NADZOR UČINKOV TRENIRANJA

TRENER TENISA A

V tem predstavitvi bomo...

• Predstavili načine nadzora učinkov treniranja
• Določili vrste in sestavo testnih baterij
• Predstavili pomen in uporabo rezultatov pri
načrtovanju treniranja
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Nadzor učinkov treniranja
Teorija uspešnosti športnikov se ukvarja z ugotavljanjem
tekmovalne in potencialne uspešnosti ter tudi s
primerjavo obeh.
Na osnovi modelov tekmovalne in potencialne uspešnosti, je
možno dobiti informacije o dejanskem in predvidenem
rezultatu športnika.
S primerjavo obeh rezultatov (dejanskega in predvidenega),
nastopi nova višja kategorija, ki ne le natančneje
pojasnjuje oba dosežena rezultata, ampak pomaga
odkrivati vzroke za (ne)uspešnost športnika.
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Nadzor učinkov treniranja
Na osnovi teh informacij lahko trener, oz. strokovna
ekipa stalno spremljata in prilagajata proces
treniranja stanju treniranosti in tekmovalni
uspešnosti.
Možni postopki nadzora so:
- zdravniški pregled (obvezen)
- testiranja, meritve, preiskave
- drugi postopki.
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Dejstva o meritvah!
Kakšne poznamo?
1. Medicinske – celovita ocena o splošnem zdravju in
tveganju poškodb
2. Mišično-skeletne – celovita ocena drže, gibljivosti,
moči in stabilnosti mišično-skeletnega sistema
3. Kondicijske – celovita ocena kondicijskih spobnosti
in značilnosti…
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Testiranja, meritve, preiskave
S testnimi postopki merimo potencialne sposobnosti
teniških igralcev. Testiranja so lahko: motorična,
teniška, funkcionalna, psihološka idr.
Testiranja izvajamo večkrat letno. Pogostost je
odvisna od starosti, kakovosti, individualnih
potreb igralcev in finančnih zmožnosti.
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Naloga za trenerje!!
Pri vsakem izmed naštetih delih telesa
navedite dva mišično-skeletna problema in
ocenite, kako vplivata na igro:

Ramenski obroč
• Medenični obroč in ledveni del
hrbtenice
• Koleno
• Komolec/zapestje
• Gleženj in stopalo.
•
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Kondicijsko testiranje
4 temeljni cilji kondicijskih testiranj:
•
•
•

•

kot dodatek k trenerjevim subjektivnim ocenam
nadziranje igralčevega napredka
motivacija igralca
ocena potencialnih sposobnosti.
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Laboratorijska testiranja in
testiranja na igrišču
Značilnosti

Laboratorij
√√

Igrišče
√

Enostavnost izvajanja in interpretacija

√

√√

Stroški

√

√√

√√

√

Natančnost meritev

Specifičnost

Naštejte nekaj primerov laboratorijskih testov in testov na igrišču.
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Kaj merimo?
Meritve in preiskave lahko
izvajamo na različnih
področjih: kinematika,
morfologija, biomehanika,
biokemija...
Pri teniških igralcih so
pogoste kinematične
meritve (teniška tehnika) in
biomehanske (odrivna
moč...).
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Zakaj merimo?
Z antropometričnimi meritvami lahko natančno
spremljamo telesni razvoj igralca in posredno tudi
učinke kondicijskega treninga.
Z teniško motoričnimi meritvami (z enostavnimi
postopki) spremljamo učinke teniškega in
kondicijskega treninga (hitrost, gibljivost,
vzdržljivost, moč...).
Fizikalne meritve se koristijo pri preverjanju moči
(pr. meritve, ki se opravljajo na tenziometrijski
plošči, izokinetičnih trenažerjih).
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Kaj pa raziskave?
Rezultati raziskav o odnosu motoričnih, funkcionalnih
sposobnosti in antropometrijskih mer z uspehom v tenisu
kažejo:

