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IEVADS 

Teniss kā sporta veids mūsdienās ir ļoti populārs. Spēlēt tenisu var ar dažādu nolūku un 
dažādos līmeņos. Teniss var būt kā aktīvās atpūtas un rekreācijas veids, adaptīvais teniss 
cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, amatieru teniss ar savu sacensības sistēmu katrā tenisa 
klubā,  miniteniss bērniem līdz 10 gadu vecumam un, protams, profesionālais teniss, kur 
piedalās visaugstākā līmeņa sportisti. Profesionālajā tenisā ir saspringta sacensību sistēma, 
sacensības notiek visa gada garumā, dažāda līmeņa turnīros, uz laukumiem ar dažādiem 
segumiem, mainīgos klimatiskos apstākļos. Tas viss arī apliecina to, ka tenisistu 
sagatavošanas process ir daudzpusīgs un sarežģīts.  

Mūsdienu tenisam raksturīgs augsts spēles temps un dinamika, kas ar katru gadu 
paaugstinās. Tāpēc arvien augstākas prasības tiek izvirzītas sportistu tehniski taktiskajai un 
fiziskajai sagatavotībai, kas stimulē nopietnas zinātniskās izpētes veikšanu. Īpaši daudz 
pētījumu veltīts tenisistu fiziskās sagatavošanas paaugstināšanas problēmai (M.Bergeron, 
J.Keul., 2002; T.Chandler et al, 1992; C.Chinn et al., 1974; T.Ellenbecker, E.Roetert, 2004, 
2000; C.Maes, 2003; А.Скородумова, 1994 u.c.). Profesionālam tenisistam nepieciešamo 
fizisko īpašību uzskaitījums ir daudzveidīgs. Viņam jābūt izturīgam, spēcīgam, ātram, 
veiklam, lokanam, precīzam, spējīgam saglabāt jebkurā situācijā ķermeņa stabilitāti, apvienot 
vienā veselumā daudzveidīgas kustības, paredzēt pretinieka iespējamās darbības, mainīgās 
situācijās sajust savu ķermeni, raketi un bumbiņu. Ja spēlētāja fiziskā sagatavotība nav 
pietiekami laba, tad rodas šaubas, vai spēlētājs varēs pilnībā izmantot savu potenciālu, 
balstoties tikai uz tehnisko, taktisko un psiholoģisko sagatavotību (D.König et al., 2001).  

Arī tenisistu tehniskās sagatavotības paaugstināšanas problēmai ir pievērsta liela 
uzmanība. Lielākā daļa biomehānisko pētījumu tenisā ir veltīti serves tehnikas analīzei 
(D.Knudson, B.Elliott, 2003), jo tas ir vienīgais sitiens, kas tiek izpildīts no miera stāvokļa un 
tā izpildījums ir atkarīgs no paša tenisista meistarības. Pārējo tehnisko elementu izpēti 
apgrūtina tas, ka tos izpilda spēlētājam atrodoties kustībā. Tomēr zinātnieki pievēršas arī to 
izpētei, modelējot spēles situācijas laboratorijās vai uz tenisa laukuma (B.Elliott et al., 2003; 
T.Ivancevic et al., 2011; D.Knudson, B.Elliott, 2003; D.Kopsic Sega, 2003; S.Rota et al., 
2012 u.c.) Serves izpildījuma efektivitāte neapšaubami ir svarīga, jo ar to uzsāk izspēli, tomēr 
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spēlē visbiežāk pielietotais sitiens ir labais sitiens (D.Knudson, J.Blackwell, 2000; M.Reid, 
B.Elliott, 2002 u.c.). Uzlabojoties tenisa inventāram izmainījās arī sitienu tehnika un joprojām 
nav vienota speciālistu un praktiķu viedokļa par to, kāds labā sitiena izpildījums ir 
vissefektīvākais. Daļa treneru uzskata, ka, mācot tenisa pamatus, jāsāk ar “klasisko” sitienu 
no slēgtās stājas, citi ir pārliecināti, ka sitiens no atvērtās stājas prasa īsāku sagatavošanās 
laiku un tāpēc arī vairāk piemērots šodienas spēlei. Pastāv arī tāds uzskats, ka stājas izvēle 
apgūstot labo sitienu nav būtiska, jo spēles laikā tās izvēle ir atkarīga no situācijas. Ņemot 
vērā minētās pretrunas, mūsu pētījumā tika veikta abu labā sitiena veidu salīdzinošā 
biomehāniskā analīze dažādas kvalifikācijas tenisistiem.  

