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POJAVNOST IN POGOSTOST ŠPORTNIH POŠKODB PRI ODBOJKI

Svit Hafner

IZVLEČEK

Cilj diplomskega dela je bil pridobiti podatke o pojavnosti, anatomski lokaciji, tipu,
mehanizmu nastanka, obdobju in resnosti športnih poškodb v odbojki.

V raziskavo je bilo zajetih 40 igralcev in igralk odbojke, ki so v tekmovalni sezoni 2017/18
tekmovali v 1. državni odbojkarski ligi. Vsi merjenci in merjenke so izpolnili anketni
vprašalnik, ki je vseboval nekatere osebne podatke (spol, teža, višina, starost, igralno mesto)
ter sklop 16 vprašanj zaprtega tipa. Igralce smo prospektivno spremljali v tekmovalni sezoni
2017/18. Dobljene podatke smo statistično obdelali s pomočjo programskega paketa SPSS.
Grafe smo naredili s pomočjo programa Microsoft Excel.

Ugotovili smo skupno pojavnost poškodb 2,08 pri moških in 0,53 pri ženskah na 1000 ur
športne aktivnosti. Pojavnost poškodb je večja na tekmi (10,29 moški in 1,65 ženske) kot na
treningu (1,09 moški in 0,39 ženske). Pri moških je večina poškodb nastala v tekmovalnem
obdobju in 54% poškodb na tekmi, pri ženskah pa je polovica poškodb nastala v pripravljalnem
in polovica v tekmovalnem obdobju, 63% poškodb pa se je zgodilo na treningu. Največkrat
poškodovana regija telesa je spodnji ud, anatomska lokacija pa skočni sklep (62,5%) pri
ženskah in koleno (23,08%) pri moških. Ženske so si največkrat poškodovale sklepe (62,5%),
moški pa kite (38,5%) in sklepe (30,8%). Mehanizem poškodovanja je bil pri obeh spolih
večinoma nekontakten. Resnost pri moških je bila zanemarljiva in manjša, pri ženskah pa
manjša in zmerna.
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INCIDENCE AND FREQUENCY OF SPORTS INJURIES IN VOLLEYBALL

Svit Hafner

ABSTRACT

The aim of our thesis was to collect data of incidence, anatomic location, type, mechanism,
occurrence period and severity of sports injuries in volleyball.

The survey included 40 male and female volleyball players who competed in the 1st National
Volleyball League in the 2017/18 competition season. All players filled out a survey
questionnaire containing some personal information (gender, weight, height, age, playing
position) and a set of 16 closed-type questions. We watched the players prospectively in the
2017/18 competition season. The obtained data was statistically processed using the SPSS
software package. The graphs were made using software Microsoft Excel.

We found a total incidence of injuries of 2.08 in males and 0.53 in women per 1000 hours of
sports activity. The incidence of injuries was higher during games (10.29 in men and 1.65 in
women) than in training (1.09 in men and 0.39 in women). In men, most of the injuries occurred
during the competition period and 54% of injuries during games; in women, half of the injuries
occurred in the preparation and half during the competition period, and 63% of the injuries
occurred in training. The most frequently damaged region of the body was the lower limb, and
the anatomical location was ankle joint (62.5%) in females and knee (23.08%) in men. Women
were the most affected by joints (62.5%) and men by tendons (38.5%) and joints (30.8%). The
mechanism of injury was largely of a non-contact nature for both sexes. The severity of injuries
in men was negligible and light, and in women it was light and moderate.
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1 UVOD

1.1

Odbojka

Odbojka je panoga ekipnih športov, ki vedno hitreje pridobiva nove navdušence po celem
svetu. Je ena izmed najmlajših športnih panog, saj je nastala šele leta 1895. Za začetnika
odbojke štejemo športnega vizionarja Williama G. Morgana, ki je spojil športne elemente
košarke, tenisa, baseballa in rokometa ter igro poimenoval Mintonette. Glavni namen
oblikovanja odbojke je bil zmanjšati količino fizičnega kontakta. Spada med najbolj razširjene
in tudi najbolj množične športne panoge na svetu (Reeser, Verhagen, Briner, Askeland in Bahr,
2006), saj je FIVB (Federation Internationale de Volleyball) zveza, z 221 včlanjenimi
državami, največja mednarodna zveza na svetu (FIVB). Cassell (2001) trdi, da se po svetu
ukvarja z odbojko vsaj enkrat tedensko prek 800 milijonov ljudi. Verjamemo, da v zadnjih letih
število ljudi, ki se ukvarja z odbojko, že presega milijardo članov, število pa še vedno hitro
narašča. Eden od vzrokov za tako množičnost odbojke je njena dostopnost. Igra se jo lahko v
zaprtih in odprtih prostorih, na različnih tekmovalnih ravneh, igrajo jo lahko različno stari,
moški, ženske, vrhunski športniki, rekreativni športniki, invalidi… K množičnosti pripomorejo
tudi različne variacije odbojke. Med najbolj poznane spadajo dvoranska odbojka, odbojka na
mivki, ki se sedaj lahko igra tudi v dvoranah, ter sedeča odbojka. Med manj poznane pa štejemo
odbojko na snegu, ki postaja vedno bolj popularna, "Sepak Takraw", ki je zelo popularna v
Aziji in se jo igra z nogo, vodna odbojka, "Bossaball" idr.

Odbojkarska igra se je skozi leta drastično spreminjala ter se razvila v šport eksplozivne moči
in številnih spretnosti, ki zahtevajo telesno pripravljenost in timsko delo (Reeser in Bahr,
2003).

1.1.1 Značilnosti odbojkarske igre
Po strukturi gibanja odbojko uvrščamo med polistrukturne aciklične športe, po številu igralcev,
ki v igri sodelujejo, pa med ekipne športne igre (Zadražnik in Marinko, 2004). Dvoransko
odbojkarsko igro igrata dve moštvi s šestimi igralci v igrišču, ki stojita vsaka na svoji polovici
igrišča, ter poskušata premagati ena drugo. Igrišče meri 18 x 9 metrov, mreža je pri moških
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visoka 243 centimetrov, pri ženskah pa 224 centimetrov. Ker polovici igrišča loči mreža, sodi
odbojka med nekontaktne športe. Igra poteka tako, da poskuša vsaka ekipa poslati žogo preko
mreže v nasprotnikovo polovico igrišča tako, da pade na tla ali da je nasprotnik ne more odbiti
nazaj preko mreže. Vsaka ekipa se žoge lahko dotakne 3-krat, preden jo mora vrniti v
nasprotnikovo polje, medtem ko se posamezen igralec žoge lahko dotakne samo 1-krat.
Odbojkarska tekma ni časovno omejena in traja, dokler ena izmed ekip ne osvoji treh nizov.
Vsak niz se igra do 25 točk (ob izenačen rezultatu se igra na 2 točki razlike), medtem ko se
morebitni 5. niz ("tie break") igra do 15 točk (ob izenačen rezultatu se igra na 2 točki razlike).
Vsaka točka se začne s servisom, ki ga igralci izvajajo izza zadnje črte igrišča, in konča, ko
žoga pade na tla oz. ena od ekip stori napako. Servis se izvaja na začetku tekme, seta in po
vsaki napaki v igri. Po menjavi servisa se ekipa, ki bo izvajala servis, pomakne za 1 mesto
naprej v smeri urinega kazalca (Čopi, 2005; Cassell, 2001). Tekmovalna odbojka se igra po
uradnih pravilih mednarodne odbojkarske zveze FIVB, ki se skozi čas spreminjajo in
prilagajajo.

V vseh oblikah odbojke se ponavlja 6 osnovnih igralnih elementov: servis, sprejem servisa,
podaja, napadalni udarec, blok in sprejem napadalnega udarca. Igra se začne s servisom, sledi
mu sprejem servisa nasprotne ekipe, podaja in napadalni udarec, katerega nasprotnik poskuša
zaustaviti z blokom ali s sprejemom napadalnega udarca. Če nasprotnik uspe sprejeti napadalni
udarec, poskuša ujeto žogo podati in jo z napadalnim udarcem zaključiti (Zadražnik in
Marinko, 2004).

V odbojki je ključnega pomena hitro in uspešno reševanje spreminjajočih situacij, ki zahtevajo
hitre in pravilne odločitve. Takšne odločitve so možne le, če igralec uspešno spozna dano
situacijo, jo predela in se nanjo smiselno in hitro odzove tako, da bo najuspešnejša (Čopi,
2005). Odbojkar mora biti zato ne samo fizično, temveč tudi psihično na zelo visoki ravni, da
se lahko hitro in uspešno odzove na dane situacije.

Odbojka je šport s prekinitvami, ki zahteva od igralcev in igralk visoko zmogljivost v kratkih
visoko intenzivnih obremenitvah, katerim sledijo nizko intenzivne obremenitve ("time out",
premor med točkami, rotacija igralcev idr.) (Kunstlinger, Ludwig in Stegemann, 1987;
Polglaze in Dawson, 1992; Viitasalo idr., 1987; Sattler, 2010). Visoko intenzivne obremenitve
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in kratki premori zahtevajo od igralca visok nivo kreatin fosfata in glikolize kot tudi dobro
aerobno kapaciteto za regeneracijo (Sattler, 2010). V odbojki je tudi pomemben visok nivo
nevromišičnega sistema, saj je v igri prisotno veliko kratkih sprintov, skokov, padcev in
vsestranskega nizkega gibanja, ki se redno ponavlja (Sattler, 2010).

1.1.2 Igralne pozicije
Sprejemalec – napadalec je igralec, ki med igro uporablja največ odbojkarskih elementov.
Njegova primarna naloga je sprejem servisa in napadanje podane žoge. Je ena od dveh igralnih
pozicij, ki sprejema žogo. V igrišču sta vedno dva sprejemalca. Sprejemalec – napadalec
sodeluje v vseh elementih igre, tudi pri podaji, vendar so te redke. Najbolj obremenjeni deli
telesa pri sprejemalcih/napadalcih so ramenski sklep, saj največ napadajo, hrbet ter noge zaradi
prisilne drže – preže (Vodopivec, 2014).

