8 x 40 m je pri rokometaših RK Brežice 8,47 s; pri rokometaših MRD Dobova 8,9 s in
pri rokometaših RK Krško 8,78 s. Povprečno imajo najboljši rezultat testa 8 x 40 metrov
rokometaši iz RK Brežic, sledijo rokometaši iz RK Krško, najslabše povprečje pa imajo
rokometaši MRD Dobove.
Vrednosti Kolmogorov-Smirnovega testa so pri vseh skupinah rokometašev večje kot 0,05, kar
pomeni, da je test 8 x 40 metrov normalno porazdeljen.
V tabeli 24 je prikazana vrednost testa enosmerne analize variance, ki znaša 0,049, kar nam
pove, da obstajajo statistično značilne razlike med skupinami pri 8 x 40 metrov. V tabeli 25 so
te razlike predstavljene, in sicer vidimo, da je razlika med RK Brežice in MRD Dobova (sig. =
0,003).
Tabela 26
Osnovne statistične značilnosti stopnjevalnega aerobnega vzdržljivostnega testa

N
rk brežice

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Skewness

Kurtosis

pK-S

8

9,5800

1,20985

8,08

12,12

1,369

2,635

,060

mrd dobova

11

8,3245

2,18372

4,05

12,03

-,495

,537

,037

rk krško

15

10,0440

1,98821

6,04

14,00

,103

,253

,063

Skupaj

34

9,3785

2,00349

4,05

14,00

Legenda: N – število merjencev, Mean – aritmetična sredina, Std. Deviation – standardni odklon,
Minimum – minimalna vrednost spremenljivke, Maksimum – maksimalna vrednost spremenljivke,
Skewness – asimetrija; Kurtosis – sploščenost, PK-S – statistična značilnost Kolmogorov-Smirnov testa
Tabela 27
Vrednosti testa enosmerna analiza variance (ANOVA) za stopnjevalni aerobni vzdržljivostni test

Spremenljivka F
SAVT
2,626

Sig.
,088

V tabeli 26 so prikazani rezultati aerobnega testa, ki se imenuje stopnjevalni aerobni
vzdržljivostni test. Prikazane so stopnje testa, ki so jih posamezniki dosegli. Najnižji rezultat
pri tem testu je 4,05, najvišji rezultat pa 14,00 (razlika je skoraj 10 stopenj). Povprečna dosežena
stopnja tega testa je pri rokometaših RK Brežice 9,6; pri rokometaših MRD Dobova 8,3 in pri
rokometaših RK Krško 10,0. Povprečno imajo najboljši rezultat stopnjevalnega aerobno
vzdržljivostnega testa rokometaši iz RK Krško, sledijo rokometaši iz RK Brežic, najslabši
povprečni
doseženi
rezultat
pa
imajo
rokometaši
MRD
Dobove.
Vrednosti Kolmogorov-Smirnovega testa so pri rokometaših iz RK Krško in RK Brežice večje
kot 0,05, kar pomeni, da je stopnjevalni aerobni vzdržljivostni test pri njih normalno
porazdeljen, pri rokometaših iz MRD Dobova pa ni normalno porazdeljen, saj so vrednosti
Kolmogorov-Smirnovega
testa
manjše
kot
0,05
(0,037).
V tabeli 27 je prikazana vrednost testa enosmerne analize variance, ki znaša 0,088, kar nam
pove, da ni statistično značilnih razlik med skupinami pri stopnjevalnem aerobnem
vzdržljivostnem testu.
Hipotezo 2, ki pravi, da ni značilnih razlik v rezultatih, doseženih v posameznih motoričnih
spremenljivkah med skupinami igralcev, prav tako delno potrdim in delno zavrnem. V dveh
testih gibalnih sposobnosti so se pojavile statistično značilne razlike.

4. SKLEP
Na podlagi izbrane testne baterije smo primerjali rezultate rokometašev iz RK Brežice, MRD
Dobova in RK Krško. Vzorec merjencev je sestavljalo 34 kadetov, 8 iz RK Brežic, 11 iz MRD
Dobova in 15 iz RK Krško. Vsi udeleženi na meritvah so bili rojeni leta 2001 ali 2002, kar
pomeni, da so v času meritev nastopali za starostno kategorijo kadeti. Pridobljene rezultate smo
obdelali s programom SPSS (Statistical Package for the Social Science). Izračunani so bili
osnovni statistični parametri in normalnost porazdelitve rezultatov: aritmetična sredina,
standardni odklon, minimalni in maksimalni rezultat. Za ugotavljanje statistično značilnih
razlik
med
rokometnimi
klubi
je
bila
uporabljena
analiza
variance.
Hipotezo 1, kjer smo predvidevali, da ni statistično značilnih razlik v rezultatih, doseženih v
posameznih spremenljivkah za oceno morfoloških telesnih značilnosti med skupinami igralcev;
in hipotezo 2, kjer smo predvidevali, da ni statistično značilnih razlik v rezultatih, doseženih v
posameznih motoričnih spremenljivkah med skupinami igralcev, smo delno potrdili in delno
zavrnili. Pol rezultatov je bilo statistično značilnih.
Sama raziskava ima nekaj pomanjkljivosti: zaradi poškodb, odsotnosti nekaterih igralcev in
konca sezone je bil vzorec rokometašev manjši (34), kot je bilo sprva načrtovano (45). Prav
tako nisem uspela opraviti vseh načrtovanih meritev. Sprva je bilo mišljeno, da se bo merila
tudi moč strela, vendar radar, potreben za meritev, v času testiranja v klubih ni bil na voljo. So
pa bile meritve opravljene znotraj 17 dni, tako da ni bilo prevelike časovne razlike med klubi.
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