Mazāk pētījumu ir veikti jomā, kas saistīta ar dažādiem jauno tenisistu  sagatavošanas 
aspektiem (L.Reece et al., 1996; R.Roetert, et al., 1996; T.Ellenbecker et al., 1996; 
M.Grosser, R.Schönborn, 2002; T.Ellenbecker, E.Roetert, 2003; Т.Иванова, 2007 u.c.). 
Trūkst eksperimentālu pētījumu, kuros būtu dotas izsmeļošas atbildes, piemēram, uz šādiem 
jautājumiem: ar ko atšķiras kvalificētu tenisistu un iesācēju sitienu tehnika? vai  sitienos, ko 
izpilda jaunie tenisisti, tiek realizēti tie ātro kustību organizācijas biomehāniskie principi, kas 
vērojami kvalificētu sportistu sitienos? vai jauno tenisistu fiziskā sagatavotība, īpaši spēka 
jomā, ir pietiekama, lai realizētu sitienu organizācijas biomehāniskos principus? kā treniņš 
tenisā ietekmē jauno tenisistu mioskeletālo sistēmu? u.c. Īpaši aktuāli šie jautājumi ir 
mūsdienās, kad nopietnus treniņus tenisā bērni bieži vien uzsāk jau 4 – 5 gadu vecumā un 
turpina to darīt daudzu gadu garumā. Tenisa spēles pieaugošā popularitāte mūsdienās veicina 
bērnu agrīno specializāciju, šī tendence ir vērojama gan Latvijā, gan pasaulē. Speciālisti 
(M.Grosser, R.Schönborn, 2001; Т.Иванова, 2007 u.c.) nenoliedz agrīnās specializācijas  
lietderību tenisā, bet brīdina, ka, strādājot ar jaunajiem sportistiem, īpaša uzmanība jāpievērš 
treniņa procesa uzbūvei un izmantotajiem līdzekļiem, nodrošinot bērnu vispusīgu attīstību. 
Piemēram, jauno tenisistu mioskeletālās sistēmas un fizisko īpašību attīstīšanai tiek 
rekomendēts veltīt 60 – 70% no kopējā treniņa laika, un tikai 30 – 40% spēles tehnikas 
elementu apguvei (А.Скородумова, 1994; Н.Озолин, 2011 u.c.). Tomēr praksē, tiecoties pēc 
panākumiem sacensībās, uzsvars tiek likts uz jauno tenisitu tehnisko, atstājot novārtā viņu 
fizisko sagatavotību. Zinot, ka teniss ir asimetrisks sporta veids un bērnu mioskeletālā sistēma 
atrodas aktīvā attīstības stadijā (S.Umbraško, 2005; Л.Васильева, 1995; B.Бальсевич, 2009 
u.c.), pastāv liels risks, ka veidosies muskuļu grupu spēka disbalanss, novirzes no pareizas 
stājas, kas var izsaukt dzīves kvalitātes pazemināšanos un sporta meistarības izaugsmes 
palēnināšanos.  

Dažādas tenisistu sagatavotības daļas cita ar citu ir savstarpēji saistītas. Pastāv noteiktas 
sakarības starp fiziskajām īpašībām, starp fizisko īpašību un tehniskās meistarības rādītājiem. 
Ņemot vērā minētos apsvērumus, mūsu pētījumā izvēlējāmies pētīt jauno tenisistu 
sagatavošanas procesu kopveselumā – sitienu tehnika un tās saistība ar tenisistu fiziskās 
sagatavotības līmeni; fiziskā sagatavotība un tās saistība ar mioskeletālās sistēmas stāvokli. 
Jautājums, kā panākt jauno tenisistu sporta meistarības straujāku izaugsmi, nodrošinot 
sabalansētu tehniskās, fiziskās sagatavotības un arī mioskeletālās sistēmas attīstību, joprojām 
ir aktuāls, neskatoties uz tenisa senajām tradīcijām un milzīgo empīrisko pieredzi, kura 
uzkrāta daudzu gadu desmitu laikā. 
Hipotēze: 
1. Raketes maksimālais ātrums un labā sitiena tehnikas biomehāniskie raksturlielumi augsta 

un vidēja līmeņa tenisistiem ir atkarīgi no kāju novietojuma veida - slēgtās vai atvērtās 
stājas. 