Müller (1989). 80, 10-13 l. – hitrost reakcije, hitrost teka in
moč nog (power) imajo statistično značilno povezanost z
uspehom v tenisu
Bunc, Dlouha & Höhm (1990). 80, 13-14 l. – hitrost teka
Filipčič (1993). 42, 12-14 l. – hitrost teka
Unierzyeski (1994). 217 f., 163 d. – hitrost teka, agilnost,
moč nog (power)
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Kaj pa raziskave?
Završki (1997). 42, 12-14 l. – aerobna vzdržljivost

Šerjak (2000). 51, 11-14 l. d. – moč rok in ramen, agilnost,
koordinacija oko-roka
Stare (2002). 75, 12-14 l. d. – hitrost teka, aerobna
vzdžljivost
Filipčič (2005). 51 f., 52 d., 13 l. – fantje: agilnost, telesna
višina; dekleta: moč nog (power), ravnotežje, aerobna
vzdržljivost
Filipčič (2005). 96 d., 13 l. – hitrost teka, moč rok in ramen,
gibljivost trupa.
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Kaj pa raziskave? Zaključek
Zaključki raziskav kažejo:
Določene razlike med fanti in dekleti
Sposobnosti, ki so statistično značilno povezane (regresijska
analiza, korelacija) z uspehom v tenisu (kriterij – jakostna
lestvica) so:
Hitrost teka (T20)
Agilnost (T9X6, pahljača)
Moč nog (Sargent, 4SKOK)

Moč rok in ramena (MM2)

Ostale važne motorične sposobnosti so: ravnotežje, hitrost
reakcije, koordinacija oko-roka, gibljivost, (telesna višina)

Pozitiven odnos v obdobju 11-14l., KASNEJE NE!
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STRUKTURA MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI – FUNKCIONALNI MODEL
(povzeto po Hošek-Momirović, 1977)
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Motorično – teniški testi
kratica-ime testa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

področje merjenja

MT5,10,20 - tek na 5,10,20m
hitrost pospeševanja
MTAPNO Taping z nogo
hitrost frekvence gibov
MTAPRO Taping z roko
hitrost frekvence gibov
MTPK Predklon na klopici
gibljivost
MZVIN Zvinek s palico
gibljivost
MIZPK Izpadni korak
gibljivost
MRDP Ročni dynamometer
moč
Skoki na tenziometrijski plošči moč
Ravnotežje (gleženj, koleno)
ravnotežje
MMM2 Met medicinke (2 kg)
hitra moč rok in ram.obr.
MDT60 Dviganje trupa
repetitivna moč trupa
MPAH Pahljača
agilnost
MTT T test 4x8
agilnost
MT9X6 Tek 9 x 6 m
agilnost
MPOL Poligon nazaj
koordinacija
MOZL60 Odbijanje žog. z lop.
koordinacija roka-oko
FBT3015 Bip test 30-15 20 m
vzdržljivost
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Ostali testi
Tentiometrija
Test hitrosti (radar)
Dinamometrija
Test ravnotežja
Test sestave in skladnosti telesa
FMS
Preizkus znanja gimnastičnih prvin.
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Antropometrični testi
AV - Telesna višina
ADZGO - Dolžina roke
ADSPO – Dolžina noge
ASR - Širina ramen
ASM - Širina med.
APKOM - Premer komolca (L,D)
APZ - Prem.zapestja (L,D)
APKOL - Premer kolena
APG - Prem.gležnja
AON - Obseg sprošč.nadlahti (L,D)
AONMAX - Obs.pokrč.nadlahti (L,D)
AOP - Obseg podlahti
AOPR - Obseg prsi
AOPMAX - Maksimalni obseg prsi
AOS - Obseg stegna
AOSLS - Srednji obseg stegna
AOG - Obseg goleni
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AKGH - Kožna guba hrbta
AKGN - Kož.g.nadlahti
AKGB - Kožna guba bicepsa
AKGP - Kož.g.podlahti
AKGPR - Kožna guba prsi
AKGT - Kož.g.trebuha
AKGS - Kožna guba stegna
AKGSI - Kož.g.suprailiakalna
AKGG - Kož.g.goleni
AT - Telesna teža

Norme za merske postopke
test

spol

PAHLJAČA

MOŠKI

PAHLJAČA

ŽENSKE
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starost

AS

SD

min.

max.