Podajalec je igralec, ki je primarno zadolžen za organiziranje napada. Pogovorno igralno
mesto označujemo kot "možgani" ekipe, saj je mentalno ena zahtevnejših igralnih mest.
Podajalec potrebuje dobro tehniko zgornjega odboja, saj mora z njim natančno usmeriti žogo
do napadalca z določeno hitrostjo (Pušnik, 2007). Poleg podaje sodeluje še v obrambnih
akcijah, bloku in servisu. Podajalec je najmanj podvrženo igralno mesto k poškodbam, vendar
pa je zaradi specifičnega gibanja nagnjen k določenim poškodbam. Med najpogostejšimi so
akutne poškodbe prstov rok, zvini gležnja ter kronične poškodbe kolena (Ivartnik, 2012).

Srednji bloker je igralec, ki večinoma igra samo v sprednji vrsti. V zadnji vrsti igra samo v
isti točki po lastnem servisu, nato pa ga zamenja libero, dokler ne pride nazaj v sprednjo linijo.
Njegova glavna naloga je napad prvega tempa in blokiranje napada nasprotnika. V večini
primerov so srednji blokerji med najvišjimi v ekipi zato, da hitreje dosežejo določeno višino,
ki je potrebna za postavljanje uspešnega bloka. Srednji blokerji so zaradi igranja večinoma ob
mreži bolj nagnjeni k akutnim poškodbam gležnjev in prstov rok (Vodopivec, 2014).

Korektor je igralec, ki velja za najboljšega napadalca ekipe. Korektor ne sodeluje pri sprejemu
servisa, čeprav v moderni odbojki zaradi zelo močnih servisov občasno prihaja tudi do tega, da
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mora sodelovati pri sprejemu servisa. Polega napada korektor sodeluje še pri obrambnih
akcijah, bloku ter servisu. Tako kot sprejemalec – napadalec tudi korektor redko podaja. Zaradi
veliko skokov so pri korektorju najbolj pogoste poškodbe spodnjih okončin, hrbta in
ramenskega sklepa (Vodopivec, 2014).

Libero je igralna pozicija, ki se je uvedla šele leta 1998, skupaj z novim točkovanjem (FIVB).
Je najbolj specializirano igralno mesto, saj igralec, ki igra libera, sodeluje samo v fazah
obrambe in sprejema servisa. Libero menja igralca zadnje linije, običajno je to srednji bloker,
ko zaključi z lastnim servisom. Drža libera je v igri izredno nizka (nizka preža). Zato so koti
kolen in gležnjev zelo zaprti, igralec pa je nagnjen k poškodbam spodnjih okončin. Libero ima
zato specifičen trenažni proces, kjer se razvija moč spodnjih okončin, stabilnost v zelo nizkih
držah ter hitre premike iz predvsem nizkih položajev telesa (Jerončič, 2013).

1.2

Športne poškodbe

Športne poškodbe so danes postale stalnica vsakega športa. Pojavlja se na vseh ravneh
udejstvovanja s športom, ne samo v vrhunskem športu. Športnim poškodbam se lahko v celoti
izognemo vendar je takih primerov v odbojki zelo malo, saj poškodbe nastanejo že zaradi
specifičnih gibanj, značilna za šport in posledičnih biomehanskih obremenitev lokomotornega
sistema (Sattler, 2010). Z napredovanjem znanja o športnih poškodbah, napreduje tudi znanje
o rehabilitaciji poškodb in tudi o sami preventivi pred športnimi poškodbami. Danes v trenažni
načrt obvezno umeščamo tudi vadbo z utežmi, preventivne vadbe, vadbo s športnimi
pripomočki (elastika, velika žoga, stabilizacijske plošče idr.), kot tudi redne fizioterapije,
masaže in sprostitvene tehnike s ciljem zmanjšanja števila športnih poškodb. Na žalost si
zadnje vsebine danes lahko privoščijo samo tisti, ki imajo za to denar, ali pa imajo v klubu tej
vsebini namenjeno usposobljeno osebje.

Najbolj splošna definicija športne poškodbe je opisana kot vsaka telesna težava, ki nastane
neposredno zaradi gibalne dejavnosti (Sattler, Dervišević, Hadžić, 2016). Splošno znano je, da
ima telesna aktivnost številne pozitivne zdravstvene učinke. V modernem vrhunskem športu
pa je telesna aktivnost povečana do te mere, da dosega meje človeških sposobnosti, ki lahko
hitro privedejo do nastanka športnih poškodb. Povečana telesna aktivnost je lahko le eden od
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možnih vzrokov za nastanek poškodb, a skoraj nikoli edini. Neredko je prav športna poškodba
eden od vzrokov ali celo glavni vzrok za predčasno prekinitev športne poti (Dervišević, Hadžić,
2016).

Odbojka je nekontaktni šport, zato se zdi, da je pojavnost športnih poškodb v odbojki majhna.
Toda pogosti skoki in doskoki ob mreži ter hitre in eksplozivne spremembe smeri predstavljajo
visoko tveganje za poškodbe. Danes opredeljujemo odbojko kot šport z nizko pogostostjo
športnih poškodb, vendar v zadnjem času naraščajo kronične poškodbe in akutne poškodbe
kolena in sprednje križne vezi, predvsem pri ženskah (Verhagen, Van der Beek, Bouter, Bahr
in Mechelen, 2004).

V svoji raziskavi so Agel, Palmieri-Smith, Dick, Wojtys, Marshall (2007) ugotovili, da je
tveganje za nastanek poškodbe višje na tekmi, kot na treningu. Dokazali so, da se na tekmi
dogodi 4,58 poškodb na 1000 ur, na treningu pa 4,10 poškodb na 1000 ur igre. Prišli so tudi do
spoznanja, da je mehanizem nastanka poškodbe na tekmah relativno enakomerno porazdeljen
v vseh treh kategorijah (kontakt z drugim igralcem, kontakt z raznimi predmeti in brez
kontakta), medtem ko na treningih prevladuje mehanizem poškodovanja brez direktnega
kontakta (prek 50%).

Odstotni deležnastanka poškodbe

60%

54%

50%
40%
30%

35,40%

32,70%

30%

27%

Trening

20%

Tekma

15%

10%
0%
Ostali kontakti

Kontakt z igralcem

Brez kontakta

Mehanizem nastanka poškodbe

Slika 1. Mehanizem nastanka poškodb v ženski odbojki od leta 1988/89 do 2003/04 (Agel
idr., 2007).
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Na sliki 1 lahko vidimo, da je mehanizem nastanka poškodb brez kontakta visoko izražen na
treningih, medtem ko so poškodbe s kontaktom igralca bolj značilne med igro na tekmi. Ostali
kontakti se nanašajo na stike s predmeti, kot so stebri, žoge, ograje in tla.

1.2.1 Delitev športnih poškodb
Športne poškodbe lahko razvrščamo po več ključih. Danes se najbolj uporablja klasifikacija
glede na resnost poškodbe. Opredelimo jo s pomočjo podatka o absenci športnika od
tekmovalnega oziroma trenažnega procesa. To klasifikacijo so uporabili Walden s sodelavci
leta 2005 (Walden, Hagglund in Ekstrand, 2005), ki so poškodbe definirali kot:


Zanemarljive poškodbe (odsotnost iz igrišč manj kot 3 dni);



Manjše poškodbe (odsotnost iz igrišč od 3 do 7 dni);



Zmerne poškodbe (odsotnost iz igrišč od 8 do 28 dni);



Hude poškodbe (odsotnost iz igrišč več kot 28 dni).

V epidemiološki študiji slovenskih vrhunskih športnikov sta Dervišević in Hadžić (2004)
predstavila podatke po prej omenjeni klasifikaciji, kjer sta navedla odsotnost športnikov:


Manj kot 3 dni – 11%;



Od 3 do 7 dni – 17,1%;



Od 8 do 28 dni – 23,9%;



Več kot 28 dni – 23,4%.

Sattler (2010) je ugotovil, da je 54% moških poškodovancev utrpelo poškodbe, zaradi katerih
so bili odsotni od aktivnosti za več kot 8 dni. Pri ženskah je bil ta delež nekoliko manjši in sicer
48,4%. Ugotovil je tudi, da je delež zmernih in težkih poškodb relativno visok, ter da ni bil
opažen trend upadanja le-teh.

1.2.1.1 Akutne in kronične športne poškodbe
Športne poškodbe lahko razdelimo tudi glede na mehanizem nastanka. Ločimo akutne in
kronične športne poškodbe. Akutne športne poškodbe nastanejo nenadno z delovanjem zunanje
sile ob padcu, udarcu in imajo specifičen mehanizem nastanka, ki je lahko kontakten ali
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nekontakten (Hadžić, Dervišević, 2016). Iz dosedanjih raziskav lahko povzamemo, da je več
akutnih poškodb kot kroničnih. Akutne športne poškodbe moderna medicina večinoma v celoti
uspešno rešuje. Večji problem predstavljajo poškodbe kroničnega izvora oziroma
preobremenitveni sindromi (Vidmar, 1992). Kronične poškodbe za razliko od akutnih nastajajo
postopoma skozi pogoste, ponavljajoče se preobremenitve določenih tkivnih struktur. Začetka
teh poškodb se športnik običajno ne spomni; časa in vzroka nastanka ne moremo z gotovostjo
opredeliti; navaja zgolj bolečino v določenem delu telesa. Postopoma postane
poškodba/bolečina tudi klinično zaznavna ter vedno bolj moti in ovira športnika pri trenažnem
procesu in šele takrat športnik preneha z aktivnostjo (Hadžić, Dervišević, 2016). Nenehno
kopičenje mikropoškodb, ki nastanejo kot posledica nezadostnega počitka ali neravnovesja
obremenitev zaradi nesorazmerja nekaterih mišičnih skupin, tako privede do histoloških
sprememb mišičnih, kostnih in vezivnih tkiv. Mikropoškodbe mišic in kit so normalen in nujen
pojav pri kvalitetnem treningu in omogočajo napredek, saj se z njimi mišice, kite in drugo
obremenjeno tkivo prilagodi na napor. Seveda pa moramo s počitkom zagotoviti dovolj časa,
da se mikropoškodbe med posameznimi vadbenimi enotami zacelijo. Če takim poškodbam ne
namenimo takojšnje pozornosti, se sprva kažejo le v obliki pogoste bolečine, ki jo povezujemo
s preobremenitvenim sindromom, postopoma pa lahko predstavlja degenerativne procese
posameznih delov lokomotornega sistema (Vidmar, 1992). Kronične poškodbe se s premalo
pozornosti ali predčasno vrnitvijo v vadbeni proces vedno znova ponavljajo in športnika vedno
znova omejujejo. Zdravljenje kroničnih poškodb je velikokrat dolgotrajen proces, kar v večini
primerov privede do daljše odsotnosti športnika z igrišč, v hujših primerih celo do predčasnega
zaključka športnikove kariere ali celo delne invalidnosti (Vidmar, 1992).