2. Labā sitiena organizācijas biomehānisko principu realizācija ir atkarīga no tenisistu 
vecuma un treniņu stāža. 

3. Jaunajiem tenisistiem ir asimetriskā stāja, izteikts ķermeņa dominējošās puses muskuļu 
spēka disbalanss. 
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Pētījuma objekts: tenisistu tehniskā un fiziskā sagatavošana.  
Pētījuma priekšmets: labā sitiena tehnika un jauno tenisistu mioskeletālās sistēmas stāvokļa 
dinamika. 
Pētījuma subjekti: dažādas kvalifikācijas tenisisti (sporta meistari, t.i. augsta reģionālā 
līmeņa tenisisti, vidēja līmeņa tenisisti, sporta grupas jaunie tenisisti 10 – 12 gadu veci, bērni 
iesācēji 5 – 7 gadu veci). 
Mērķis: rekomendāciju izstrāde jauno tenisistu labā sitiena tehnikas pilnveidošanai, pareizas 
stājas stereotipa veidošanai un muskuļu spēka disbalansa profilaksei.  
Uzdevumi: 
1. Veikt padziļinātu teorētisko pētījumu sitienu mehānikā un biomehānikā. 
2. Izpētīt augstas un vidējas kvalifikācijas tenisistu labā sitiena kustības kinemātiskos un 

dinamiskos raksturlielumus, atkarībā no kāju novietojuma veida. 
3. Izpētīt labā sitiena organizācijas īpatnības pieaugušajiem un jaunajiem tenisistiem: 

kustības organizācijas biomehāniskos principus un kinemātiskos raksturlielumus.  
4. Novērtēt jauno tenisistu mioskeletālās sistēmas stāvokli, nosakot skeleta asimetrijas un  

muskuļu spēka bilaterālā un kontralaterālā disbalansa rādītājus. 
5. Izstrādāt, teorētiski pamatot un praksē pielietot vingrinājumu kopuma saturu pareizas 

stājas profilaksei jaunajiem tenisistiem. 
6. Izstrādāt rekomendācijas labā sitiena tehnikas pilnveidošanai, pareizas stājas stereotipa 

veidošanai un muskuļu disbalansa profilaksei jaunajiem tenisistiem. 
Pētījuma metodes: 

1. Speciālās literatūras, zinātnisko pētījumu datu analīze un apkopojums. 
2. Laboratorijas eksperiments. 
3. Kinematogrāfija. 
4. Tenzodinamometrija. 
5. Posturogrāfija. 
6. Polidinamometrija. 
7. Pedagoģiskais eksperiments. 
8. Salīdzinošais eksperiments. 
9. Matemātiskās statistikas metodes. 

Pētījuma metodoloģiskais pamatojums 
1. Atziņas par tenisa sitienu biomehāniku (D.Knudson, J.Blackwell, 2000; M.Reid, B.Elliott, 

2002; D.Knudson, B.Elliott, 2003; D.Kopsic Segal, 2003; B.Elliott et al., 2003; 
T.Ivancevic et al., 2011; S.Rota et al., 2012; Г.Иванова, 2008). 

2. Tenisa sitiens, kā fiziskā parādība analizēta no klasiskās mehānikas un biomehānikas 
pozīcijām, kura adaptēta sporta kustību analīzei (R.Bartlett, 1999; T.Bober, 1980; 
M.Broer, 1960; G.Carr, 2004; M.Crespo, M.Reid, 2003; G.Dyson, 1978; B.Elliott, 2006; 
J.Hay, 1993; G.Hochmuth, 1984; J.Lanka et al., 2012; P.McGinnis, 2005; D.Gordon et 
al., 2004; K.Reinolds, 1996a; D.Wick, 2009; K.Williams, 2000; D.Winter, 1979; 
V.Zatsiorsky, 1997; Ф.Агашин, 1997; K.Бартониец, 1975; H.Бернштейн, 2001; 
Ю.Гавердовский, 2007; Д.Донской, 1977; Д.Донской, B.Зациорский, 1979; 
B.Зациорский и др., 1981; Г.Иванова, 2008; Г.Попов, 2007; B.Уткин, 1989; 
C.Хайкин, 1971; Ал.Шалманов, 2002; Ан.Шалманов и др., 2011). 

3. Atziņas par mešanas sporta veidu biomehāniku (G.Ariel et al., 1980; A.Atwater, 1979; 
R.Bartlett, M.Robins, 2008; K.Bartonietz, 2000; J.Lanka, 2007; R.Sing, 1984; J.Teraud, 
1985; V.Zatciorsky et al., 1982; O.Григалка, 1974; И.Скрипниченко, 2001; B.Тутевич, 
1969). 

4. Atziņas par sporta treniņa teorijām (J.Bunn, 1972; M.Hornig, 2001; M.Siff, 2000; 
H.Волков, 2009; И.Ратов и др., 2007, B.Зациорский, 2010; Л.Матвеев, 2008; 
B.Селуянов, 2000) kas adaptētas tenisam (W.Kibler et al., 1988; C.Maes, 2003; M.Reid 

 7



et al., 2003; R.Schönborn, 1998; M.Годик, A.Скородумова, 2010; A.Скородумова, 
1994). 

5. Atziņas par tenisa spēles fizioloģisko rakturojumu (M.Bergeron, J.Keul, 2002; 
M.Christmass et al., 1998; G.Docherty, 1982; J.Fernandez et al., 2006; O.Giard, 
G.Millet, 2008; J.Groppel, E.Roetert, 1992; M.Grosser, R.Schönborn, 2001; M.Kovacs, 
2007; M.Reid, K.Schneiker, 2008; E.Roetert, T.Ellenbecker, 1998). 

6. Atziņas par cilvēku mioskeletālās sistēmas novērtēšanu (G.Andreoni et al., 2002; 
B.Boulay et al., 2006; J.Bullock-Saxton, 1993; S.Beningfield et al., 2003; H.Kuroki et al., 
2012; D.Malfair et al., 2010; R.Morrissy et al., 1990; D.Carman et al., 1990; 
K.Chernukha et al., 1998; N.Dunk et al., 2005; W.Gilleard, T.Smith, 2007; D.Harrison et 
al., 2007; D.Hirose et al., 2004; F.Kendall, 1983; Y.Kuo et al., 2009; M.Lacour et al., 
2008; D.Lafond et al., 2007; L.Menegaldo et al., 2003; M.Normand et al., 2007; 
S.Oyama et al., 2008; J.Paušic et al., 2010; S.Umbraško, 2005; A.Vette et al., 2010; 
Л.Васильева, 1995; B.Гурфинкель и др., 1965; Д.Донской, 1979; И.Рубцова и др., 
2008; O.Юзефович, T.Романюк, 2010; B.Кашуба, 2003). 

7. Atziņas par kustību balsta aparāta traumām un to profilaksi (S.Colonna, R.Cardelli, 2000; 
B.Hainline, 2007; R.Kendrick, 2003; W.Kibler, C.McQueen, 1988; R.Nirschl, J.Sobel, 
1981; L.Reece et al., 1986; S.Winge et al., 1989; Л.Гриффин, 2002; P.Ниршл, Д.Собел, 
2003; Д.Таунтон, 2002; T.Чандлер, У.Киблер, 2002) tenisā (S.Burghart et al., 2003; 
T.Ellenbecker, 1995; R.Lehman, 1988; J.Priest, D.Nagel, 1976). 

8. Atziņas par mioskeletālās sistēmas asimetriju un muskuļu spēka disbalansu (M.Abrahao, 
A.Mello, 2008; K.Amunts et al., 2000; G.Ashton, 1982; D.Boles et al., 2008; F.Capres et 
al., 2010; R.Everett et al., 2008; J.Knapic et al., 1991; K.Knight, 1980; L.Koziris et al., 
1991; J.Sanchis-Moysiet al., 2010). 

9. Atziņas par mioskeletālās sistēmas korekciju un tās aimetrijas profilaksi (C.Axler et al., 
1997; D.Behm et al., 2010; J.Brutt, 2010; E.Drinkwater etb al., 2010; R.Ekstrōm et al., 
2007; K.Holtgrefe, 2007; C.Kisner, L.Colby, 2007; S.McGill, 2004; M.Ponjabi, 1992; 
C.Richardson et al., 1999; E.Бернатавичене, 2008; И.Ловейко, 1992). 

10. Atziņas par muskuļu kontrakcijas spēku (J.Atha, 1981; F.Degache et al., 2010; R.Enoka, 
1988; A.Fry et al., 2002; K.Häkkinen, 2002; F.Henry, 1960; S.Jaric, 2002; M.Kemp, 
2000; J.Lanka, 2005; D.Sale, 1992; V.Zatsiorsky, 1995; Ю.Верхошанский, 1988), 
cilvēka spēka iespēju mērīšanu (P.Aagaard et al., 1995; C.Chinn et al., 1974; A.Clements 
et al., 2000; G.Davies, T.Ellenbecker, 1992; G.Davies et al., 2000; T.Ellenbecker, 
E.Roetert, 2000; T.Gilliam et al., 1979; G.Howatson, K.Someren, 2005; P.Kannus ,1994; 
G.Molnar et al., 1979) bērniem (J.Alexander, G.Molnar, 1973; J.Blimkie, 1989; 
C.Burnett et al., 1990; J.Burnie, 1987; P.Calmes et al., 1995; M.Cioni et al., 1994; 
R.Denis, T.Korff, 2009; T.Gilliam et al., 1979; H.Kanehisa, 1994). 

Pētījuma zinātniskā novitāte 
1. Augstas un vidējas kvalifikācijas tenisistiem noteikti labā sitiena kinemātiskie un 

dinamiskie raksturlielumi atkarībā no kāju novietojuma veida – sitienā no slēgtās un 
atvērtās stājas. 

2. Veicot labā sitiena tehnikas biomehānisko analīzi reģistrēti balsta reakcijas spēka 
momenti un veikta to salīdzinoša biomehāniska analīze dažādas kvalifikācijas tenisistiem. 

3. Noteikti jauno un pieaugušo tenisistu labā sitiena kinemātiskie  raksturlielumi un kustības 
organizācijas biomehānisko principu realizācijas īpatnības. 

4. Novērtēta dažāda vecuma jauno tenisistu statiskā stāja, izstrādāts pareizas stājas 
profilakses vingrinājumu kopuma saturs un pierādīta tā pozitīvā ietekme uz sportistu 
stājas raksturlielumiem sagitālā plaknē.  
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5. Noteikta jauno tenisistu muskuļu spēka topogrāfija, galveno muskuļu grupu spēka 
bilaterālais un kontralaterālais dibalanss, tenisa treniņa ietekme uz muskuļu spēka 
attīstības rādītājiem.  

Pētījuma praktiskā nozīme 
1. Izstrādāta informatīvi teorētiskā bāze treneriem un sportistiem par mehāniskajiem 

procesiem, kas notiek starp raketi un bumbu sitienu realizācijas laikā, tenisa sitienu 
biomehāniku, ātro un precīzo kustību organizācijas īpatnībām. 

2. Izstrādāts teorētiski pamatots un praksē pārbaudīts pareizu stāju  veicinošs vingrinājumu 
kopuma saturs jaunajiem tenisistiem. 

3. Izstrādātas rekomendācijas tenisa treneriem labā sitiena tehnikas pilnveidošanai 
jaunajiem tenisistiem. 

4.  Izstrādātas rekomendācijas fiziskās sagatavotības treneriem pareizas stājas stereotipa 
veidošanai un muskuļu spēka disbalansa profilaksei jaunajiem tenisistiem. 

5. Pētījuma rezultāti integrēti LSPA studiju kursā ”Sporta biomehānikas pamati”(saturs 
papildināts ar ”Sporta sitienu mehānikas un biomehānikas pamatiem”) un studiju kursā 
”Kinezioloģija” (saturs ir papildināts ar tēmu ”Mioskeletālās sistēmas novērtēšanas 
metodes un kritēriji jaunajiem sportistiem”). 

 

Aizstāvēšanai izvirzītās tēzes 
1. Labā sitena izpildījuma biomehānika ir atkarīga gan no kāju novietojuma, gan no 

spēlētāju kvalifikācijas līmeņa. Augsta līmeņa tenisistiem raketes ātrums un atbalsta 
reakcijas spēka (ARS) vertikālā, horizontālā komponenete un spēka moments pret 
vertikālo asi ir atkarīgi no izvēlētā stājas veida – sitienos no slēgtās stājas tie ir lielāki, 
savukārt ARS šķērsvirziena komponente ir lielāka sitienos no atvērtās stājas. 

2. Vidēja līmeņa tenisistiem kāju novietojuma veids neietekmē raketes ātrumu un ARS 
momentu pret vertikālo asi lielumu, bet gan ietekmē ARS vertikālo un horizontālo 
komponenšu lielumu – sitienos no slēgtās stājas tie ir lielāki, ARS šķērsvirziena 
komponente ir lielāka sitienos no atvērtās stājas. 

3. Labā sitiena leņķiskas kinemātikas rādītāji nav atkarīgi no tenisistu vecuma un 
kvalifikācijas. 

4. Augstākas kvalifikācijas tenisisti efektīvāk realizē muskuļu-cīpslu kompleksa 
iepriekšiestiepšanas principu. 

5. Gan pieaugušie, gan jaunie tenisisti realizē secīgas ķermeņa posmu darbības principu, 
impulsa ģenerēšanas un transmisijas principu. 

6. Jauno tenisistu vertikālās stājas rādītāji ir labāki nekā bērniem, kuri nesen uzsāka tenisa 
treniņus. Maz informācijas dod tenisistu grupu stājas raksturlielumu analīze, izmaiņu 
dinamiku jāvērtē individuāli katram bērnam. 

7. Pildot vingrinājumus pareizas stājas veidošanas un profilaksei jaunajiem tenisistiem, 
jāpieturās pie vingrinājumu secīguma: a) vingrinājumi kāju muskulatūrai un pareizas 
stājas izjūtai, b) statiskie kompleksa iedarbības vingrinājumi ķermeņa muskuļu korsetei, 
c) vingrinājumi muguras muskulatūrai un roku-kāju krusteniskai koordinācijai, d) 
dinamiskie kompleksa iedarbības vingrinājumi ķermeņa muskuļu korsetei; e) 
vingrinājumi vēdera muskulatūrai, f) vingrinājumi muskuļu stiepšanai un pareizas stājas 
izjūtas veidošanai. 

8. Jaunajiem tenisistiem ir muskuļu spēka bilaterālais disbalanss starp plecu locītavas 
esktenzoriem/fleksoriem, iekšējiem/ārējiem rotatoriem, kreisās rokas plaukstas 
fleksoriem/ekstenzoriem; apakšdelma pronātoriem/supinātoriem; gūžas locītavas 
fleksoriem/ekstenzoriem; ceļa locītavas fleksoriem/ekstenzoriem; pēdas 
dorsālfleksoriem/plantārfleksoriem; mugurkaula atliecēj-/saliecējmuskuļiem. 

9. Jaunajiem tenisistiem ir izteikts kontralaterālais disbalanss starp labās un kreisās plecu 
locītavas iekšējiem rotātoriem, ārējiem rotātoriem un apakšdelma supinātoriem. 
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1. TENISA SPĒLES RAKSTUROJUMS, SITIENU MEHĀNIKA 
UN BIOMEHĀNIKA, TENISISTU FIZISKĀS 

SAGATAVOTĪBAS UN MIOSKELETĀLĀS SISTĒMAS 
RAKSTUROJUMS, NOVĒRTĒŠANAS METODES 

1.1. Tenisa spēles īsa vēsture un raksturojums 
 

Teniss kā sporta veids mūsdienās ir ļoti populārs. Ar tenisu pasaulē nodarbojas 
miljoniem cilvēku, no 4 – 5 gadu vecuma un līdz sirmam vecumam. Spēlēt tenisu var ar 
dažādu nolūku un dažādos līmeņos: 
- teniss, kā aktīvās atpūtas un rekreācijas veids;  
- adaptīvais teniss cilvēkiem ar speciālām vajadzībām; 
- amatieru teniss ar savu sacensības sistēmu katrā tenisa klubā, katrā valstī, kā arī starptautiskā 
mērogā; 
- veterānu teniss; 
- miniteniss bērniem līdz 10 gadu vecuma., kas no 2012. gada dalās U-8, U-9 un U-10 
vecuma grupās, kur bērni spēlē tenisu ar vieglākām bumbām,  vecumam piemērotām raketēm, 
uz samazinātiem laukumiem un pēc saīsinātas punktu skaitīšanas sistēmas. Šī sistēma dod 
iespēju bērniem attiecīgajā vecumā pilnveidot savas spēles prasmes spēlē ar dažādiem 
pretiniekiem un pakāpeniski pielāgoties pieaugušo tenisam uz lielā laukumu un ar ”īstām”  
bumbām. 
- profesionālais teniss. To spēlē augstākā līmeņa sportisti. Vīriešiem un sievietēm 
profesionālajā tenisā ir vienota pasaules rangu sistēma. Sacensības notiek visa gada garumā, 
dažāda līmeņa turnīros. Izdala četrus ”Lielā Kausa” turnīrus: ”Australian Open”, kas notiek 
Austrālijā uz cietā (hard) seguma; ”French Open” – Francijā uz tenisita-māla seguma, 
”Wimbledon” – Anglijā, kur spēle notiek uz dabīgās zāles laukuma, un ”US Open” – notiek 
ASV uz cietā seguma. Jāpiemin, ka bez šiem turnīriem vēl ir ”Federation Cup” un ”Davis 
Cup”, kur katru gadu nacionālās sieviešu un vīriešu izlases aizstāv sava valsts godu. Teniss ir 
iekļauts arī vasaras olimpisko spēļu programmā. Tiek organizēti arī daudzi zemāka ranga 
turnīri. Tas viss apliecina, ka tenisā ir sasprinta sacensību sistēma un tenisista sagatavošanas 
procesā jānodrošina ne tikai spēles prasme, bet vienlīdz labi jāprot to darīt uz laukumiem ar 
dažādiem segumiem, mainīgos klimatiskos apstākļos visa sacensību gada garumā. 

Tenisa spēles pirmsākumi meklējami 14. – 15. gs. Eiropā. Anglijā līdzīga tenisam  
bumbu spēle bija pazīstama ar nosaukumu ”Jue de paume”, kas tulkojumā no franču valodas 
nozīmēja ”spēle ar plaukstu”. Angļu armijas majors Wingfields bija pirmais, kas reģistrēja 
1874. gada februārī līdzīgu spēli Londonas patentu birojā zem nosaukuma ”Sphairistique”, 
kas tulkojumā no grieķu valodas nozīmē ”māksla sist pa bumbu”. Turpmākajos gados spēles 
noteikumi, laukuma izmēri un arī inventārs daļēji mainījās, līdz 1875. gada martā Anglijā 
parādījās spēle ar nosaukumu ”Lawn-Tennis”. Pirmās Anglijas meistarsacīkstes tenisā notika 
1877. gada 9. jūnijā Wimbledonā (K.Sturm, 1976). Latvijā tenisa spēles aizsākumi ir atrodami 
19. gs. beigās (A.Mellups, M.Jurševica, 2005). 

Teniss ir sarežģīta spēle un, kā jebkuram citam sporta veidam, tai ir sava specifika un 
tā prasa specifisku sportistu sagatavotību. A. Skorodumova (A.Скородумова, 1994), 
raksturojot mūsdienu tenisistus, raksta, ka ”tenisistam jābūt ātram, bet viņa kustību ātrums 
atšķiras no sprintera ātruma, jābūt spēcīgam, bet spēka izpausme atšķiras no svarcelšanā 
pielietotā spēka, jābūt izturīgam, bet to izturību nevar salīdzināt ar staiera izturību, un jābūt 
veiklam un lokanam, bet to nevar salīdzināt ar īpašībām, kas piemīt vingrotājiem vai 
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akrobātiem”. Raksturojot mūsdienu tenisa spēli, A. Skorodumova izdala mūsdienu tenisa 
spēles īpatnības: 
1. Tehnisko darbību skaita,  spēles laika un paveiktā darba apjoma nenoteiktība. Tenisa 

spēle var ilgt no 30 minūtēm līdz 3-6 stundām. 
2. Tehnisko darbību un pārvietošanās kustību mainīgums, izmainoties spēles situācijām.  

Tas ir saistīts ar katra tenisista tehniski taktiskās meistarības un fiziskās sagatavotības 
līmeni, pretspēlētāja darbību. 

3. Tenisistu  fiziskās piepūles līmeņa variācija pēc sprieguma, laika un virziena. Piepūles 
līmenis ir atkarīgs no bumbiņas lidošanas ātruma un trajektorijas, sitienu veida, 
sagatavošanās un realizācijas kustībām, pārvietošanās rakstura pēc sitiena.  

4. Piepūļu un atpūtas mijiedarbības ilgums. Spēles laikā mainās piepūles un atpūtas 
intervāli, kuri nav standartizēti pēc ilguma. To ietekmē ne tikai tenisista meistarība, 
fiziskā sagatavotība un izvēlētā taktika, bet arī pretinieka darbība, spēles laukuma 
segums, atpūtas veids un tā raksturs. Starp pirmo un otro servi atpūtas laiks vidēji ir 10.9 
s, starp punktu izspēlēm, starp geimiem bez laukuma puses maiņas vai ar laukuma puses 
maiņu ir laika intervāls, kurš ir daudzkārt par īsu, lai sportists paspētu atpūsties. Izspēle 
uz ātra seguma vidēji ilgst 6.5 s, uz lēnā seguma vidēji 9.5 s.  

5. Sitiens ar raketi. Raketes izvēle atkarīga no spēlētāja antropometriskajām īpašībām, 
fiziskās sagatavotības un tehniskās meistarības līmeņa un spēles stila. 

6. Tenisa turnīru organizācijas īpatnības. Tenisa turnīri tiek organizēti visa gada garumā, uz 
dažādiem segumiem, uz slēgtiem un atklātiem laukumiem, dažādos pasaules reģionos.  

Teniss ir asimetrisks sporta veids, kur sitieni tiek izpildīti pārsvarā ar vienu 
dominējošo roku, pārējiem ķermeņa posmiem palīdzot veikt palīgdarbības un kompensācijas 
kustības. Tenisa sitieniem ir fundamentāls mehānisks pamats, raksta viens no vadošajiem 
tenisa pētniekiem pasaulē (B.Elliot, 2003). Tomēr tenisa rakešu, bumbiņu, korta segumu 
izmaiņas, kustību biomehānikas padziļināta izpratne, spēles rakstura izmaiņas, kas notikušas 
pēdējos gados, daudzās jomās, kas saistītas ar tenisistu sagatavošanas procesu, liek pārskatīt 
iepriekšējos priekšstatus. Šajā sakarā monogrāfijā “Tennis Biodynamic System” Argentīnas 
tenisa speciāliste D. Kopsika Segala (D.Kopsic Segal, 2002) raksta: ”Kustību biomehāniskās 
struktūras analīze, iekšējo un ārējo spēku un to mijiedarbības izpēte ļauj izprast tenisa 
tehnikas mūsdienu koncepciju”. Kā apliecinājums tam, ka uzskati par daudzām ar tenisistu 
sagatavošanas lietām strauji mainās, ir nesen iznākusī monogrāfija ar attiecīgu nosaukumu 
”Paradigm Shift for Future Tennis” (T.Ivanicevic et al., 2011). Tenisa sitienu tehniskā 
izpildījuma pamatā ir divu ķermeņu – raketes un bumbiņas mijiedarbības mehāniskie 
nosacījumi un sitiena kustību, ko izpilda tenisists, organizācijas biomehāniskie principi. To 
zināšana ir svarīga, lai noteiktu sitiena kustību sastāvu un struktūru, saprastu to izpildījuma 
būtību, kas nepieciešams, lai tās pareizi mācītu, pilnveidotu un efektīvāk pielietotu spēlē. 
Tāpēc promocijas darba literatūras apskatā ir padziļināti izpētītas sitienu mehānikas, 
biomehānikas un sitienu kustības organizācijas biomehānisko principu aspekti. 

1.2.  Sitienu mehānikas pamati 

Dažādu materiālu objektu sadursme (trieciens, sitiens) ir plaši sastopama kā tehnikā, tā 
arī sadzīvē un sportā. To novēro sitienos pa bumbu futbolā, volejbolā, golfā, tenisā, pa ripu 
hokejā, sitienos pretiniekam kontaktsporta veidos (bokss, karatē) u.c. No fiziskā viedokļa gan 
atspērienā no balsta, gan piezemējoties pēc lidojuma, starp kājām un balstu notiek triecienam 
līdzīga ķermeņu mijiedarbība. Ja sadursmes laikā ķermeņi savu stāvokli telpā praktiski 
neizmaina, bet to centru ātrumi un leņķiskie ātrumi izmainās par galīgiem lielumiem, tad šādu 
procesu sauc par triecienu (O.Kepe, J.Vība, 1982). Triecienu raksturo trieciena laiks (laika 
sprīdis no trieciena sākummomenta līdz trieciena beigām), trieciena spēks un trieciena 
impulss. Triecienā svarīga nozīme ir ķermeņu kontaktvietu elastībai un plastiskumam. 
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Eksperimentāli ir noteikts, ka mehāniskā trieciena laiks sastāda sekundes tūkstošās vai pat 
desmittūkstošās daļas, tāpēc praktiskos uzdevumos šo laiku var pieņemt par bezgalīgi mazu. 
Tā kā trieciena laiks ir ļoti mazs un mijiedarbības spēki lieli, mehānikā pieņem pārējos 
spēkus, kas trieciena laikā darbojas uz materiālo objektu, tāpēc šo iemeslu dēļ var neievērot 
arī materiālo objektu pārvietojumus.  

Viens no trieciena raksturlielumiem ir trieciena spēks. Zināms, ka trieciena spēks pēc 
lieluma daudzkārt pārsniedz citus spēkus, kuri var rasties fizisku ķermeņu kustības laikā. Ja 
ķermenis pirms sadursmes ar šķērsli ir atradies kustībā, tad trieciena spēks, kas iedarbojas uz 
ķermeni, ir vienāds ar ķermeņa masas un triecienā iegūtā paātrinājuma (šajā gadījumā – 
negatīvā) reizinājumu. Jo lielāka ir kustībā esošā ķermeņa masa  un tā ātrums pirms 
sadursmes ar šķērsli, jo īsākā laikā notiek ķermeņa  ātruma bremzēšana un lielāks būs 
paātrinājums un tā  sekas, t.i., lielāks trieciena spēks jeb, kā sportā saka, spēcīgāks sitiens. