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IZVLEČEK
Uvod: Strelstvo je dejavnost, ki jo ljudje poznajo že zelo dolgo. Deli se na borbeno, lovsko
in športno streljanje. Pri športnem strelstvu je pomembna osredotočenost, čim boljša točnost
in preciznost ter dobra stabilnost. Pri večini položajev streljanja so stopala edini del telesa,
ki je v stiku s tlemi. Namen: Namen diplomskega dela je bil raziskati, ali tip stopala in
obutev vplivata na uspešnost pri športnem streljanju z zračno pištolo. Metode dela: V
diplomskem delu sta bili uporabljeni deskriptivna in eksperimentalna metoda dela. V
raziskavi je sodelovalo 14 strelcev z zračno pištolo. Analizirali smo stopalne odtise z
uporabo Staheli indeksa in Clarkovega kota ter izvedli meritve s sistemom Scatt med
streljanjem z obutvijo in brez. Rezultati: Pri analizi stopalnih odtisov so vrednosti Staheli
indeksa znašale med 0,0 in 0,93. Plosko stopalo smo ugotovili pri 21,4 %, normalno pri 57,1
% in obokano pa pri 21,4 % preiskovancih. Velikosti Clarkovega kota so znašale med 24°
in 56°. Glede na velikost kota je bilo plosko stopalo ugotovljeno pri 25 %, normalno pri 60,7
% in obokano pri 14,3 % preiskovancih. Rezultati parnega t-testa so pokazali, da obutev ni
statistično značilno vplivala na nobeno spremenljivko streljanja (p = 0,221–0,903).
Povprečne vrednosti Clarkovega kota za obe stopali so pokazale statistično značilne razlike
z rezultati amplitude gibanja orožja pri streljanju z obutvijo (F = 6,288; p = 0,016). Razlike
so bile značilne med skupinama preiskovancev z normalnim in obokanim stopalom.
Povprečne vrednosti Staheli indeksa za levo stopalo so pokazale statistično značilne razlike
pri enakomernosti ritma streljanja brez obutve (F = 4,120; p = 0,047) med posamezniki s
ploskim in obokanim stopalom. Amplituda gibanja orožja je dobro pozitivno povezana med
streljanjem z obutvijo in brez nje (r = 0,833; n = 14; p = < 0,001). Razprava in zaključek:
Dokazali smo, da obutev ne vpliva na uspešnost streljanja z zračno pištolo. Vendar pa na
večino spremenljivk streljanja vpliva tip stopala. Zato priporočamo izvedbo dodatnih
raziskav na tem področju z večjim vzorcem, ki bodo raziskale vpliv ortopedskih vložkov na
uspešnost pri športnem strelstvu.
Ključne besede: analiza stopalnih odtisov, obutev, zračna pištola, analiza streljanja

ABSTRACT
Introduction: Shooting is an activity that people have known for a very long time. It is
divided into combat, hunting and sport shooting. Concentration, accuracy, precision and
good stability are very important in sport shooting. The feet are the only part of the body in
contact with the ground in most shooting positions. Purpose: The purpose of this study was
to determine the influence of foot type and footwear on performance of sport shooting with
an air pistol. Methods: Descriptive and experimental methods were used in this study.
Fourteen shooters with an air pistol participated in the study. We analyzed footprints using
the Staheli index and the Clarke`s angle and took measurements using the Scatt system
during shooting with and without footwear. Results: The values of the Staheli index ranged
from 0.0 and 0.93. Flat foot was found in 21.4%, normal in 57.1% and high arched in 21.4%
of the subjects. Clarke`s angle values ranged from 24° to 56°. According to the size of the
angle, a flat foot was determined in 25%, a normal in 60.7% and a high arched in 14.3% of
the subjects. The results of the paired samples t-test showed no statistically significant effect
of footwear on any shooting parameter (p = 0.221 – 0.903). The mean values of Clarke`s
angle for both feet showed statistically significant differences with the results of the
amplitude of the weapon movement when shooting with footwear (F = 6,288; p = 0,016).
The differences were proved to be statistically significant between the group of subjects with
a normal and a high arched foot. The mean values of the Staheli index for the left foot showed
statistically significant differences in the uniformity of shooting rhythm without footwear (F
= 4,120; p = 0,047) between subjects with a flat and high arched foot. The amplitude of
weapon movement showed good positive correlation between shooting with and without
footwear (r = 0,833; n = 14; p = <0,001). Discussion and conclusion: We proved that
footwear has no influence on air pistol shooting performance. However, most shooting
variables are influenced by foot type. Therefore, we recommend further research in this area
on a larger sample investigating the influence of orthopedic insoles on performance in sport
shooting.
Keywords: footprint analysis, footwear, air pistol, shooting analysis
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1 UVOD
Strelstvo je dejavnost, ki jo ljudje poznajo že zelo dolgo. Izvaja se z različnimi nameni, med
temi izstopata dokazovanje moči in preživetje. Tako se deli strelstvo na borbeno, lovsko in
športno. V tem diplomskem delu smo se osredotočili na športno streljanje, pri katerem gre
predvsem za tekmovalnost. To pomeni, da so strelci osredotočeni na zadetek v središče tarče.
To se najprej začne na treningih in nato še na tekmovanjih, na obeh področjih je želja po
najboljšem absolutnem rezultatu (Bohinc, Vodičar, 2014). Na strelstvo vpliva veliko
dejavnikov. Strelci si predvsem prizadevajo doseči čim boljšo točnost in preciznost (MonLópez et al., 2019b). Točnost opisuje streljanje, ko se središče skupine strelov ujema s
središčem tarče. Preciznost pa pomeni, da s čim več streli dosežemo čim manjšo skupino
zadetkov, pri čemer ni pomembno ujemanje s središčem tarče (Bohinc, Vodičar, 2014). Pri
streljanju z zračno pištolo na 10 metrov je za zadetek v center, ki prinese 10 točk, treba zadeti
krog premera 11,5 mm ± 0,1 mm. Na podlagi tega podatka lahko sklepamo, da na uspešnost
zadetka v center vpliva vsaka malenkost v premiku katerega koli dela telesa (Mon-López et
al., 2019b).
Streljanje je odvisno od vrste in izdelave orožja, zunanjih dejavnikov ter človeka in
njegovega znanja. Pod vrsto in izdelavo orožja štejemo tudi kakovost opreme in streliva.
Orožje, ki se uporablja pri strelstvu, delimo glede na razdaljo streljanja, vrsto, način
delovanja in vrsto streliva. Z zunanjimi dejavniki opisujemo vse dejavnike, s katerimi se
strelci srečujejo pred in med treningom ali tekmovanjem. To so podnebni vplivi, okolica,
kjer leži strelišče in tehnika menjavanja tarče, ki je lahko ročna ali elektronska. Kot vpliv
človeka pa opisujemo njegovo znanje o poteku streljanja, fizično in psihično pripravljenost,
kakovost in količino treningov ter sposobnost prilagajanja na zunanje vplive (Bohinc,
Vodičar, 2014).