12

16,1006

1,64569

12,9

20,4

14

14,3465

1,11565

12,2

18,38

16

13,6108

1,11736

10,7

17,2

18

13,1317

1,03824

11,1

17,2

19

13,061

1,29096

11,1

15,3

12

16,8934

1,45723

13,7

20,7

14

15,7818

1,40063

12,6

20,25

16

15,4894

1,44498

11,8

18,6

18

15,3625

1,18687

13,2

17,8

19

14,825

1,21861

12,6

16,3

Sport Measurement Management System
Računalniški program za vnos, obdelavo in prikaz
rezultatov testiranj - SMMS.
Avtor: Dr. Bojan Leskošek, FŠ, 2000.
Omogoča primerjavo rezultatov med posameznimi
meritvami, merjenci, testi.
Možna sta dva izpisa rezultatov:
- v obliki profila
- v obliki ekspertnega drevesa.
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Profil
Prikazani so osnovni podatki o meritvah in merjencu
(ime, priimek, datum rojstva in meritev, začetek
ukvarjanja, klub), navedeni testni bateriji (kratica
in naziv), surov rezultat, Z vrednost, grafični
prikaz, prejšnji rezultat.
V profilu so prikazani rezultati vseh testov
vključenih v testno baterijo.
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SMMS – izpis in analiza
•

•

•

•
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Igralec je podpovprečen tako na
motoričnem kot morfološkem
področju. Janez je “začetnik”.
Program mora biti najprej usmerjen
v temeljno športno pripravo:
- trening aerobne vzdržljivosti
- trening moči (vaje z lastno telesno
težo, lahkimi utežmi)
- trening koordinacije (vaje s
kolebnico, lestev, vaje ravnotežja...)
Potrebno je spremeniti
prehranjevalne navade in uskladiti
telesno težo z višino.
Priporočljiv obseg je 3-4 krat
tedensko. Intenzivnost naj bo na
začetku nizka, potem naj se
postopoma povečuje.

SMMS – izpis in analiza
•

•

•

•
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Igralec je nadpovprečen tako na
motoričnem kot morfološkem področju,
vendar pri nekaterih sposobnostih in
značilnostih naredi korak naprej.. Jože je
odličen atlet.
Program mora biti usmerjen v:
- trening aktivacije (atletska abeceda,
vertikalni skoki...)
- trening agilnosti (teniška ali ne-teniška
gibanja, kjer je veliko sprememb smeri;
poudarek na tehniki gibanja)
- trening koordinacije (zaradi telesne višine)
- trening gibljivosti in preventivnih vaj za
ramo)
Potrebno je najti razlog za povečane kožne
gube – dednost, prehrana...).
Glede na visoko raven pripravljenosti sta
lahko obseg in intenzivnost visoka (odvisna
od sposobnosti).

SMMS – izpis in analiza
•
•

•
•
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Igralec ima zelo “mešan” profil. Takšni
so najzahtevnejši. Lojze je “suhec”.
Program mora biti usmerjen v:
- trening moči (vaje z lastno telesno
teža, lahkimi utežmi, kasneje trenažerji)
- trening aktivacije (atletska abeceda,
vertikalni skoki...)
- trening hitrosti (kratki sprinti na
teniškem igrišču)
- trening frekvence gibanja (atletska
abeceda, skipingi, tapingi, cepetanja,
pospeševanje na teniškem igrišču)
- trening koordinacije in ravnotežja
Potrebno je povečati telesno težo in jo
uskladiti z višino.
Glede na zelo različne ravni
pripravljenosti je potreben poseben
pristop pri vsaki sposobnosti.

SMMS – izpis in analiza
•

•

•
•
•

TRENER TENISA A

Igralec ima “mešan” profil, vendar različen
kot Lojze. Franci je močan.
Program mora biti usmerjen v:
- trening hitrosti (kratki sprinti na teniškem
igrišču)
- trening aktivacije (atletska abeceda,
vertikalni skoki...)
- trening frekvence gibanja (atletska
abeceda, skipingi, tapingi, cepetanje,
pospeševanje na teniškem igrišču)
- trening koordinacije in ravnotežja
- trening gibljivosti
Potrebno je zmanjšati telesno težo in jo
uskladiti z višino.
Potrebno je spremeniti prehranjevalne
navade.
Glede na zelo različne ravni pripravljenosti
je potreben poseben pristop pri vsaki
sposobnosti.

Ekspertni sistem
Ekspertni sistemi sodijo med računalniške programe
umetne inteligence. V splošnem z ekspertnim
sistemom želimo doseči delovanje računalnika, ki vsaj
v nekaterih potezah posnema človekovo miselno
delovanje.
Cilj ni le avtonomni računalniški sistem, pač pa čim
tesnejša povezava človeka (uporabnika) in
računalnika.
Prednosti človeka in prednosti računalnika se pri
razreševanju določenega problema izražajo v
kvalitetnejšem “outputu”.
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Ekspertno drevo
Prikazani so osnovni podatki o meritvah in merjencu
(ime, priimek), ekspertno drevo (sposobnosti,
TESTI), enota, rezultat, ekspertna ocena – f(x),
opisna ocena.
V ekspertnem drevesu so prikazani samo rezultati
izbranih testov, vključenih v ekspertni sistem.
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Ekspertno
drevo -model
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Ekspertno
drevo –ocene
igralk
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Druge meritve na IŠ
-

Funkcionalni testi
Biokemične analize
Psihološka diganostika
Biomehanske analize
idr.
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Rezultati funkcionalnega testa
Mojca Novak

Ime in priimek

Starost

Mojca Novak

17,5

ANTROPOMETRIJA
TV
TT
FAT
(cm)
(kg)
(%)
174
63,2
17,5

FMASS
(kg)
11,1

LBM
(kg)
52,1

TBW
(kg)
38,1

IMPED
(Ω)
498

REZULTATI TESTIRANJ : FŠ / 28.11.2001
Mojca Novak
Pretečena razdalja
Čas
HR min
HR max
LA min
LA max
Aer VE AT ( 42,5 ml/kg tt/min)
An VE AT ( 54,1 ml/kg tt/min )
VO2 max (mlO2/kg tt/min)
V max (km/h)
Time
min
0
4
8
9
10
11
12
13
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HR
bt/m
108
163
175
187
193
199
205

VO2/kg
ml/min/kg
32,4
32,7
42,5
47,5
51,3
55,6
56,8

V'e
l/min
49,5
54,3
70,1
78,7
84,1
99,8
102,4

PRAHA 8km/11km +5%
2035 m
722 sec
108
205
1,4 mmol/L
5,1 mmol/L
175
196
56,8
13 km/h + 5%
fR
/min
34,2
36,1
40,0
43,9
43,5
49,2
50,0

PetCO2
mmHg
33,2
33,8
33,5
33,0
33,9
32,9
33,5

RQ

EqO2

0,84
0,94
0,93
0,94
0,95
1,01
1,05

23,7
25,9
25,8
25,9
25,7
28,1
28,3

tCO2
%
3,96
4,02
3,99
4,02
4,10
4,00
4,10

tO2
%
5,17
4,72
4,67
4,72
4,73
4,38
4,27

Kako naprej?
V letu prihodnje želimo:
- nadaljevati s posodobitvijo merskih postopkov
- povečati obseg meritev opravljenih izven temeljnega
programa
- ozavestiti trenerje, igralce-ke in starše o pomenu
spremljanja učinkov treniranja
- načrtujemo izvedbo meritev v marcu
(samoplačniško) in oktobru (plača TZS).
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Vprašanja?
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