1.2.2 Pojavnost športnih poškodb v odbojki
Odbojka, kot nekontaktni šport, naj bi veljal za šport, kjer je število poškodb in pogostost leteh manjša, kot pri drugih ekipnih športih (Bahr in Bahr, 1997; Reeser, Verhagen, Briner,
Askeland in Bahr, 2006). Ker pa je odbojka šport hitrih in eksplozivnih vsestranskih gibanj, je
nastanek športnih poškodb neizogiben (Walden, Green, 1992).
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Incidenca ali pojavnost športnih poškodb je število novih poškodb v določenem časovnem
intervalu v določeni populaciji. Pojavnost športnih poškodb se izrazi, kot število poškodb na
1000 ur telesne aktivnosti.

Primer izračuna pojavnosti poškodb: odbojkarsko moštvo s 14 igralci, ki tedensko opravijo za
18 ure telesne aktivnosti (trening in tekma) v sezoni (40 tednov), skupaj opravi 10080 ur telesne
aktivnosti (14 igralcev x 18 ur x 40 tednov). Če v sezoni v tem moštvu zabeležimo npr. 30
akutnih poškodb, je pojavnost 2,98 poškodb na 1000 ur telesne aktivnosti (30 / 10080 x 1000
= 0,00298 x 1000 = 2,98).

Agel idr. (2007) so dokazali, da se 63% vseh poškodb v odbojkarski igri zgodi pri skokih in
doskokih. Ker se oba elementa največkrat pojavljata v akcijah ob odbojkarski mreži, se največ
poškodb pripeti prav na tem območju. Bahr in Bahr (1997) sta ugotovila, da se kar 89%
poškodb dogodi prav ob mreži. Delež teh poškodb so Verhagen idr. (2004) ugotovili, da je kar
61% vseh poškodb v odbojki.

70

Odstotek poškodb

60
50
40
Poškodba gležnja
30

Druga poškodba

20
10
0
Blok

Napad

Podaja

Servis

Sprejem Obramba

Slika 2. Mehanizem poškodbe po odbojkarskih elementih posebej za poškodbe gležnja (n =
40) in ostale poškodbe (n = 33) (Bahr, R. in Bahr, I. A., 1997).
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Slika 2 predstavlja mehanizem nastanka športne poškodbe po igralnih odbojkarskih elementih.
Iz slike lahko razberemo, da je pri elementih, igranih na območju mreže večja verjetnost za
poškodbo.

Dosedanje epidemiološke študije so pokazale, da so igralci odbojke najbolj nagnjeni k
poškodbam spodnjih okončin (Verhagen idr., 2004; Agel idr., 2007; Sattler, 2010). Verhagen
idr. (2004) so ugotovili, da predstavlja delež poškodb spodnjih okončin kar 83% vseh akutnih
poškodb pri odbojki. Agel idr. (2007) so potrdili to tezo s svojo raziskavo, kjer so z odstotkom
55% dokazali, da se poškodbe pri odbojki najpogosteje pojavijo na spodnjih okončinah. Sattler
(2010) je v svoji raziskavi prišel do podobnega rezultata. Ugotovil je, da predstavljajo akutne
poškodbe na spodnjih okončinah več kot 70% vseh akutnih poškodb pri odbojki. Druga
najpogostejša poškodovana anatomska regija so zgornje okončine z odstotkom 20%, kar so
dokazali Agel idr. (2007).
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Odstotek vseh poškodb

80

78,72
72,97

70
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Ženske

40

Moški

30
18,92
12,77

20
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0 2,13

8,11 6,38

0
Spodnji ud

Zgornji ud

Glava in vrat

Trup

Regija telesa

Slika 3. Akutne poškodbe po anatomskih regijah za oba spola (Sattler, 2010).

Slika 3 prikazuje anatomske regije telesa, kjer se najpogosteje pojavljajo akutne odbojkarske
poškodbe posebej za moške in ženske. Iz slike lahko razberemo, da je spodnji ud najbolj
nagnjen del telesa k odbojkarskim poškodbam.
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Tabela 1
Pojavnost poškodb na treningu, tekmi in skupno nekaterih dosedanjih raziskav

Raziskava

Leto
raziskave

Spol

Bahr in Bahr

1997

Ž

Verhagen

2004

M in Ž

Agel

2007

Beneka

Pojavnost

Pojavnost

poškodb na

poškodb na

treningu

tekmi

Skupna
pojavnost

1,5

3,5

1,7

2,3 in 1,5

3,8 in 4,2

3,0 in 2,4

Ž

4,1

4,58

/

2009

M

/

/

2,8

Sattler

2010

M in Ž

0,35 in 0,42

2,32 in 2,10

0,30 in 0,35

Sadehi

2011

M

0,98

/

/

Ivartnik

2014

M in Ž

0,25 in 0,36

2,09 in 1,71

0,22 in 0,29

Bere

2015

M in Ž

/

11,2 in 10,3

/

Iz tabele 1 lahko razberemo, da je verjetnost za poškodbo veliko večja na tekmi kot na treningu.
Opazimo lahko tudi, da trend pojavnosti poškodb stalno niha v pozitivno in negativno smer.

Koliko poškodb se v resnici pripeti, so Bere, T., Kruczynski, J., Veintimilla, N. (2015)
predstavili v svoji raziskavi, kjer so raziskovali pojavnost športnih poškodb pri odbojki na
tekmah najvišje kakovosti (svetovno prvenstvo, svetovni pokal, World Grand Prix, svetovna
liga, olimpijske igre). Ker na tekmah igralci igrajo na mejah svojih zmožnosti za dosego
najboljšega rezultata, se da predvidevati, da je na tekmah pojavnost poškodb višja, kot na
treningih. Raziskava je pokazala, da je skupna pojavnost športnih poškodb na tekmah 10,7
poškodb na 1000 ur telesne aktivnosti, kar je znatno manj, kot pri drugih ekipnih športih na
najvišjem nivoju igranja. 32,5 % teh poškodb je zahtevalo premor od telesne aktivnosti, kar
ustreza 3,8 poškodb na 1000 ur telesne aktivnosti. Kljub temu pa so skupaj s prejšnjimi
raziskavami dokazali, da je tveganje za nastanek hude športne poškodbe v odbojki zelo nizko.
Ugotovili so tudi, da so starejši igralci/igralke bolj nagnjeni k poškodbam, kar je razumljivo,
saj imajo za seboj že kar nekaj let telesne aktivnosti, njihova tekmovalna sezona poteka
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večinoma celo leto (klubska in reprezentančna), telesni segmenti pa so z leti vedno bolj
obrabljeni, kar pomeni, da je tveganje za poškodbe višje.

Skupna pojavnost poškodb

0,45

0,4

0,4

0,4
0,37

0,35
0,3

0,37
0,33
0,3
0,26

0,25

0,26

0,25
0,2

Moški

0,13

0,15

Ženske

0,1
0,05
0
Korektor

Srednji
bloker

Libero

Podajalec

Napadalec

Igralno mesto

Slika 4. Skupna pojavnost poškodb glede na igralno mesto (Sattler, 2010).

Na sliki 4 je predstavljena skupna pojavnost poškodb (na treningih in tekmah) glede na igralno
mesto igralcev za vsak spol.

Ker bomo ugotavljali statistične razlike v pojavnosti poškodb med igralnimi mesti, smo preučili
tudi to ozadje. Sattler (2010) je v svoji raziskavi ugotovil, da statistično značilnih razlik v
pojavnosti poškodb med posameznimi igralnimi mesti na treningu, tekmi in skupno tako pri
moških kot ženskah ni, kar je tudi razvidno iz slike 3. Ugotovil je tudi, da v pojavnosti poškodb
kolena, gležnja in prstov rok med igralnimi mesti pri obeh spolih ne obstajajo statistično
značilne razlike. Pri preučevanju statistične povezanosti skupne pojavnosti poškodb po spolu
je ugotovil, da je skupna pojavnost poškodb za moške 0,30 in za ženske 0,35 poškodb na 1000
ur telesne aktivnosti. Dokazal pa je, da se pojavnost poškodb močno razlikuje med treningom
in tekmo. Ugotovil je, da je na treningu pojavnost poškodb za moške 0,35 in za ženske 0,42,
medtem ko je na tekmi pojavnost poškodb 2,32 za moške ter 2,10 za ženske. Razlike v
pojavnosti poškodb med spoloma obstajajo, vendar so relativno majhne in niso statistično
značilne. Do podobnega rezultata je prišel Ivartnik (2012) v svoji raziskavi, kjer je ugotovil,
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da je skupna pojavnost poškodb pri moških 0,22 (0,25 na treningu in 2,09 na tekmi), pri ženskah
pa 0,29 (0,36 na treningu in 1,71 na tekmi).

20,59%
Pripravljalno obdobje
Ženske

18,60%

Moški

79,41%
Tekmovalno obdobje
81,40%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Odstotni delež poškodb

Slika 5. Časovno obdobje nastanka poškodb po odstotnem deležu (Sattler, 2010).

Na sliki 5 je prikazan odstotni delež poškodb v pripravljalnem in tekmovalnem obdobju po
spolu. Večina poškodb je pri obeh spolih nastala v tekmovalnem obdobju.