1.1 Zgodovina strelstva
V strelstvu so se morali nekdaj izuriti skoraj vsi, ki so bili za to fizično sposobni. Glavna
namena sta bila skrb za mir in red ter obramba mest pred napadi sovražnikov. V 13. in 14.
stoletju je nastalo veliko strelskih združenj. Kmalu so poleg treningov streljanja začeli
organizirati tudi turnirje, kjer so dobili najboljšega strelca, ki so ga nato razglasili za glavarja
strelcev. Sledila je uvedba vojske in za strelce je bilo varovanje mest le še simbolično
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dejanje, s katerim so se predstavljali na večjih prireditvah. Strelska društva so se začela deliti
na več delov, ki so se med seboj razlikovali glede na družbeni status, rabo različnih vrst
orožja in kot glavni razlog – namen strelskega društva. Nameni so bili strelski, lovski in
športni (Bohinc, Vodičar, 2014).
Strelska društva so bila včasih zelo pomemben del vsakega mesta oziroma države. Za
območje Slovenije ni veliko dokumentacije o strelskih društvih, ki so nekoč obstajala, kar
pa ne podcenjuje vrednosti dediščine, ki jo je za sabo pustilo 400 let staro Ljubljansko
društvo ostrostrelcev. Kot je bilo razbrati iz starih zapisnikov, je strelišče v Ljubljani
obstajalo že veliko pred uradno ustanovitvijo društva ostrostrelcev leta 1562. Ker je bilo v
tistih časih veliko turških napadov, je mesto imelo obzidje, ki ga je ščitilo. Tudi prebivalci
so bili tako povezani med seboj, da so bili ves čas pripravljeni na boj. To pripravljenost pa
jim je omogočalo ravno strelišče, kjer so se izurili v ravnanju z orožjem. Strelstvo se je vse
bolj razvijalo in tudi v ostalih mestih so se s pomočjo mestnega denarja odpirala strelišča,
namenjena urjenju meščanov. Zaradi velikega obiska strelišč so bili predsedniki društev
primorani napisati pravila in red, da so se treningi lahko nemoteno odvijali. Organizirati so
začela različna tekmovanja, ki so se jih udeleževali tudi strelci iz sosednjih mest in držav.
Pogosto so zmagovalci dobili tudi denarne nagrade. Športno strelstvo je veljalo za šport, s
katerim so se ukvarjali predvsem premožnejši, saj je bilo treba plačati vpisnino, članarino
ter kupiti orožje in strelivo (Bohinc, Vodičar, 2014).
Po drugi svetovni vojni se je športno strelstvo zelo razvilo. Vodilni v državi so se zavzeli za
strelski šport, saj je poleg drugih razlogov tudi krepil obrambno sposobnost države. Zato je
država strelski šport podprla tako materialno kot tudi finančno. Od tega obdobja naprej je
bilo strelstvo bolj dostopno tudi ostalim ljudem, ne samo premožnejšim. Kmalu pa so se
stvari zaradi preobratov v političnih vrhovih začele spreminjati. Strelska društva so počasi
postajala prostovoljna, saj je država financiranje zelo zmanjšala. Financirala je le priprave
in nastope državnih reprezentanc. V obdobju od 1965 do 1968 je šport stagniral, ponekod
celo nazadoval. Zamenjalo se je tudi vodstvo strelske zveze, novo pa je bilo za takšno delo
premalo izobraženo. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 pa so se začele ponovno dogajati
spremembe, saj je strelska zveza postala samostojna panožna zveza. Takrat je Slovenija
lahko začela samostojno nastopati na zimskih in letnih olimpijskih igrah (Bohinc, Vodičar,
2014).
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1.2 Teorija o športnem strelstvu
Obstajajo različne vrste športnega orožja, ki se med seboj razlikujejo po izdelavi, teži,
velikosti, sprožilnih mehanizmih, obliki, konstrukciji kopit in ročajev ter namerilnih naprav
(Bohinc, Vodičar, 2014).
Z zračnim orožjem se strelja na 10 m s pištolo (slika 1A) oziroma s puško (slika 1B) na
stisnjen zrak. Pri obeh se uporablja diabola kalibra 4,5 mm. Glavna razlika je pri opremi
strelca in v položaju streljanja. Pri strelcih s pištolo pri opremi ni posebnosti, saj je
predpisana le športna oprema (trenirka). Po lastni izbiri športniki lahko uporabljajo še
strelske čevlje (slika 2A). Po drugi strani pa imajo strelci s puško posebno strelsko obleko
(slika 3) in visoke strelske čevlje (slika 2B), kar jim omogoča boljšo stabilnost.

Slika 1: Zračna pištola (A) in zračna puška (B)

3

Slika 2: Strelski čevlji za pištolarje (A) in puškaše (B)

Slika 3: Strelska oprema puškašev
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Eden od pomembnejših dejavnikov je položaj telesa med streljanjem. Poznamo različne
položaje strelcev, razlikujejo se po vrsti orožja, s katerim streljajo. Pri puški poznamo tri
položaje, to so leže, kleče in stoje. Pri pištoli ali revolverju pa se strelja le stoje enoročno.
Zelo pomembno je, da športnik najde položaj, ki mu najbolje ustreza. Položaj mora
zagotavljati čim enostavnejše pravilno izvajanje posameznih strelov, dobro stabilnost in
udobje. Pri stabilnosti je pomembno, da se po oddaji strela telo čim manj premika. Ker pa je
tekmovanje sestavljeno iz večjega števila strelov, pride do izraza tudi udobje. Položaj mora
torej zagotavljati stabilnost, dobre pogoje za delovanje čutil, predvsem vida, in normalno
delovanje organov in krvnega obtoka. Ko se strelec začne ukvarjati s strelstvom, mora
najprej osvojiti osnovni položaj in se naučiti pravilnega zavzemanja položaja. Po osvojenem
osnovnem položaju začne iskati osebni položaj, ki ga prilagodi zmožnostim in značilnostim
svojega telesa (Bohinc, Vodičar, 2014).
Glavna razlika med streljanjem s puško in streljanjem s pištolo je v tem, da pri streljanju s
puško to naslanjamo na roko, koleno oziroma trup in vse elemente streljanja opravljamo
dvoročno. Pri streljanju s pištolo pa vse elemente opravljamo enoročno, pri čemer je
nasprotna roka uprta v bok oziroma zataknjena za pas ali pa visi prosto ob telesu. Pri izbiri
osebnega položaja pištolarjev je pomembno, da izberemo takšnega, ki bo omogočal
nemoteno delovanje najmočnejše mišične skupine ramenskega sklepa, komolca in zapestja
ter poleg tega omogočal tudi pravilen položaj gibljivih delov roke in kazalca, ko ta proži. Pri
položaju pištolarjev je značilen tudi nagib trupa v nasprotno smer streljanja, s čimer
dosežemo ravno pravo napetost mišic v ramenskem sklepu. Na stabilen položaj vpliva
velikost podporne površine, predvsem pa položaj oziroma premiki težišča telesa. Optimalen
razkorak nog je v širini ramen oziroma lahko malenkost ožji. Ker je telo nagnjeno v
nasprotno smer streljanja, je težišče pri desničarjih bližje levemu stopalu in obratno. To
posledično pomeni, da eno stopalo nosi več teže kot drugo. Za utrditev sklepov nog pa se
trup dodatno nagne nazaj in boke potisne naprej. Pomembno je, da so mišice leve in desne
noge približno enako aktivne, da se ne bi neenakomerno utrudile. Najbolj optimalen pogled
skozi merke do tarče ob vsakem strelu omogočimo z vedno enakim položajem roke. Ta naj
bi bila popolnoma iztegnjena, saj tako najboljše prenaša udarce ob oddaji strela. Tudi način
oprijema pištole vpliva na kakovost streljanja. Vpliva torej sprememba moči in globine
prijema ter tudi drugačen položaj prstov pri prijemu. Za čim boljše rezultate je priporočljivo
za vsak strel enako oprijeti ročaj. Pravilen oprijem ne sme biti ne prešibek in ne premočan,
mora pa omogočati normalno krčenje kazalca pri proženju. Poleg prstov je pomemben tudi
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kot v zapestnem sklepu (med dlanjo in podlaktjo). Dlan mora biti rahlo nagnjena navzdol,
brez dodatnega napenjanja mišic in s sproščenimi tetivami v zapestnem kanalu. Tako
omogočimo, da delujejo le mišice, ki so potrebne za proženje. Cev orožja mora biti podaljšek
osi roke (Bohinc, Vodičar, 2014).
Strelec mora s treningi doseči čim boljšo stopnjo preciznosti, točnosti in stabilnosti. Glavne
motorične sposobnosti, ki vplivajo na sam potek in uspešnost streljanja, so moč,
koordinacija, ravnotežje in vzdržljivost (Mon-López et al., 2019a).
Koordinacijo mora osvojiti in vzdrževati vsak strelec. To je sposobnost telesa, da izvaja
motorične naloge. Prav tako pa sta pomembna tudi ravnotežje in propriocepcija. Ravnotežje
opisuje sposobnost vzdrževanja stabilnosti drže v mirni okolici ali pa v okolici, kjer so
prisotne različne motnje. Pri propriocepciji pa gre za zmožnost telesa, da zazna spremembo
položajev delov telesa v prostoru (Bohinc, Vodičar, 2014).

1.3 Stabilnost in ravnotežje
Stabilnost je zmožnost mišic, da vzdržujejo in nadzorujejo gibanje telesa. Prav tako pa
omogočajo prenos sil do ekstremitet. Aktivacija mišic stabilizatorjev po določenem vzorcu,
ki med drugim skrbijo za absorpcijo ostalih sil, je zelo pomembna za dobro izvedbo giba
(Lenarčič, 2019). Za ohranjanje ravnotežja pa je pomembna stabilna drža. Poznamo statično
in dinamično ravnotežje. O statičnem ravnotežju govorimo, ko telo počiva v želenem
položaju (npr. stoja), takrat opisujemo stanje, ko so sile, ki delujejo na telo, v ravnovesju.
Sposobnost nadzorovanja telesa med gibanjem brez izgube ravnotežja pa imenujemo
dinamično ravnotežje. Upravljanje drže in nadzor se prilagajata potrebam naloge, ki jo telo
opravlja. Ravnotežje je odvisno od zmožnosti telesa, da izniči tiste sile, ki ga skušajo
premakniti iz ravnotežja. Sile izniči tako, da je vsota vseh sil enaka nič. Ko se ravnotežje
podre, pride do ravnotežnih reakcij, te vključujejo gibe glave, trupa in udov ter spremembe
mišičnega tonusa. Ravnotežne reakcije so možne v položajih, kjer je telo sposobno
prilagajanja (Rugelj, 2014). Vzdrževanje ravnotežja zahteva dobro usklajevanje vseh
čutilnih informacij in gibalnih impulzov. Torej terja dobro kognitivno in motorično funkcijo,
na kar lahko vplivajo različni dejavniki (Rugelj, Palma, 2013). To so prilivi iz
somatosenzoričnega, vidnega in vestibularnega sistema, sodelujejo mišični tonus ter živčnomišični in mišično-skeletni sistem. Med drugim pa na ravnotežje vpliva tudi starost. V
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začetku življenja se spretnosti ohranjanja ravnotežja priučimo, ta je v nadaljnjih letih
življenja avtomatizirana. Pri starejših pa ravnotežje nekoliko oslabi. Pri gibanju sodeluje
celotno telo. Sodeluje lahko direktno – za izvajanje želenih gibov, ali pa indirektno – za
vzdrževanje stabilnosti. Različni fiziološki sistemi sodelujejo pri uravnavanju ravnotežja,
vendar pa se s staranjem, razvijanjem in prisotnostjo različnih bolezni spreminjajo. Če se
okvari kateri od teh sistemov, to lahko povzroča nestabilnost. Pri vzdrževanju stabilnosti,
ravnotežja in koordinacije so pomembni naslednji dejavniki:
•

biomehanika (velikost in kakovost podporne ploskve, sprememba mišične moči,
gibljivosti, bolečine),

•

dinamična stabilnost,

•

orientacija v prostoru,

•

gibalne strategije,

•

čutilne strategije in

•

spoznavni proces (Rugelj, 2014).

Vsi našteti dejavniki pa so odvisni tudi od stopal in njihove funkcionalnosti, saj so edini del
telesa, ki nas povezuje s tlemi.

1.4 Analiza stopal
Zgradba stopala omogoča prožnost in prilagodljivost stopala (Novak, Groleger Sršen, 2017).
Stopalo sestavlja 28 kosti, ki so med seboj povezane s 33 sklepi in 112 ligamenti, vse skupaj
pa nadzoruje 13 ekstrinzičnih in 21 intrinzičnih mišic (Hillstrom et al., 2013). Stopalo ima
torej zapleteno sestavo in poleg prenašanja velikih pritiskov nam podaja tudi informacije o
stiku s tlemi (Periyasamy, Anand, 2013). Vezi in mišice povezujejo kosti tako, da tvorijo tri
stopalne loke: medialni vzdolžni, transverzalni in lateralni vzdolžni lok (Novak, Groleger
Sršen, 2017).
Različne strukture stopal povezujemo z razlikami pri funkcijah stopal tako v statičnih (stoja)
kot tudi v dinamičnih pogojih (med gibanjem). Pri tem so še posebej pomembni različni tipi
stopal, ki jih lahko določimo glede na višino medialnega vzdolžnega loka (Yalcin et el.,
2010). S tem opišemo obliko stopala in odstopanja od normativnih vrednosti (Hillstrom et
al., 2013). Stopala so razdeljena na tri kategorije: plosko stopalo (pes planus), normalno
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stopalo in obokano stopalo (pes cavus). Plosko stopalo opisujemo kot pronirano stopalo, ki
ima znižan medialni vzdolžni lok. Reakcijska sila podlage se v celotni fazi koraka premika
bolj po medialni strani stopala (Hillstrom et al., 2013). Razlikujemo dinamično in rigidno
plosko stopalo. Pri dinamičnem govorimo o znižanem medialnem vzdolžnem stopalnem
loku pri obremenitvi stopala, ko se ta ob razbremenitvi nazaj oblikuje. Ravno nasprotno je
pri rigidnem ploskem stopalu, kjer je medialni vzdolžni lok ne glede na obremenitev vedno
znižan (Novak, Groleger Sršen, 2017). Pri obokanem stopalu pa govorimo o supinaciji
stopala, kjer je medialni vzdolžni lok povišan in se reakcijska sila podlage premika po
lateralni strani stopala. Pri ploskih stopalih po navadi zasledimo tudi hallux valgus in
nepravilnost posteriorne tetive golenice, poveča pa se tudi možnost za resnejše poškodbe.
Obokano stopalo pa ima predvsem dodatno tudi deformacije prstov, kot so na primer
kladivasti prsti (Hillstrom et al., 2013).
V literaturi najdemo veliko metod za ocenjevanje višine medialnega vzdolžnega loka in tipa
stopal, kot so opazovanje, antropometrične meritve, analiza odtisa stopala ali radiografska
ocena (Novak, Groleger Sršen, 2017). Obstajajo številne metode za ocenjevanje statičnega
in dinamičnega medialnega vzdolžnega loka. Ker pa so za pravilno oceno stopala meritve
obvezne, je med najbolj priljubljenimi tehnikami analiza odtisa, saj je preprosta, poceni in
enostavno dostopna (Yalcin et al., 2010).
Odvzem odtisa stopal enostavno opravimo s pomočjo črnila in naprave za odvzem odtisov
stopal. Za analizo odtisa lahko uporabimo različne načine, s katerimi določimo tip stopala,
ki ga analiziramo. Najpogosteje se uporabljajo indeksi stopalnega loka, to so: Cavanagh in
Rogers, Chippaux-Smirak in Staheli indeks (Novak, Groleger Sršen, 2017). Cavanagh in
Rodgers indeks je opredeljen kot razmerje med kontaktno površino srednje tretjine stopala
in površino celotnega stopala, ki je v stiku s tlemi, kar pa ne vključuje prstov (Hollander et
al., 2018). Chippaux-Smirak indeks izračunamo kot razmerje med širino odtisa stopala v
najširšem delu stopalnic in širino odtisa stopala v najožjem delu medialnega vzdolžnega
stopalnega loka. Staheli pa je indeks stopalnega loka, ki se ga izračuna kot razmerje med
širino odtisa stopala v najožjem delu medialnega vzdolžnega stopalnega loka in širino odtisa
stopala v najširšem delu pete (Shariff et al., 2017). Lahko pa uporabimo tudi Clarkov kot, ki
ga izmerimo med medialno mejo stopala in črto, ki povezuje najbolj lateralno točko
medialnega dela obrisa stopala z najbolj medialno točko obrisa v predelu stopalnic (Pauk et
al., 2014). Za vsak indeks posebej pa obstajajo kriteriji, po katerih se določi tip stopala.
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1.5 Vrednotenje uspešnosti pri strelstvu – sistem Scatt
Za iskanje napak oziroma možnosti za izboljšanje pri streljanju so trenerji sprva uporabljali
videokamere. Na treningu ali tekmi so kamero postavili za strelca in ga snemali ves čas, nato
pa je sledila analiza videoposnetka. S takšno analizo so lahko našli številne rešitve. Lahko
pa so strelce napotili na biomehanske meritve v za to namenjene laboratorije, kjer so opravili
različne meritve biomehanike gibanja. Kmalu so ugotovili, da se videoposnetki istega strelca
med seboj ne razlikujejo dosti tudi po številnih treningih, saj se razlik v tehniki streljanja na
tak način ne da ugotoviti. Z razvojem računalnikov za osebno rabo so se začele razvijati tudi
elektronske meritve v streljanju. V začetku 80. let so v nekdanji Sovjetski zvezi začeli
razvijati sistem Scatt, ki omogoča natančno analizo predvsem tehnike streljanja (Šterman,
2002). Obstaja kar nekaj elektronskih sistemov za streljanje, vsi pa delujejo na enak način.
Najbolj znana sta že prej omenjeni sistem Scat in sistem Rika.
Namestitev programske in strojne opreme Scatt je možna le na operacijski sistem Windows.
Strojna oprema sistema Scatt vsebuje: centralno enoto, kable za povezovanje centralne enote
z računalnikom, tarčo, senzorjem ter adapterjem za napajanje in kabel, ki povezuje senzor,
pritrjen na orožje z računalnikom ter dva okvirja za tarčo z vgrajenimi senzorji za zračno
pištolo in zračno puško. Ob začetku streljanja je na voljo poskusna serija, kjer se čim bolj
natančno opravi vse nastavitve. Po nastavitvah sledi streljanje za oceno in analizo. Število
strelov lahko določimo sami, po navadi je število enako številu strelov, ki jih moramo oddati
na tekmovanju, torej 40 ali 60. Po vsakem oddanem strelu si lahko ogledamo pot, ki jo opravi
orožje pred in po oddaji strela ter vrednost strela oziroma zadetka. Poleg tega z meritvijo
pridobimo še časovne spremenljivke: celoten čas streljanja, povprečni čas za oddajo strela
in ritem streljanja. Za boljšo predstavo sistem pripravi tudi grafične prikaze: koordinacije
(prikazuje zmožnost zadrževanja pištole v območju desetke po oddaji strela), hitrosti
pomikanja orožja, tempo streljanja (ritem streljanja in vrednosti zadetkov) in rezultat v
odvisnosti od trenutka oddaje strela (Šterman, 2002).
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2 NAMEN
Namen diplomskega dela je raziskati, ali tip stopala in obutev vplivata na uspešnost pri
športnem streljanju z zračno pištolo.
Naši cilji:
1. Analizirati stopalne odtise z uporabo Staheli indeksa in Clarkovega kota in na
podlagi teh rezultatov določiti tip stopala športnih strelcev.
2. Analizirati spremenljivke enakomernost ritma streljanja, premer skupine zadetkov,
amplituda gibanja orožja in točnost pri streljanju z obutvijo in brez nje in nato med
seboj te rezultate primerjati.
3. Primerjati

rezultate

uspešnosti

športnega

streljanja

med

podskupinami

preiskovancev glede na tip stopala in prisotnost oziroma odsotnost obutve med
streljanjem.
Hipoteze:
1. Rezultati spremenljivk enakomernost ritma streljanja, premer skupine zadetkov,
amplituda gibanja orožja in točnost pri streljanju z obutvijo in brez se bodo statistično
značilno razlikovali (p < 0,05).
2. Rezultati spremenljivk enakomernost ritma streljanja, premer skupine zadetkov,
amplituda gibanja orožja in točnost pri streljanju z obutvijo in brez ne bodo
statistično značilno povezani (p < 0,05).
3. Rezultati spremenljivk enakomernost ritma streljanja, premer skupine zadetkov,
amplituda gibanja orožja in točnost se bodo statistično značilno razlikovali (p < 0,05)
med podskupinami preiskovancev z obokanim in ploskim stopalom.
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3 METODE DELA
V prvem delu diplomskega dela smo uporabili deskriptivno metodo dela. Literaturo smo
iskali po podatkovnih bazah ScienceDirect in PubMed. Iskali smo članke v angleškem in
slovenskem jeziku, ki niso bili starejši od 10 let. Članki so morali biti dostopni v celoti in
vključevati raziskave na ljudeh. Uporabili smo naslednje ključne besede: sport
shooting/športno strelstvo, air pistol/zračna pištola, orthotics/ortotika, insoles/vložki,
balance/ravnotežje, pes planus/plosko stopalo, Staheli index/Staheli indeks, Clarke's
angle/Clarkov kot. Iskanje je potekalo med januarjem in junijem leta 2020. Vključene so
bile tudi knjige iz lastne knjižne zbirke.
V drugem delu smo uporabili eksperimentalno metodo. Izvedli smo meritve s sistemom Scatt
(SCATT Electronics LLC, Moskva, Rusija) in odvzem odtisov stopal s črnilom z napravo
za odvzem odtisov stopal (Streifender ortho.production GMBh, Emmering, Nemčija). Kot
je razvidno iz priloge 8.1 je izvedbo raziskave odobrila Komisija Republike Slovenije za
medicinsko etiko (št. odobritve: 0120-427/2020/3).

3.1 Preiskovanci
V raziskavi je prostovoljno sodelovalo 14 športnih strelcev (13 moških in 1 ženska), starih
med 18 in 65 let (177,36 ± 6,76 cm; 83,07 ± 14,22 kg). Vključitveni kriteriji za sodelovanje
so bili: polnoletnost, aktivni športni strelci z zračno pištolo, vključenost v trenažni proces
športnega streljanja zadnje dve leti vsaj trikrat tedensko. Izključitveni kriteriji pa: prisotnost
kakršnih koli poškodb ali bolezni, ki bi onemogočale stojo za namen odvzema stopalnega
odtisa, športni strelci z zračno puško, poškodbe ali bolezni, ki bi onemogočale pravilno
izvedbo meritev, otroci (0–18 let) in starostniki (> 65 let).

3.2 Postopek meritev
Meritve smo izvedli na streliščih v Novem mestu, Škofji Loki in v Grosuplju.
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Pred začetkom meritev so bili vsi preiskovanci obveščeni o postopku raziskave, nato so
podpisali prostovoljni pristanek k sodelovanju (priloga 8.2). Odvzeli smo jim odtise stopal.
Uporabili smo odvzem odtisa s črnilom z napravo za odvzem odtisov stopal. Preiskovalec je
s črnilom namazal podlogo, nanjo položil bel papir, nato pa je preiskovanec stopil na čisto
stran podloge in tako se je na papir odtisnila oblika stopala (stopalo pri tem ni prišlo v
neposreden stik s črnilom). Na vsak odtis so bile dopisane anonimizirane kode udeležencev.
Pri streljanju so preiskovanci uporabljali svoje orožje in svoje strelske čevlje. Senzor Scatt
smo namestili preiskovalci, da je bil vedno čim bolj optimalno nameščen. Senzor smo
namestili na konec cilindra, napolnjenega z zrakom, da je bil v ravni liniji s koncem cevi
(slika 4). Tako je najmanj oviral strelca pri streljanju. Vsak udeleženec je meritve opravljal
dvakrat: z obutvijo in brez nje. Ta pogoj smo pri vsakem preiskovancu določili po
naključnem vrstnem redu. Preiskovanci so pri obeh meritvah (z obutvijo in brez nje) najprej
imeli na voljo 15 poizkusnih strelov v neomejenem času, nato pa so morali oddati za analizo
20 strelov v 30 minutah. Po 30-minutnem premoru je sledila druga meritev po enakem
postopku.

Slika 4: Namestitev senzorja na zračno pištolo
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3.3 Analiza podatkov

3.3.1 Analiza stopalnih odtisov
Za določitev tipa stopala smo uporabili Clarkov kot in Staheli indeks. Za risanje linij za
izračun indeksov smo uporabili svinčnik in geotrikotnik ter razdalje izmerili ročno. Tip
stopala smo nato opredelili glede na že znane kriterije. Kriterij, po katerem določimo tip
stopala po Clarkovem kotu:
•

plosko stopalo: < 42°,

•

normalno stopalo: 42°–48°,

•

obokano stopalo: > 48° (Pauk et al., 2014).

Kriterij, po katerem določimo tip stopala po Stahelijevem indeksu:
•

obokano stopalo: 0,1–0,4;

•

normalno stopalo: 0,5–0,7;

•

plosko stopalo: 0,8–1,2 (Shariff et al., 2017).

3.3.2 Analiza streljanja
Analizo streljanja smo opravili s sistemom Scatt. Po vsaki končani meritvi smo v sistemu
shranili podatke o streljanju. Nato je sistem izračunal in izrisal grafe za analizo streljanja. Za
nadaljnjo analizo smo uporabili naslednje spremenljivke: enakomernost ritma streljanja
(ciklizacija postopka), premer skupine zadetkov, amplituda gibanja orožja in točnost
streljanja.
Enakomernost ritma streljanja (ciklizacija postopka) primerja časovno in tehnično izvedbo
strelov med seboj. Če bi za vsak strel porabili enako časa in tehnično enako izpeljavo, bi bil
rezultat 100 %. Premer skupine zadetkov je podan v milimetrih. Amplituda gibanja orožja
oziroma stabilnost merjenja opisuje razdaljo med dvema točkama, ki sta med sabo najbolj
oddaljeni med merjenjem. Točnost streljanja pa opisuje razdaljo med središčem tarče in
središčem vseh središč potovanja orožja. Primerjali smo povprečne rezultate za vse
spremenljivke pri streljanju z obutvijo in brez nje.
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3.4 Statistična analiza podatkov
Za grafični prikaz rezultatov in izdelavo tabel smo uporabili Microsoft Office Excel 2016
(Microsoft, Redmond, WA, United States). Statistično obdelavo podatkov pa smo opravili z
IBM SPSS 26 (IBM, Armonk, New York).
Izračunali smo opisno statistiko (aritmetično sredino, standardni odklon). Preverili smo tudi
normalno porazdelitev spremenljivk z uporabo koeficienta asimetrije in sploščenosti. Za
izračun statistične značilnosti medsebojne povezanosti spremenljivk je bil uporabljen
Pearsonov korelacijski koeficient, ki znaša med –1 in 1. Bližje ko je rezultat –1 oziroma 1,
bolj sta spremenljivki povezani. Če pa se rezultat približa oziroma je 0, povezanosti med
spremenljivkama ni. Kriterij povezanosti spremenljivk sledi: 0,0–0,20 je zelo slaba
povezanost; 0,20–0,40 opisuje slabo povezanost; 0,40–0,60 opisuje zmerno povezanost;
0,60–0,80 dobro povezanost in 0,80–1,00 zelo dobro povezanost (Knežević, 2004). Velikost
učinka je v tem primeru prikazana z r2 (majhna = 0,01; srednja = 0,09; velika = 0,25) (Cohen,
1988). Za preverbo statističnega vpliva prisotnosti obutve na spremenljivke uspešnosti
streljanja smo uporabili parni t-test. Za izračun statistične značilnosti vpliva tipa stopala pa
enosmerno analizo variance. V tem primeru smo glede na tip stopala preiskovance razdelili
v tri skupine (plosko, normalno in obokano stopalo) in ugotavljali razlike med skupinami.
Nato smo uporabili še post hoc teste (Bonferroni korekcija). Kvadrirana eta (η2) je velikost
učinka (majhna je pri η2 = 0,1, srednja je pri η2 = 0,25 in velika je pri η2 = 0,4 (Cohen, 1969)).
Raven statistične značilnosti je bila postavljena pri stopnji zaupanja p < 0,05.
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4 REZULTATI
Stopala smo na podlagi analize odtisov s Staheli indeksom in Clarkovim kotom razdelili na
tri tipe: obokano, normalno in plosko stopalo. S sistemom Scatt smo opravili meritve
uspešnosti streljanja. Vrednotili smo štiri spremenljivke: enakomernost ritma streljanja
(ciklizacija postopka), premer skupine zadetkov, amplitudo gibanja orožja oziroma
stabilnost merjenja in točnost streljanja. Podatki tako analize odtisov stopal kot spremenljivk
uspešnosti streljanja so bili približno normalno porazdeljeni.

4.1 Analiza stopalnih odtisov
Analizirali smo stopala 14 preiskovancev (28 stopal). Izmerjene vrednosti Staheli indeksa
so znašale med 0,0 (odsotnost odtisa na srednjem delu stopala – izrazito obokano stopalo) in
0,93. Na sliki 5 je prikazan delež preiskovancev s posameznimi tipi stopal. V večini primerov
je indeks za obe stopali iste osebe prikazal isti tip stopala (npr. levo normalno in desno
normalno). Le pri dveh udeležencih so vidna odstopanja, saj sta imela eno stopalo obokano,
drugo pa normalno.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
PLOSKO

NORMALNO
Staheli indeks

OBOKANO

Clarkov kot

Slika 5: Tip stopala, določen po Staheli indeksu in Clarkovem kotu
Vrednosti Clarkovih kotov so znašale med 24° in 56°. Odstopanja pri primerjavi rezultatov
za levo in desno stopalo so se pokazala pri treh udeležencih. Dva sta imela eno stopalo
obokano in drugo normalno. En udeleženec pa eno stopalo plosko in drugo normalno, vendar
so bile te vrednosti glede na zgoraj opisane kriterije mejne.
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Kljub manjšim razlikam med Staheli indeksom in Clarkovim kotom pri določanju tipa
stopal, kažejo rezultati v vseh primerih statistično značilno povezanost. Staheli indeks
desnega stopala je dobro negativno povezan z rezultati Clarkovega kota za desno stopalo (r
= –0,731, n = 14, p = 0,003, r2 = 0,534) in levo stopalo (r = –0,623, n = 14, p = 0,017, r2 =
0,388). Prav tako je Staheli indeks levega stopala dobro negativno povezan z rezultati
Clarkovega kota za levo stopalo (r = –0,705, n = 14, p = 0,005, r2 = 0,497) in desno stopalo
(r = –0,659, n = 14, p = 0,010, r2 = 0,434).

4.2 Analiza streljanja
Vse spremenljivke streljanja smo primerjali med streljanjem z obutvijo in brez nje.
Enakomernost ritma streljanja je znašala med 63 % in 92 %. Premer skupine zadetkov je
znašal med 32,7 mm in 114 mm. Amplituda gibanja orožja je znašala med 22,4 mm in 65,1
mm. Točnost streljanja pa je znašala med 0,4 mm in 25,6 mm. Povprečja in standardni
odkloni so prikazani na sliki 6.
S parnim t-testom smo preverili vpliv obutve na spremenljivke streljanja. Rezultati (t(13) =
–1,284) kažejo, da obutev ni statistično značilno (p < 0,221) vplivala na spremembo
enakomernosti ritma streljanja (ciklizacijo postopka). Povprečna sprememba znaša –3,35 ±
9,78 %. Prav tako so rezultati pokazali (t(13) = 0,967), da obutev ni statistično značilno (p
< 0,351) vplivala na spremembo premera skupine zadetkov, kjer povprečna sprememba
znaša 5,69 ± 22,02 mm. T-test (t(13) = –0,772) pokaže, da obutev ni statistično značilno (p
< 0,454) vplivala na spremembo amplitude gibanja orožja. Povprečna sprememba pa znaša
–1,41 ± 6,86 mm. Rezultati (t(13) = 0,124) so pokazali tudi, da obutev ni statistično značilno
(p < 0,903) vplivala na spremembo točnosti streljanja, tukaj pa povprečna sprememba znaša
0,279 ± 8,38 mm.
Pri enosmerni analizi variance smo preiskovance glede na tip stopala razdelili v tri skupine
(plosko, normalno in obokano). Primerjava povprečnih vrednosti Clarkovega kota za obe
stopali skupaj s spremenljivkami streljanja kaže statistično značilne razlike z rezultati
amplitude gibanja orožja med streljanjem z obutvijo (F = 6,228, p = 0,016). Post hoc test
kaže statistično značilne razlike med skupino posameznikov z normalnim in obokanim
stopalom (p = 0,036; 95-odstotni interval zaupanja = 1,219–37,124). Rezultati Staheli
indeksa za levo stopalo kažejo statistično značilne razlike pri enakomernosti ritma streljanja
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brez obutve (F = 4,102; p = 0,047). Razlike so statistično značilne med posamezniki s
ploskim in obokanim stopalom (p = 0,049, 95-odstotni interval zaupanja = 0,056–40,944).
Rezultati Staheli indeksa za desno stopalo ne kažejo statistično značilnih razlik med
skupinami za nobeno spremenljivko (F = 0,307–1,921; p = 0,192–0,742). Prav tako nismo
dokazali značilnih razlik za druge spremenljivke (razen že omenjenih) za Clarkov kot (F =
0,002–3,066; p = 0,087–0,998), niti za Staheli indeks za levo stopalo (F = 0,315–2,447; p =
0,132–0,736). Po drugi strani niti Staheli indeks niti Clarkov kot nista pokazala statistično
značilne povezanosti (r = –0,312–0,455; p = 0,102–0,980; r2 = < 0,001–0,207) s
spremenljivkami streljanja tako z obutvijo kot brez nje.

Legenda: * – p < 0,001

Slika 6: Povprečja in standardni odkloni spremenljivk streljanja
Slika 6 prikazuje povprečne vrednosti in standardne odklone rezultatov streljanja z obutvijo
in brez nje. Leva y os prikazuje vrednosti za enakomernost ritma streljanja, medtem ko desna
y os prikazuje vrednosti za ostale prikazane spremenljivke. Kot je na sliki označeno z
zvezdico, je amplituda gibanja orožja edina spremenljivka, za katero smo ugotovili
statistično značilno povezanost. Ta je dobro pozitivno povezana med streljanjem z obutvijo
in brez nje (r = 0,833; n = 14; p = < 0,001; r2 = 0,694). Pri enakomernosti ritma streljanja ni
statistično značilnih povezanosti med streljanjem z obutvijo in brez nje (r = 0,503; n = 14; p
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= 0,067; r2 = 0,253). Prav tako ni prisotne statistično značilne povezanosti pri premeru
skupine zadetkov med streljanjem z obutvijo in brez nje (r = 0,299; n = 14; p = 0,298; r2 =
0,089). In tudi pri točnosti streljanja ni statistično značilnih povezanosti med streljanjem z
obutvijo in brez nje (r = 0,141; n = 14; p = 0,631; r2 = 0,02).
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5 RAZPRAVA
Namen diplomskega dela je bil raziskati, ali tip stopala in obutev vplivata na uspešnost pri
športnem streljanju z zračno pištolo. Stopalne odtise smo odvzeli z uporabo črnila in za to
namenjene podloge ter jih analizirali z uporabo Staheli indeksa in Clarkovega kota. S
sistemom Scatt, ki se uporablja za analizo tehnike streljanja, je vsak preiskovanec opravil
dve meritvi streljanja. Ena je bila z obutvijo in druga brez obutve na trdi podlagi.
Z uporabo Staheli indeksa in Clarkovega kota smo na enostaven in hiter način analizirali
stopalni odtis in določili tip stopala. To smo določili na podlagi kriterija, ki je določen za
vsak indeks posebej in je sestavljen po velikosti Clarkovega kota oziroma po dobljenem
koeficientu Staheli indeksa. Glede na velikost kota oziroma koeficient smo stopala razdelili
kot ploska, normalna ali obokana (slika 5). Clarkov kot so Pauk in sodelavci (2014)
predstavili kot zanesljivo metodo za določanje višine medialnega vzdolžnega loka. Shariff
in sodelavci (2017) so ocenjevali stopalni lok pri odraslih ženskah s pomočjo petih različnih
indeksov. Nobenega od indeksov niso označili kot neprimernega. Mi smo izmed teh izbrali
Staheli indeks, saj je eden od preprostejših indeksov za določitev tipa stopala. Poleg tega so
Maestre-Rendona in sodelavci (2017) opredelili Staheli indeks kot zgodovinsko zelo
pomemben indeks za določitev ploskega stopala, ne omenjajo pa obokanega. Pri naši analizi
stopalnih odtisov smo ugotovili, da ta ni najbolj primeren za analizo obokanih stopal v
primerih, kjer ni odtisa na sredini stopala. V takem primeru je potrebna uporaba drugega
indeksa ali pa dodatnega indeksa. Zato smo uporabili še Clarkov kot, ki omogoča analizo
tipa stopala tudi v primerih, kjer ni odtisa na sredini stopala. Iz prej omenjenih dveh raziskav
(Shariff et al., 2017; Pauk et al., 2014) smo v naši raziskavi uporabili tudi oba kriterija za
določitev tipa stopala. Pri nekaj primerih je bila klasifikacija levega in desnega stopala iste
osebe različna, vendar so bile te vrednosti mejne.
Raziskave na področju športnega strelstva še niso tako številne, sploh pa v povezavi z
ortotiko. Nozari (2019) piše o glavnih elementih, ki so pomembni pri streljanju. Prikazali so
pomen fizičnih in psiholoških dejavnikov, ki vplivajo na strelstvo. Med njimi omenja
stabilnost, ravnotežje, moč, fleksibilnost, kondicijsko pripravljenost, moč oprijema ročaja,
kontrolo dihanja, srčni utrip, psihološko in razpoloženjsko stabilnost, reakcijski čas in moč
misli. Dosedanje raziskave o športnem strelstvu večinoma opisujejo pomen fizične
pripravljenosti, vpliv srčnega ritma in podobnih dejavnikov na strelstvo. Herpin in sodelavci
(2010) so raziskovali senzorično-motorične posebnosti pri nadzorovanju ravnotežja
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sabljalcev in strelcev s pištolo. Razložili so, da streljanje s pištolo zahteva dober nadzor
telesne drže oz. vseh delov telesa. Tako ima strelec možnost zaznavati in predvidevati
propriocepcijske povratne informacije (premike posameznih delov telesa) med streljanjem
ter povečati točnost in preciznost strela. Stabilnost pri izkušenih strelcih je boljša kot pri
začetnikih, vendar je nihanje telesa vseeno manj pomembno kot srčni utrip in krvni tlak pred
strelom, aktivnost možganov in znojenje. Mon-López in sodelavci (2019b) so ugotavljali
povezavo med performansom olimpijskega streljanja s pištolo, oprijemom ročaja in mišično
jakostjo abduktorjev ramenskega sklepa. Dokazali so, da obstaja statistično značilna
povezanost med streljanjem in jakostjo abduktorjev. Eden od ključnih dejavnikov za
doseganje dobrih rezultatov je zmožnost stabiliziranja pištole, zato je ustrezen trening za
mišično jakost, predvsem zgornjih udov, pri strelcih nepogrešljiv.
Hipotezo 1 smo na podlagi rezultatov parnega t-testa, ki je pokazal, da obutev statistično
značilno ne vpliva na spremenljivke streljanja (p = 0,221–0,903), ovrgli. Raziskav, kjer bi
raziskovali vpliv obutve na spremenljivke streljanja, nismo zasledili. Svecova in Vala (2016)
sta raziskovala uporabo elektromiografije za izboljšanje treningov športnega streljanja.
Poleg merjenja mišične napetosti sta prav tako uporabila sistem Scatt, s katerim sta
ocenjevala amplitudo gibanja orožja. Kljub enaki merilni opremi in eni enaki vrednoteni
spremenljivki streljanja je direktna primerjava raziskav onemogočena, saj sta se Svecova in
Vala (2016) za razliko od nas osredotočila na zgornje ude. Ihalainen in sodelavci (2016) so
opisali točnost, čas in stabilnost zadrževanja orožja kot pogosto strelsko tehnično
komponento pri streljanju s pištolo in puško. V raziskavi so iskali najpomembnejše
dejavnike zmogljivosti streljanja z zračno puško. V raziskavah o športnem streljanju, kjer
potrebujejo podatke o streljanju, pogosto uporabijo sistem Scatt. Tudi mi smo se zaradi
predhodnega poznavanja uporabe in ker sistem poda veliko uporabnih informacij o streljanju
odločili za uporabo tega sistema.
Statistično značilno povezanost spremenljivk streljanja z obutvijo in brez nje smo ugotovili
pri amplitudi gibanja orožja (slika 6). Tako lahko hipotezo 2 le delno potrdimo. Rezultati,
kjer ni značilne povezanosti, lahko nakazujejo na to, da obutev ima vpliv na omenjene
spremenljivke. Podobno raziskavo so izvedli Sadowska in sodelavci (2019) pri športnikih
pentatlona. Raziskovali so ravnotežje in vpliv obutve na stabilnost strelskega položaja pri
pentatlonu. Statično ravnotežje so raziskovali z mirno stojo na trdi podlagi pod štirimi
senzoričnimi pogoji: stoje z obutvijo z odprtimi očmi, stoje z obutvijo z zaprtimi očmi, stoje
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brez obutve z odprtimi očmi in stoje brez obutve z zaprtimi očmi. V raziskavi so sodelovali
peterobojci in kontrolna skupina telesno aktivnih študentov, ki niso imeli nobenih izkušenj
s streljanjem ali pentatlonom. Dokazali so, da imajo peterobojci v primerjavi s kontrolno
skupino stabilnejšo mirno stojo. Obe skupini sta imeli stabilnejšo stojo brez obutve kot z
obutvijo, vendar v primerjavi s stojo brez obutve nošenje športne obutve nima značilnega
vpliva na stabilnost strelskega položaja v pentatlonu.
Statistično značilne razlike smo dokazali med Staheli indeksom za levo stopalo in
enakomernostjo ritma streljanja brez obutve, kjer smo s post hoc testom ugotovili značilne
razlike med posamezniki s ploskim in obokanim stopalom. Glede na te rezultate lahko
hipotezo 3 potrdimo. Prav tako pa smo ugotovili statistično značilne razlike med Clarkovim
kotom za obe stopali in amplitudo gibanja orožja z obutvijo, le da je pri tem post hoc test
pokazal statistično značilne razlike med skupino posameznikov z normalnim in obokanim
stopalom. Na podlagi teh rezultatov in ostalih, ki niso pokazali statistično značilnih razlik,
hipoteze 3 ne moremo potrditi. Torej obutev skoraj ne vpliva na spremenljivke streljanja.
Bolj kot obutev pa vpliva tip stopala. Eden od ortotičnih pripomočkov, ki bi jih lahko
uporabili, so ortopedski vložki, saj so Tahmasebi in sodelavci (2015) potrdili, da njihova
uporaba izboljša stabilnost pri osebah s ploskim stopalom. Grewal in sodelavci (2016) so
ugotovili izboljšano stabilnost pri drsalcih na ledu, ki so uporabljali po meri narejene vložke.
Poleg vpliva na stabilnost lahko vložki z medialno-lateralno podporo stopalu pomagajo
športniku ohranjati boljše ravnotežje. Mendes in sodelavci (2020) so s pregledom literature
o različnih vrstah vložkov potrdili, da ortopedski vložki zmanjšujejo bolečine v stopalih in
spodnjih udih ter pozitivno vplivajo na kakovost življenja. Na podlagi tega sklepamo, da bi
uporaba po meri narejenih ortopedskih vložkov lahko pozitivno vplivala na uspešnost pri
strelstvu, kar je tudi ena od idej za prihodnje raziskave. Ortopedski vložki bi lahko povečali
stabilnost in udobnost med treningom oziroma tekmovanjem.
Mon-López in sodelavci (2019a) so ugotovili, da se v splošnem olimpijski strelci strinjajo,
da je kondicijski trening zanje pomemben in da je povezan tako z zmogljivostjo kot tudi z
duševnim stanjem strelca. Poleg tega pa je fizična pripravljenost močno povezana tudi s
poškodbami, saj boljša kot je kondicija strelca, manjša je verjetnost poškodb. Po drugi strani
Mulligan in Cook (2013) ugotavljata, da preproste vaje za notranje mišice stopala pozitivno
vplivajo na višino medialnega loka, stabilnost statične stoje in na ravnotežje. Tsikopoulos in
sodelavci (2018) so v svoji raziskavi potrdili, da 4–6-tedenski trening ravnotežja izboljša
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dinamično ravnotežje pri osebah z nestabilnimi gležnji. Kljub temu pa so poškodbe pri
strelstvu zelo redke. Kar so v raziskavi Palmer in sodelavcev (2020), kjer so poročali o
športnih poškodbah in poznejšem zdravstvenem stanju upokojenih olimpijcev, tudi potrdili.
Strelstvo so skupaj s plavanjem uvrstili v sklop z najmanj pogostimi poškodbami na poletnih
olimpijskih igrah.
Strelcem s ploskimi in obokanimi stopali bi priporočili uporabo vložkov za povečanje
stabilnosti ter zmanjšanje možnosti nastanka bolečin in poškodb. Poleg tega priporočamo
tudi izvajanje vaj za okrepitev mišic stopala in s tem povečanje stabilnosti gležnja. Tistim z
normalnim tipom stopala bi priporočali uporabo ortopedskih vložkov za boljše ravnotežje,
predvsem pa za povečanje udobja – zaradi dolgega neprestanega stanja na nogah, saj treningi
in tekmovanja trajajo najmanj dve uri.
Omejitev naše raziskave je premajhno število preiskovancev s ploskim in obokanim
stopalom, saj je imela večina preiskovancev normalen tip stopala. V primeru večjega deleža
tistih s ploskimi ali obokanimi stopali bi lažje ugotavljali njihov vpliv. Prednost raziskave
je, da po nam dostopnih podatkih takšne raziskave še ni opravil nihče, ta pa podaja
pomembne podatke o morebitnih dejavnikih vpliva na uspešnost. Za poglobljeno
razumevanje vplivov tipa stopal in obutve na uspešnost pri športnem strelstvu priporočamo
izvedbo dodatnih raziskav z večjim vzorcem in raziskave o vplivu oziroma koristi
ortopedskih vložkov. Smiselna pa bi bila tudi raziskava, kjer bi ovrednotili delovanje mišic
celotnega telesa med streljanjem, saj je med stopali in orožjem veliko sklepov in mišic, ki
kompenzirajo delovanje in postavitev telesa, da se strel izvede čim bolj optimalno.
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6 ZAKLJUČEK
Na podlagi rezultatov naše raziskave sklepamo, da obutev ne vpliva na uspešnost streljanja,
vendar delno vpliva tip stopala. Ugotovili smo statistično značilne razlike med posamezniki
s ploskimi in obokanimi stopali pri enakomernosti ritma streljanja, ko so streljali bosi. Poleg
tega so se pokazale statistično značilne razlike v amplitudi gibanja orožja med posamezniki
z normalnimi in obokanimi stopali, ko so streljali obuti. Z uporabo ortopedskih vložkov bi
lahko povečali stabilnost in udobnost ter morda s tem izboljšali tudi uspešnost pri športnem
strelstvu z zračno pištolo. Za potrditev te domneve so potrebne dodatne raziskave.
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