1.2.3 Najpogostejše športne poškodbe v odbojki
Najbolj pogosto poškodovana anatomska regija je regija spodnjega uda. Večina raziskav kot
najbolj pogosto športno poškodbo pri odbojki tako navaja akutni zvin skočnega sklepa (Agel,
Palmieri-Smith, Dick, Wojtys in Marshall, 2007; Bahr in Bahr, 1997; Bere, Kruczynski,
Veintimilla, Hamu, Bahr, 2015;Verhagen, Van der Beek, Bouter, Bahr in Van Mechelen, 2004;
Sattler, 2010; Ivartnik, 2012). Poškodba se največkrat kaže kot nategnjene ali natrgane kite,
ligamenti in vezivno tkivo skočnega sklepa zaradi slabega pristanka po skoku. Najpogosteje
omenjena poškodba nastane v območju mreže po doskoku bloka ali napada, pri čemer je
največkrat udeležen še drugi igralec. Več kot polovico poškodb skočnega sklepa povezujejo s
pristankom igralca v bloku na napadalca, ki je prestopil središčno črto (Agel idr., 2007). Pravilo
prestopa sredinske črte pravi, da prestop sredinske črte ni napaka, dokler ostane del stopala v
stiku s sredinsko črto ali neposredno nad njo, kar predstavlja zelo veliko tveganje za poškodbo,
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predvsem akutni zvin skočnega sklepa. V svoji raziskavi so Verhagen idr. (2004) dokazali, da
akutni zvin skočnega sklepa predstavlja med četrtino in polovico vseh akutnih poškodb v
odbojki.

Ženske

2,70%
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0,00%

Prsti rok

0,00%

9,09%
36,36%

13,51%

Kolenski sklep
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9,09%

Skočni sklep
Hrbtenica

Moški

Anatomska lokacija poškodbe

Hrbtenica

0,00%

Prsti rok

0,00%

Kolenski sklep
Skočni sklep

35,14%
Kronične

25,00%

2,13%
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36,36%
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37,50%

12,77%
33,33%

14,89%
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Slika 6. Akutne in kronične poškodbe po anatomski lokaciji za oba spola (Sattler, 2010).

Iz slike 6 lahko razberemo, da je pri obeh spolih največji delež pri akutnih poškodbah skočni
sklep, medtem ko so pri kroničnih poškodbah najbolj pogoste poškodbe ramenskega sklepa,
kolenskega sklepa in hrbtenice.

Kot drugo najpogostejšo poškodbo večina raziskav navaja poškodbo kolenskega sklepa. Med
akutnimi poškodbami kolenskega sklepa se najpogosteje pojavljajo poškodbe meniskusa
(37,7%), poškodbe stranskih kolenskih vezi (33,6%), poškodbe sprednje križne vezi (26,3%)
in poškodbe zadnje križne vezi (2,3%) . Do sedaj so raziskave pokazale, da večji delež poškodb
kolenskega sklepa predstavljajo akutne poškodbe (Agel idr., 2007).
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Najpogostejša kronična poškodba kolenskega sklepa je patelarna tendinopatija ali pogovorno
»koleno skakalca«. Gre za preobremenitveni sindrom, za katerega so značilne degenerativne
spremembe kite štiriglave stegenske mišice, ki poteka čez pogačico in se pripenja na sprednjo
stran golenice (Vodopivec, 2014). Nastanek poškodbe je v največ primerih posledica velikega
števila skokov, nepravilnega in preveč intenzivnega treninga (Sattler, 2010). V zadnjih študijah
navajajo kot razlog za patelarno tendinopatijo tudi neravnovesje v moči in gibljivosti mišic, ki
stabilizirajo kolenski sklep (Agel idr., 2007). Poškodba lahko igralca prisili v počitek, če je
bolečina, ki jo igralec doživlja, prehuda. Bolečina je v večini primerov pod pogačico, na
sprednji strani kolena, posebej pa je občutljivo narastišče kite na golenico ob palpaciji.
Patelarno tendinopatijo zdravimo večinoma konzervativno, z ekscentričnimi vajami, vajami za
gibljivost in s frikcijsko masažo (Vodopivec, 2014).

Naslednje najpogostejše poškodbe značilne za odbojko so poškodbe rame. Predstavljajo okoli
8-20% vseh poškodb v odbojki. V večini primerov so posledica kronične obrabe, malokrat pa
posledica akutne poškodbe (Sattler, 2010). Ker je ramenski sklep najbolj gibljiv sklep
človeškega telesa, je hkrati tudi najmanj stabilen ter najbolj izpostavljen poškodbam. Nastanek
poškodbe ramenskega sklepa raziskave pripisujejo ponavljajočemu gibanju rok nad nivojem
glave, razmerju mišične jakosti med zunanjimi in notranjimi rotatorji ter šibkost stabilizatorjev
trupa (Sattler, 2010). Biomehanske značilnosti napadalnega udarca in skok servisa
predstavljajo zelo veliko obremenitev ramenskega sklepa, kar predstavlja zelo veliko tveganje
za nastanek poškodbe (Reeser in Bahr, 2003). Odbojkarji na najvišjem (vrhunskem) nivoju
igranja naj bi po nekaterih raziskavah v eni sezoni izvedli tudi do 40.000 zamahov/napadalnih
udarcev žoge (Reeser in Bahr, 2003). Iz tega podatka zato razumemo, zakaj je pogostost
poškodbe ramenskega sklepa tako pogosta. Najpogostejši in najbolj značilni preobremenitveni
sindromi pri odbojki so nestabilnost ramenskega sklepa, utesnitveni sindrom ramena in
subskapularna nevropatija (Reeser in Bahr, 2003).

Poškodbe prstov tudi sodijo med najpogostejše poškodbe v odbojki. Poškodbe največkrat
nastanejo med izvajanjem odbojkarske prvine bloka, kot posledica kontakta z žogo (Sattler,
2010). Pogosto poškodbe prstov nastanejo tudi v obrambi, kjer igralec z raznimi talnimi
elementi (padci) poskuša rešiti žogo (Sattler, 2010). Najbolj k poškodbam nagnjena prsta sta
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palec in mezinec, saj sta zaradi svojega položaja v najbolj ranljivem položaju v bloku (Sattler,
2010). Poškodbe prstov v odbojki predstavljajo okoli 10,7% vseh poškodb (Bere idr., 2015).

Poškodba hrbta je pogosta poškodba pri odbojkarjih. Najbolj pogoste so kronične bolečine v
spodnjem delu hrbta, velikokrat pa se pojavijo tudi akutna spondiloza, nateg mišic hrbta ter
nateg vezi ledvene hrbtenice (Sattler, 2010). Mehanizem in razlog za bolečine v spodnjem delu
hrbta je v večji meri težko opredeliti. Težave s hrbtom ima po določeni raziskavi okoli 8,9%
odbojkarjev (Bere idr. 2015).

Slika 7. Delež poškodb po igralnih mestih za pet najbolj pogostih lokacij športnih poškodb
(Bere idr., 2015).

Kot prikazuje slika 7, je na vseh igralnih mestih, razen libera, najbolj frekventna poškodba
skočnega sklepa, ki je v vseh raziskavah omenjena, kot najbolj pogosta poškodba v odbojki.
Libero ima manj poškodb skočnega sklepa, ima pa zato več poškodb prstov.
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1.3

Cilji

Cilj diplomske naloge je ugotoviti, ali obstaja trend nastanka športnih poškodb ter ali je trend
pozitiven ali negativen v primerjavi z raziskavami iz prejšnjih let. Ugotoviti želimo pojavnost,
tip, anatomsko lokacijo, obdobje in mehanizem nastanka ter resnost športnih poškodb.
Ugotoviti želimo tudi razliko v skupni pojavnosti športnih poškodb glede na spol, igralno mesto
ter čas nastanka poškodbe (trening ali tekma).

1.4

Hipoteze

Glede na zastavljene cilje smo si zastavili naslednje hipoteze:
H1: Med spoloma obstajajo statistično značilne razlike v skupni pojavnosti akutnih poškodb
gležnja.
H2: Med spoloma obstajajo statistično značilne razlike v skupni pojavnosti akutnih poškodb
kolena.
H3: Med spoloma obstajajo statistično značilne razlike v skupni pojavnosti akutnih poškodb
ramenskega sklepa.
H4: Med spoloma obstajajo statistično značilne razlike v skupni pojavnosti akutnih poškodb
prstov rok.
H5: Med različnimi igralnimi mesti obstajajo statistično značilne razlike v skupni pojavnosti
akutnih poškodb pri obeh spolih.
H6: Obstaja trend zmanjševanja skupne pojavnosti športnih poškodb pri odbojkarjih.
H7: Obstajajo statistično značilne razlike v pojavnosti poškodb med spoloma na treningu,
tekmi in skupno.

Dodali smo hipotezo 7, ker nas tudi zanima ali obstajajo razlike med pojavnostjo poškodb med
spoloma.
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2 METODE DELA

2.1

Preizkušanci

V raziskavo je bilo vključenih 40 igralcev/igralk (23 moških in 17 žensk) članske kategorije,
ki so v tekmovalni sezoni 2017/2018 nastopali v 1. slovenski državni odbojkarski ligi – DOL.
Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno.

Tabela 2
Razporeditev merjencev glede na spol
Spol

Število

Delež %

Moški

23

57,5

Ženske

17

42,5

Skupaj

40

100,0

V Tabeli 2 je prikazano število in delež merjencev po spolu zajetih v raziskavo. Razberemo
lahko, da je v raziskavi sodelovalo več moških kot žensk.

Tabela 3
Osnovni parametri merjencev
Spol

Spremenljivka
N
M
Starost (leta)
23
23,41
Telesna višina (cm)
23
189,87
Telesna masa (kg)
23
84,91
Moški
Indeks telesne mase
23
23,58
Število ur treningov na letni ravni
23
492,17
Število ur tekem na letni ravni
23
64,78
Starost (leta)
17
21,38
Telesna višina (cm)
17
179,06
Telesna masa (kg)
17
69,06
Ženske
Indeks telesne mase
17
21,52
Število ur treningov na letni ravni
17
647,06
Število ur tekem na letni ravni
17
93,24
Legenda: N – število, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon
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SD
4,92
8,34
8,64
2,19
127,03
18,86
2,80
5,78
6,91
1,63
190,65
29,04

V Tabeli 3 so prikazani osnovni parametri o merjencih. Parametri vključujejo podatke o
starosti, telesnih razsežnostih ter številu ur treningov in tekem na letni ravni. Zanimivo je, da
ženske trenirajo več kot moški, splošno znano pa je, da tekme ženske odbojke trajajo dlje časa,
saj je dolžina posamezne točke daljša ter ima večje število izmenjav.

Tabela 4
Razporeditev merjencev glede na igralno mesto

Moški

Ženske

Spol
Napadalec
Podajalec
Srednji bloker
Korektor
Libero
Skupaj
Napadalec
Podajalec
Srednji bloker
Korektor
Libero
Skupaj

Število
9
4
4
2
4
23
7
3
3
3
1
17

Delež %
39,1
17,4
17,4
8,7
17,4
100,0
41,2
17,6
17,6
17,6
5,9
100,0

Iz tabele 4 lahko razberemo, da ima igralno mesto napadalca največji delež med merjenci,
najmanj pa na igralnih mestih libera in podajalca, saj je v večini ekip po navadi le en igralec
oz. igralka na mestu libera, na mestu podajalca pa po dva. Napadalec je v ekipi najbolj
frekventno igralno mesto, saj so v večini ekip vsaj trije, največkrat pa štirje napadalci.

2.2

Pripomočki

V raziskavi smo uporabili poseben enotni obrazec (epidemiološki karton) (priloga 1). Enotni
obrazec je bil uporabljen že v prejšnjih raziskavah (Borko, 2007; Dervišević in Hadžić, 2005;
Sattler, 2010; Ivartnik, 2012). Vsebuje nekaj osebnih podatkov (ime, priimek, spol, višina, teža,
igralno mesto in udarna roka) ter 16 vprašanj zaprtega tipa. Z vprašanji zaprtega tipa smo zbrali
podatke o pojavnosti in pogostosti športnih poškodb, številu športnih poškodb posameznika,
količino in pogostost vadbenih enot in tekem ter čas odsotnosti od trenažnega procesa v
primeru poškodbe.
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Za potrebe statistične obdelave smo si pomagali s programom IBM SPSS (Statistical Package
for the Social Sciences) Statistics Ver. 22.0.0.0 in Microsoft Excel 2016.

2.3

Postopek

Podatke o poškodbah, številu ur trenažnega procesa in tekem smo s pomočjo epidemiološkega
kartona pridobili na koncu tekmovalne sezone 2017/2018 v mesecu aprilu 2018. Trenerjem in
igralcem posameznih ekip smo predstavili raziskavo, njen namen in cilje, nato pa se dogovorili
o sodelovanju v raziskavi. Igralci so nato skupaj s trenerjem, klubskim zdravnikom oz.
klubskim fizioterapevtom rešili epidemiološke kartone, ter jih posredovali nazaj. Poškodbo
smo definirali kot posamezni dogodek, zaradi katerega je moral igralec prenehati s treningi
in/ali izpustiti naslednjo tekmo.

Pridobljene podatke smo naprej uredili in razvrstili s pomočjo programa Microsoft Excel 2016,
nato pa jih statistično obdelali s pomočjo statističnega programa IBM SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences) Statistics Ver. 22.0.0.0

Najprej smo pridobljene podatke obdelali z opisno statistiko. Številske spremenljivke (npr.
starost, telesna višina, telesna masa, število ur treninga, število ur tekem, …) smo predstavili s
srednjimi vrednostmi ter standardnim odklonom. Opisne spremenljivke smo predstavili s
frekvenčno porazdelitvijo.

Grafi so bili narejeni s pomočjo programa Microsoft Excel 2016.
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3 REZULTATI IN RAZPRAVA

Poglavje rezultati in razprava smo razdelili na več podpoglavij, ki nam omogočajo bolj
pregleden pogled nad podatki ter postopno preverjanje postavljenih hipotez. Prvo podpoglavje
predstavlja splošne rezultate in ugotovitve, drugo podpoglavje zajema rezultate, ki prikazujejo
podatke o poškodbah gležnja, tretje predstavlja rezultate o poškodbah kolena, četrto zajema
rezultate o poškodbah ramena, peto podpoglavje pa prikazuje ugotovitve o poškodbah prstov
rok. Sledi zadnje podpoglavje razprava, v katerem diskutiramo o dobljenih rezultatih,
pomanjkljivostih dela, opredelimo doprinos dela ter priporočila za prihodnja proučevanja.

3.1

Splošne ugotovitve

To poglavje vsebuje splošne rezultate, iz katerih kasneje izhajamo v naslednjih podpoglavjih.
Predstavljeni so tudi nekateri rezultati, katere nismo neposredno raziskovali, predstavljajo pa
zanimive ugotovitve.
Tabela 5
Število poškodovancev in akutnih poškodb glede na spol in nastanek poškodbe
Vzrok
Akutne

Kronične

Spol
Moški
Ženske
Skupaj
Moški
Ženske
Skupaj

Število poškodovanih
18
5
23
10
8
18

Delež poškodovanih
78,26 %
29,41 %
57,50 %
43,47 %
47,06 %
45,00 %

Število poškodb
26
8
34
13
9
22

Tabela 5 prikazuje število zabeleženih akutnih poškodb zabeleženih v tekmovalni odbojkarski
sezoni 2017/2018 posebej za moške in ženske. Vidimo, da je pri moških nastalo več akutnih
poškodb, medtem ko sta pri ženskah števili akutnih in kroničnih poškodb podobni.
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70,00%

Odstotni delež

60,00%

62,50%

53,85%

40,00%

50,00%

46,15%

50,00%

50,00%

Moški
Ženske

37,50%
26,92%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Tekma

Trening

Pripravljalno

Tekmovalno

Obdobje nastanka poškodbe

Slika 8. Obdobje nastanka akutnih poškodb za oba spola

Na sliki 8 so predstavljeni podatki o obdobju nastanka akutnih poškodb za oba spola. Vidimo
lahko, da pri moških nastane večina poškodb v tekmovalnem obdobju. Pri ženskah
presenetljivo nastane več poškodb na treningu, kot tekmah.

100,00%

Odstotek vseh poškodb

90,00%

87,50%

80,00%
70,00%

60,00%

53,85%

Moški

50,00%

Ženske

40,00%

30,77%

30,00%
15,38%
12,50%

20,00%
10,00%

0%

0% 0%

0,00%
Spodnji ud

Zgornji ud

Glava

Trup

Regija telesa

Slika 9. Deleži akutnih poškodb po anatomski regiji telesa za oba spola.

Iz slike 9 lahko ugotovimo, da je najbolj pogosto poškodovana anatomska regija telesa spodnji
ud. Pri ženskah predstavlja poškodba spodnjega uda veliko večino vseh poškodb, kar je
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razumljivo, saj glede na rezultate prejšnjih raziskav poškodbe spodnjega uda predstavljajo od
60 pa vse do 80 odstotkov vseh akutnih poškodb (Ivartnik, 2012; Sattler, 2010). Pri moških je
ta odstotek izražen v manjši meri. Zanimivo je, da pri obeh spolih ni nastala nobena poškodba
glave, pri ženskah pa tudi nobena poškodba zgornjega uda.
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60,0
50,0
38,5

40,0

30,8
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0,0
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Kite

Kosti

Sklep

Tip poškodbe

Slika 10. Deleži akutnih poškodb po tipu za oba spola.

Na sliki 10 vidimo, da so pri ženskah najbolj pogosto poškodovani sklepi, medtem ko so pri
moških na prvem mestu poškodbe kit in zatem poškodbe sklepov. Zanimivo, da pri ženskah
nismo zabeležili nobene akutne poškodbe kit in da je poškodb kosti tako veliko. Pričakovano
je najmanj zastopan tip poškodb poškodba kože.
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Anatomska lokacija poškodbe v %

Komolec
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23,08
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Odstotni delež lokacije poškodbe

Slika 11. Deleži akutnih poškodb po anatomski lokaciji za oba spola

Na sliki 11 opazimo, da je pri ženskah daleč najbolj pogosta poškodba skočnega sklepa.
Zanimivo, da pri ženskah ni nobene poškodbe rame in kolena. Pri moških je najbolj pogosta
poškodba kolena, kar preseneča, glede na to, da prejšnje raziskave navajajo, da je najbolj
pogosta poškodba skočnega sklepa.
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Slika 12. Mehanizem nastanka akutnih poškodb za oba spola.
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Iz slike 12 je dobro razvidno, da je pri obeh spolih najpogostejši mehanizem nastanka akutih
poškodb nekontaktni mehanizem in nato kontaktni mehanizem. Pri moških v treh primerih
mehanizem nastanka ni bil znan.

12,5
11,5

Stopnja resnosti poškodbe

Huda (več kot 28 dni)

37,5

Zmerna (8-28 dni)

19,2
37,5
34,6

Manjša (3-7 dni)

Ženske
Moški
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Zanemarljiva (1-3 dni)

34,6
0,0

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Delež poškodb

Slika 13. Resnost poškodb glede na izostanek športnika od tekmovalnega in trenažnega
procesa za oba spola

S slike 13 je razvidno, da je pri ženskah največ akutnih poškodb zmerne in manjše resnosti. Pri
moških je največji delež akutnih poškodb manjših in zanemarljivih, kar je zanimiv podatek
glede na sedanje raziskave, kjer navajajo, da je resnost akutih poškodb manjša ali zmerna. Pri
moških je najmanj hudih akutnih poškodb, pri ženskah pa hudih in zanemarljivih.

Pri računanju in obdelavi podatkov smo upoštevali samo akutne poškodbe nastale v
preiskovani tekmovalni sezoni (2017/18). Pojavnost poškodb smo izrazili, kot število novih
poškodb na 1000 ur aktivnosti v določenem časovnem obdobju. Za pojem aktivnost smo
definirali vsoto števila ur treningov in tekem na letni ravni za vsakega posameznika. Kako
izračunamo pojavnost smo že opisali v poglavju 1.2.2. Izračunali smo pojavnost poškodb na
tekmi, treningu in skupno za oba spola ter pojavnost štirih najpogostejših akutnih poškodb
(gleženj, koleno, rama, in dlani/prsti rok).
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Za preverjanje razlik v pojavnosti poškodb na treningu, tekmi in skupno ločeno za oba spola
smo uporabili enosmerno analizo variance.

Tabela 6
Pojavnost akutnih poškodb glede na obdobje nastanka za oba spola
Moški
Ženske
ANOVA
M
M
F
Sig (F)
Pojavnost
Trening
1,09
0,39
3,54
0,07
Tekma
10,29
1,65
8,25
0,007
Skupna
2,08
0,53
12,39
0,001
Legenda. M – aritmetična sredina; Sig (F) – pomembnost parametra F; ANOVA – analiza
variance
Iz tabele 6 lahko razberemo, da obstaja razlika v pojavnosti poškodb med treningom in tekmo.
Moški so skoraj desetkrat bolj nagnjeni k poškodbam na tekmah kot na treningih, ženske pa
štirikrat bolj. Med spoloma tako obstaja statistično značilna razlika v pojavnosti poškodb na
tekmah in skupno. Moški so torej bolj nagnjeni k poškodbam na tekmah ter v skupni pojavnosti
poškodb. Pojavnost na treningu ni statistično značilna, kljub temu pa je pomembnost parametra
F blizu mejne vrednosti 0,05.

S pridobljenimi podatki, ki so razvidni v tabeli 5, lahko le delno sprejmemo hipotezo H7, saj
smo ugotovili, da obstaja statistično značilna razlika med spoloma v pojavnosti poškodb na
tekmi (Sig (F) = 0,007) in skupno (Sig (F) = 0,001), ne pa tudi na treningu.
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Slika 14. Trend pojavnosti poškodb

Na sliki 14 se vidi nihanje trenda pojavnosti poškodb skozi čas. Iz pregledanih podatkov
prejšnjih raziskav je težko napovedati splošni trend saj ima ta prevelike oscilacije, lahko pa
opišemo naraščajoč trend poškodb iz podatkov samo slovenskih raziskav. Zanimivo je, da tuje
raziskave navajajo višje stopnje pojavnosti poškodb, kot slovenske raziskave (leto 2010, 2014,
2018).

Za raziskovanje statističnih razlik v pojavnosti poškodb na treningu, tekmi in skupno med
igralnimi mesti za oba spola smo uporabili večfaktorsko analizo variance.

Tabela 7
Pojavnost akutnih poškodb po igralnih mestih za oba spola ter preverjanje statističnih razlik v
pojavnosti poškodb med igralnimi mesti za oba spola (ANOVA)

Pojavnost Igralno
mesto
Napadalec
Podajalec
Srednji
Trening
bloker
Korektor
Libero

Moški
Število Pojavnost F
9
4

0,56
2,71

4
2
4

Ženske
Sig(F) Število Pojavnost F
7
3

0,60
0,41

1,04

3

0,00

2,04
0,26

3
1

0,42
0,00

2,95
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0,05

0,45

Sig(F)
0,77

Tekma

Skupno

Napadalec
Podajalec
Srednji
bloker
Korektor
Libero
Napadalec
Podajalec
Srednji
bloker
Korektor
Libero

9
4

12,60
5,56

4

0,23

7
3

2,04
2,38

10,56

3

0,00

2
4
9
4

11,67
8,89
1,72
2,97

3
1
7
3

2,22
0,00
0,69
0,71

4

2,07

3

0,00

2
4

3,46
1,33

3
1

0,70
0,00

0,96

0,92

0,45

0,18

0,94

0,39

0,81

Legenda. M – aritmetična sredina; Sig (F) – pomembnost parametra F; ANOVA – analiza
variance
V tabeli 7 opazimo, da obstaja statistično značilna razlika v pojavnosti poškodb med
posameznimi igralnimi mesti na treningu pri moških. Pri vseh ostalih primerjavah ni statistično
značilne razlike. Zanimivo je, da pri ženskah ni bilo zabeležene nobene poškodbe za igralno
mesto srednjega blokerja in libera.

Z dobljenimi rezultati v tabeli 6 lahko zavrnemo hipotezo H5, saj med različnimi igralnimi
mesti ne obstaja statistično značilna razlika v skupni pojavnosti akutnih poškodb pri obeh
spolih. Smo pa prišli do ugotovitve, da pri moških obstaja statistično značilna razlika v
pojavnosti poškodb med igralnimi mesti na treningih.

Ker smo hoteli ugotoviti, kje in zakaj prihaja do statistično značilne razlike v pojavnosti
poškodb med igralnimi mesti pri moških, smo analizirali tudi povezave med igralnimi mesti,
prikazane v tabeli 7. Za to analizo smo uporabili enosmerno analizo variance samo za moški
spol.

Tabela 8
Primerjava igralnih mest med seboj in njihove statistične značilnosti za moški spol
Igralno mesto
Napadalec

Igralno mesto
Podajalec
Srednji bloker

∆M
- 2,15
- 0,49
27

SD
0,73
0,73

Sig (F)
0,009
0,52

Korektor
- 1,49
0,95
Libero
0,29
0,73
Podajalec
Napadalec
2,15
0,73
Srednji bloker
1,67
0,86
Korektor
0,67
1,06
Libero
2,45
0,86
Srednji bloker
Napadalec
0,49
0,73
Podajalec
- 1,67
0,86
Korektor
- 1,00
1,06
Libero
0,78
0,86
Korektor
Napadalec
1,49
0,95
Podajalec
- 0,67
1,06
Srednji bloker
1,00
1,06
Libero
1,78
1,06
Libero
Napadalec
- 0,29
0,73
Podajalec
- 2,45
086
Srednji bloker
- 0,78
0,86
Korektor
- 1,78
1,06
Legenda. ∆M – razlika med aritmetičnima sredinama; SD – standardni odklon;
pomembnost parametra F

0,14
0,69
0,009
0,70
0,54
0,01
0,52
0,07
0,36
0,38
0,14
0,54
0,36
0,11
0,69
0,01
0,38
0,11
Sig (F) –

Iz tabele 8 lahko razberemo, da je igralno mesto podajalca statistično značilno bolj nagnjeno k
poškodbam kot igralno mesto napadalca in libera. Zaradi teže teh dveh povezav zato postane
igralno mesto statistično značilno v pojavnosti poškodb na treningu za moški spol. Ostale
primerjave niso statistično značilne.

3.2

Poškodbe gležnja

Slika 15. Delež igralcev, ki si je poškodovalo gleženj za oba spola
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Na sliki 15 vidimo, da si je gleženj v odbojkarski sezoni 2017/18 akutno poškodovalo 29,4%
žensk (5 igralk) in 21,7% moških (5 igralcev), kar skupno nanese 10 poškodb gležnja.

Tabela 9
Pojavnost poškodb gležnja za oba spola
Moški
Ženske
ANOVA
M (SD)
M (SD)
F
Sig (F)
Pojavnost poškodbe gležnja
0,39 (0,14)
0,34 (0,17)
0,47
0,83
Legenda. M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Sig (F) – pomembnost parametra
F; ANOVA – analiza variance
V tabeli 9 so predstavljeni podatki o pojavnosti poškodb gležnja za oba spola. Vidimo, da je
skupna pojavnost poškodbe gležnja približno enaka za oba spola.

Statistična analiza je pokazala, da med spoloma ne obstaja statistično značilna razlika v
pojavnosti poškodb gležnja. Glede na dobljene rezultate analize lahko zavrnemo hipotezo H1.

3.3

Poškodbe kolena

Slika 16. Delež igralcev, ki si je poškodovalo koleno za oba spola

Na sliki 16 vidimo, da si je koleno v odbojkarski sezoni 2017/18 akutno poškodovalo 26,1%
moških (6 igralcev) ter nobena ženska, kar skupno nanese 6 poškodb kolena.
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Tabela 10
Pojavnost poškodb kolena za oba spola
Moški
Ženske
ANOVA
M (SD)
M (SD)
F
Sig (F)
Pojavnost poškodbe kolena
0,45 (0,13)
0,00 (0,00)
5,14
0,03
Legenda. M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Sig (F) – pomembnost parametra
F; ANOVA – analiza variance

V tabeli 10 so predstavljeni podatki o pojavnosti poškodb kolena za oba spola. Vidimo, da se
pri ženskah ni zgodila nobena akutna poškodba kolena. Zato se skupna pojavnost poškodbe
kolena laže kot statistično značilna za moške.

S podatki iz tabele 9 lahko sprejmemo hipotezo H2, da obstajajo statistično značilne razlike v
skupni pojavnosti akutnih poškodb kolena med spoloma.

3.4

Poškodbe rame

Slika 17. Delež igralcev, ki si je poškodovalo ramo za oba spola

Na sliki 17 vidimo, da si je ramo v odbojkarski sezoni 2017/18 akutno poškodovalo 13%
moških (3 igralcev) ter nobena ženska, kar skupno nanese 3 poškodbe rame.
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Tabela 11
Pojavnost poškodb rame za oba spola
Moški
Ženske
ANOVA
M (SD)
M (SD)
F
Sig (F)
Pojavnost poškodbe rame
0,23 (0,09)
0,00 (0,00)
2,42
0,13
Legenda. M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Sig (F) – pomembnost parametra
F; ANOVA – analiza variance
V tabeli 11 so predstavljeni podatki o pojavnosti poškodb rame za oba spola. Vidimo, da se pri
ženskah ni zgodila nobena akutna poškodba rame. Kljub temu pa ni statistično značilnih razlik
v skupni pojavnosti poškodb rame med spoloma.

S podatki iz tabele 10 lahko zavrnemo hipotezo H3, ki pravi, da med spoloma obstaja statistično
značilna razlika v pojavnosti poškodb rame.

3.5

Poškodbe prstov na roki

Slika 18. Delež igralcev, ki si je poškodovalo prste na roki za oba spola

Na sliki 18 vidimo, da si je prste na roki v odbojkarski sezoni 2017/18 akutno poškodovalo
8,7% moških (2 igralca) ter 11,76% žensk, kar skupno nanese 4 poškodbe prstov rok.
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Tabela 12
Pojavnost poškodb prstov rok za oba spola
Moški
Ženske
ANOVA
M (SD)
M (SD)
F
Sig (F)
Pojavnost poškodbe prstov
0,16 (0,10)
0,13 (0,12)
0,04
0,85
Legenda. M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; Sig (F) – pomembnost parametra
F; ANOVA – analiza variance
V tabeli 12 so predstavljeni podatki o pojavnosti poškodb prstov rok za oba spola. Vidimo, da
je skupna pojavnost poškodbe prstov rok relativno nizka in približno enaka za oba spola.

Statistična analiza je pokazala, da med spoloma ne obstaja statistično značilna razlika v
pojavnosti poškodb prstov rok. Glede na dobljene rezultate analize lahko zavrnemo hipotezo
H4.

3.6

Razprava

Danes je odbojka ena najbolj popularnih športov, zato se panogi vsako leto posveča vse več
pozornosti. Nastaja vse več raziskav z veliko razpršenostjo tem, ki pripomorejo k boljšemu
razumevanju problemov igre, taktike, organizacije, težav igralcev in poškodb. S problematiko,
katero smo raziskovali tudi mi, so se ukvarjale že številne raziskave, ki so nam dale dobro
podlago za primerjavo naših ugotovitev.

Večina prejšnjih raziskav so bile enotne pri ugotoviti, da je v odbojki več akutnih poškodb kot
kroničnih (Verhagen idr., 2004, Bahr, 1997; Beneka, 2009; Agel, 2007; Dervišević, 2004;
Bere, 2015; Hadžić, 2016; Ivartnik, 2012; Sattler, 2010; Vodopivec, 2014). Agel s sodelavci
(2007) je ugotovil, da se 63% vseh poškodb v odbojkarski igri zgodi pri skokih in doskokih
igralcev. Ker se ta dva elementa večinoma izvajata v območju mreže, sta Bahr in Bahr (1997)
prišla do zaključka, da se v območju mreže zgodi kar 89% vseh poškodb. To lahko pripisujemo
mnogokratnim skokom in doskokom zelo blizu mreže oziroma sredinske črte, kjer je konfliktno
območje med igralci nasprotnih ekip, saj lahko nepazljivost, nenatančnost in prevelika
zagnanost ter želja kaj hitro privedejo igralca do nepremišljene napake in s tem tudi poškodbe.
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Največkrat se poškodba zgodi zaradi napačnega pristanka ali pa pristanka igralca na drugega
igralca.

Prejšnje študije so ugotovile, da je najbolj pogosto poškodovana regija telesa spodnji ud,
kateremu pripisujejo več kot 50% vseh poškodb (Verhagen idr., 2004; Agel idr., 2007; Sattler,
2010; Ivartnik, 2012). V naši raziskavi smo prišli do zelo podobnih rezultatov. Najpogostejša
poškodovana regija pri moških je bil spodnji ud s približno 50% deležem, medtem ko je pri
ženskah znašal ta delež skoraj 90%, kar predstavlja nelogičnost, saj če primerjamo rezultate
naše raziskave z rezultati prejšnjih študij, te odstopajo zelo veliko. Verjetni razlog za visok
delež poškodb spodnjega uda, je v manjšem vzorcu žensk. Razlagamo si lahko, da se zaradi
manjšega števila žensk deleži izrazijo drugače, ki pa v našem primeru niso sorazmerni z deleži
iz prejšnjih študij.

Po anatomski lokaciji akutnih poškodb, so prejšnje raziskave dokazale, da je najbolj pogosta
lokacija akutne poškodbe skočni sklep. Nekatere študije so pokazale, da akutni zvin skočnega
sklepa ponekod predstavlja od 20% pa vse do 50% vseh akutih poškodb pri odbojki (Agel idr.,
2007; Bahr in Bahr, 1997; Bere idr., 2015; Verhagen idr., 2004; Sattler, 2010; Ivartnik, 2012).
Verhagen s sodelavci (2004) je prišel do zaključka, da akutni zvin gležnja predstavlja celo 40%
vseh poškodb pri odbojki, kar predstavlja veliko večino vseh poškodb. Kar 61% vseh akutnih
zvinov skočnega sklepa je prišlo v območju mreže, kar potrjuje velik delež poškodb na
območju mreže iz raziskave Bahr in Bahr (1997). Poškodbam skočnega sklepa sledijo
poškodbe kolena in prstov rok. V naši raziskavi smo ugotovili, da akutni zvin gležnja
predstavlja 30% vseh zabeleženih akutnih poškodb, kar sovpada z ugotovitvami dosedanjih
raziskav. Poudariti pa je treba, da je skupni delež poškodb skočnega sklepa zavajajoč. Pri
moških delež poškodb skočnega sklepa predstavlja samo 19%, pri ženskah pa je ta kar 62%,
kar je zelo veliko v primerjavi s prejšnjimi raziskavami. Zatem sledijo poškodbe kolena, prstov
rok in ramena. Tudi tu je zanimiv podatek, da pri ženskah nismo zabeležili nobene akutne
poškodbe kolena. Ugotavljali smo tudi statistične razlike med spoloma za štiri najpogostejše
akutne poškodbe. Dosedanje raziskave so pokazale, da med spoloma ne obstaja statistično
značilne razlike pri posameznih poškodbah, razen pri poškodbi skočnega sklepa, kjer so moški
bolj nagnjeni k poškodbam skočnega sklepa kot ženske. V naši raziskavi smo ugotovili, da je
statistično značilna akutna poškodba kolena. Moški so bolj nagnjeni k poškodbam kolena kot
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ženske. Pri ostalih poškodbah ni nobene statistično značilne razlike med spoloma. Tako lahko
zavrnemo hipoteze H1, H3 in H4, sprejmemo pa hipotezo H2. Naše ugotovitve so zanimive,
saj nismo ugotovili statistične značilnosti poškodbe skočnega sklepa, kot ga navajajo prejšnje
raziskave (Agel idr., 2007; Bahr in Bahr, 1997; Verhagen, 2004; Beneka, A., Malliou, P.,
Gioftsidou, A., Tsiggans, G., Zetou, H., Godolias, G., 2009; Sattler, 2010; Ivartnik, 2012; Bere
idr., 2015). Smo pa ugotovili statistično značilno poškodbo kolena za moške, kar pa prejšnje
raziskave niso. To lahko pripišemo dejstvu, da v naši raziskavi nismo zabeležili nobene akutne
poškodbe kolena pri ženskah, zato se je delež izrazil drugače in tako nastala statistično značilna
razlika. To tematiko bi bilo potrebno dodatno raziskati.

Prejšnje raziskave so ugotavljale tudi statistične razlike v pojavnosti poškodb na treningu,
tekmi in skupno med spoloma. Raziskave so enotne pri ugotovitvi, da je pojavnost poškodb
višja na tekmi kot na treningu (Agel idr., 2007; Bahr in Bahr, 1997; Verhagen, 2004; Sattler,
2010; Ivartnik, 2012; Bere, 2015). S to trditvijo je skladna ugotovitev naše raziskave, da so
moški na tekmah desetkrat bolj nagnjeni k poškodbam kot na treningu, ženske pa štirikrat bolj.
Avtorji prejšnjih raziskav so ugotovili tudi, da med spoloma ne obstajajo statistično značilne
razlike v pojavnosti poškodb na treningu, tekmi in skupno. Šele poznejša raziskava Ivartnika
(2014) je pokazala, da med spoloma obstaja statistično značilna razlika v pojavnosti poškodb.
Ugotovil je, da so ženske bolj nagnjene k poškodbam na treningu in skupno, medtem ko so
moški k poškodbam bolj nagnjeni na tekmah. V našem primeru, je naša raziskava bolj
primerljiva z raziskavo Ivartnika (2014), saj smo tudi mi ugotovili statistično značilne razlike
v pojavnosti poškodb med spoloma. Ugotovili smo, da so moški bolj nagnjeni k poškodbam na
tekmi (p = 0,007) in skupno (p = 0,001), medtem ko v pojavnosti poškodb na treningu ni
statistično značilne razlike med spoloma. Hipotezo H7 smo tako delno potrdili. Ugotovili smo,
da se pri moških na tekmi zgodi 54% poškodb, na treningu pa 46%, kar je zelo podoben delež
kot v raziskavi Sattlerja (2010). Zanimivo je, da smo pri ženskah ugotovili drugačne deleže
poškodb. Pri ženskah se je na tekmi zgodilo 38% poškodb, na treningu pa okoli 62%, kar je
bolj primerljivo rezultatom raziskave Ivartnika (2012). Ker pa je skupni čas tekem manjši kot
na treningu, se pojavnost poškodb na tekmi izrazi močneje.
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Raziskovali smo tudi vpliv igralnega mesta na pojavnost poškodb obeh spolov. Večina raziskav
do sedaj ni dodatno raziskovala tega področja, sta pa to področje raziskovala Sattler (2010) in
Ivartnik (2012), ki sta ugotovila, da med igralnimi mesti ne obstaja statistično značilne razlike
v pojavnosti poškodb pri obeh spolih. Podala sta tudi ugotovitev, da sta podajalec in libero
najmanj nagnjena k športnim poškodbam. V naši raziskavi pa smo ugotovili, da obstaja razlika
v pojavnosti poškodb med igralnimi mesti na treningu pri moških (p = 0,05). Z dodatno analizo
smo prišli do zaključka, da razlika obstaja na relaciji med igralnim mestom podajalca in
napadalca (p = 0,009) ter igralnim mestom podajalca in libera (p = 0,01). Iz dobljenih
ugotovitev smo zavrnili hipotezo H5, smo pa dobili zanimiv podatek za nadaljnjo razpravo.
Glede na to, da v prejšnjih raziskavah niso prišli do podobnega zaključka, lahko predvidevamo,
da ima statistična značilnost v našem primeru relativno manjšo pomembnost. Lahko sklepamo,
da je bila statistična značilnost stvar naključij, saj so se pri moških akutno poškodovali vsi
podajalci. Temu primerno se je pojavnost poškodb izrazila drugače zaradi majhnega vzorca
naše raziskave. Morda pa statistična značilnost kaže na kakšen dejavnik v treningu podajalcev.
To ugotovitev je potrebno dodatno raziskati.

Iz prejšnjih raziskav je znano, da se večina poškodb zgodi v tekmovalnem obdobju. Delež
poškodb v pripravljalnem obdobju znaša okoli 20%, medtem ko delež poškodb v tekmovalnem
obdobju znaša skoraj 80% vseh poškodb. Pri moških smo prišli do podobni ugotovitev, saj je
v naši raziskavi delež poškodb moških v tekmovalnem obdobju opisal 73% poškodb, v
pripravljalnem pa 23%, kar potrjuje ugotovitve prejšnjih raziskav. Pri ženskah pa smo dobili
drugačne rezultate. V tekmovalnem in pripravljalnem obdobju sta pri ženskah deleža opisala
enako število poškodb (50%). Opisana deleža močno odstopata od ugotovitev prejšnjih
raziskav. To lahko spet pripisujemo manjšemu vzorcu žensk v naši raziskavi.

Tip športnih poškodb smo razdelili tudi glede na poškodbe kit, sklepov, mišic, kosti in kože.
Sattler (2010) je v svoji raziskavi ugotovil, da je najpogostejša poškodba pri obeh spolih
poškodba sklepov, ki predstavlja od 60% do 70% vseh akutnih poškodb. Zatem sledijo
poškodbe mišic z okoli 15% do 20% deležem akutnih poškodb, najmanjkrat pa so zabeležene
poškodbe kit, kosti in kože. Ugotovitve Sattlerja (2010) sovpadajo z ugotovitvami dosedanjih
raziskav. V naši raziskavi smo prišli do podobnih ugotovitev glede poškodb žensk. Pri ženskah
se je poškodba sklepov izrazila podobno kot v prejšnjih raziskavah. Poškodbe sklepov so pri
35

ženskah predstavljale 62%, kar je primerljivo z dosedanjimi raziskavami. Zanimivo so
naslednje poškodbe kosti in šele nato poškodbe mišic. To ugotovitev moramo spet interpretirati
z rezervo, saj spet sklepamo, da so se deleži izrazili drugače zaradi majhnega vzorca žensk. Pri
moških so deleži malo drugačni. Pri moških so se najbolj izrazile poškodbe kit z 38%, nato
poškodbe sklepov s 30%, zatem poškodbe mišic, kosti in kože. Naša ugotovitev tako ne potrjuje
ugotovitve dosedanjih raziskav. Ker si je v sezoni 2017/18 veliko moških poškodovalo koleno
in stopalo, kjer so največkrat poškodovane kite, lahko iz dobljenih rezultatov sklepamo, da so
se zaradi tovrstnih poškodb najbolj izrazile poškodbe kit in ne poškodbe sklepov. Pri moških
tako v sezoni 2017/18 ni bilo tako veliko poškodb sklepov, ampak več poškodb kit na račun
večjega števila poškodb kolena in stopala.

Mehanizem nastanka poškodb opisuje način poškodovanja igralca. Dosedanje raziskave so
opredelile dva mehanizma nastanka poškodbe, nekontaktni in kontaktni. Kontaktni mehanizem
se razlaga kot kontakt z drugim igralcem, nekontaktni pa kot poškodovanje brez kontakta
drugega igralca. Že iz narave samega športa, kjer je fizičnih kontaktov zelo malo, lahko
sklepamo, da pri odbojki prevladuje bolj nekontaktni mehanizem poškodovanja igralcev. V
naši raziskavi smo ugotovili, da se je večina igralcev poškodovalo z nekontaktnim
mehanizmom. Pri moških je bil ta delež 76,9%, pri ženskah pa 62,5%, kar sovpada z
dosedanjimi raziskavami. Pri moških v 11,5% primerih mehanizem nastanka poškodbe ni bil
znan. Sattler (2010) je v svoji raziskavi ugotovil, da se je nekontaktno poškodovalo 52,8%
moških in 71,4% žensk. Podobne rezultate je dobil tudi Ivartnik (2012), ki je ugotovil, da se je
nekontaktno poškodovalo 65,2% moških in 69,2% žensk. Ker se večina poškodb zgodi pri
skokih in doskokih, bi pričakovali, da bo kontaktni mehanizem opisal večji delež poškodb. To
si lahko razlagamo z razporeditvijo deležev poškodb po obeh mehanizmih. Med kontaktne
mehanizme večinoma štejemo samo poškodbe skočnega sklepa, pa še ta poškodba ne nastane
v celoti s kontaktnim mehanizmom. Veliko poškodb skočnega sklepa nastane po doskoku
napada igralca, kjer ta pristane samo na eno nogo. Ker se sila doskoka prenese samo na eno
nogo, so tako možnosti za nastanek poškodbe večje. Druga razlaga pa je, da med nekontaktni
mehanizem poškodovanja štejemo večino vseh ostalih poškodb, zato je delež nekontaktnih
poškodb tako visok.
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Resnost poškodb je tudi ena pomembnejših informacij, ki jih dobimo iz raziskav in so v praksi
zelo uporabne, saj nam povedo oceno časa odsotnosti igralca od trenažnega procesa. V naši
raziskavi smo ugotovili, da je bilo pri ženskah 75% poškodb manjših in zmernih, od tega
polovica manjših in polovica zmernih. Rezultati žensk so zelo podobni rezultatom raziskave
Ivartnika (2012), kar pomeni, da je resnost poškodb žensk ostala približno v enakem razmerju.
Pri moških pa se je pokazala pozitivna sprememba glede resnosti, saj smo v naši raziskavi
ugotovili manjši delež pri poškodbah zmernega značaja in večji delež pri poškodbah
zanemarljivega značaja. Ugotovili smo, da je pri moških zanemarljivih poškodb 34,6% in
34,6% manjših. Zmernih poškodb pri moških je le 19,2% poškodb, kar nakazuje izboljšanje
glede resnosti poškodb moških. To lahko pripisujemo različnemu deležu anatomske lokacije
in tipu poškodb moških v naši raziskavi, v primerjavi s prejšnjimi raziskavami. Moški so si
večkrat poškodovali koleno in kite, kar je lahko razlaga za manjšo resnost poškodb moških.

Opazovali smo tudi trend skupne pojavnosti poškodb po spolu glede na prejšnje raziskave.
Prišli smo do zaključka, da je skupna pojavnost poškodb žensk ostala v približno enakih
razmerjih kot prejšnje slovenske raziskave (Sattler, 2010; Ivartnik 2012) ter manjša oziroma se
zmanjšuje glede na tuje raziskave. Pri moških je skupna pojavnost poškodb v primerjavi s
slovenskimi raziskavami (Sattler, 2010; Ivartnik, 2012) znatno višja, v primerjavi s tujimi
raziskavami pa še vedno nižja. Sklepamo lahko, da so se letos moški večkrat poškodovali kot
v prejšnjih sezonah, ženske pa približno v enakem razmerju kot v prejšnjih sezonah. Hipotezo
H6 tako zavrnemo, saj niti pri moških, niti pri ženskah ni vidnega zmanjševanja skupne
pojavnosti športnih poškodb.
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4 SKLEP

Danes v vrhunskem športu brez poškodb ne gre, vendar pa jih z ustreznim znanjem in mersko
tehnologijo, ki jo imamo danes na voljo, lahko občutno zmanjšamo. To velja tudi za odbojko,
ki pa v splošnem velja za šport, kjer se zgodi manj poškodb kot pri ostalih športih, so pa
odbojkarsko značilne narave. Naša raziskava je ugotavljala pojavnost in pogostost poškodb
slovenskih odbojkarjev in odbojkaric v tekmovalni sezoni 2017/18. Zbrali smo podatke o
poškodbah 40 igralcev in igralk ter jih statistično analizirali.

Na osnovi postavljenih ciljev in hipotez smo ugotovili naslednje:


Med spoloma obstajajo statistično značilne razlike v skupni pojavnosti poškodb ter
pojavnosti poškodb na tekmi, medtem ko na treningu te razlike ne obstajajo. Moški so
skupno in na tekmah bolj nagnjeni k poškodbam kot ženske.



Pojavnost poškodb je večja na tekmah kot na treningih pri obeh spolih.



Med spoloma smo ugotovili statistično značilne razlike v pojavnosti poškodb kolena,
saj imajo moški več poškodb kolena kot ženske.



Pri moških je več poškodb nastalo v tekmovalnem obdobju na treningu, pri ženskah pa
več na tekmah vendar pa v enakem razmerju v pripravljalnem in v tekmovalnem
obdobju.



Po anatomski regiji je najpogostejše poškodovan spodnji ud, nato pa regija zgornjega
uda.



Med posameznimi igralnimi mesti obstaja statistično značilna razlika v pojavnosti
poškodb na treningu pri moških. Razlika se izrazi s primerjavo v pojavnosti poškodb
med igralnim mestom podajalca, napadalca in libera. Ugotovili smo, da je igralno mesto
podajalca najbolj podvrženo poškodbam na treningu. Med ostalimi igralnimi mesti ne
obstajajo statistično značilne razlike v pojavnosti poškodb pri obeh spolih.
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Po tipu akutnih poškodb je pri ženskah nastalo največ poškodb sklepov, pri moških pa
poškodb kit in sklepov.



Mehanizem nastanka poškodb je v večini primerov nekontaktni.



Resnost poškodb je pri moških večinoma manjša in zanemarljiva, pri ženskah pa
zmerna in manjša.



Splošni trend je težko napovedati zaradi prevelike oscilacije rezultatov prejšnjih
raziskav. Lahko pa opišemo naraščajoč trend poškodb samo na osnovi slovenskih
raziskav.

Naši rezultati so v večini primerov zelo primerljivi z rezultati dosedanjih raziskav, ponekod pa
so bila večja odstopanja rezultatov. Glede na raziskave slovenskih avtorjev (Sattler, 2010;
Ivartnik, 2012) smo pri ženskah dobili podobne rezultate kljub temu, da smo imeli manjši
vzorec žensk. Zanimivo je, da je pri moških prišlo do večjih odstopanj, čeprav smo imeli večji
vzorec moških kot žensk. Čeprav je Ivartnik (2012) ugotovil, da se trend pojavnosti poškodb
zmanjšuje, lahko sklepamo, da se občasno pojavi sezona, kjer je tendenca igralcev k
poškodbam večja kot običajno. Ugotovili smo trend naraščanja poškodb, zato lahko trdimo,
čeprav sta znanje in obseg preventivne vadbe vedno večji, še vedno ne moramo zmanjšati
število poškodb do te mere, da te ne bi ovirale igralcev. Smo pa ugotovili, da se je pri moških
zmanjšala resnost poškodb, kar nakazuje dobro delo preventivne vadbe in vadbe v
rehabilitacijskem obdobju za hitrejše okrevanje in vrnitev k trenažnemu procesu.

Glavna pomanjkljivost naše raziskave je manjši vzorec merjencev. To je možen razlog za
drugačne rezultate od pričakovanih. Nekatere ugotovitve naše raziskave moramo zato
upoštevati z mero dvoma, saj nam nakazujejo rezultate, ki bi se mogoče izrazili drugače, če bi
bil naš vzorec merjencev večji.

Za nadaljnje raziskave si je treba zagotoviti dovolj velik vzorec merjencev, da so rezultati bolj
razporejeni ter da končne ugotovitve potrjujemo z večjo veljavnostjo. Glede na informacije, ki
jih take raziskave podajo, bi bilo smiselno, da se v prihodnosti take raziskave dela na letni bazi.
Tako bomo imeli vpogled v pojavnosti in načine poškodovanja igralcev in igralk v vsaki sezoni.
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6 PRILOGE

Priloga 1: Epidemiološki karton o športnih poškodbah (Dervišević in Hadžić, 2005).
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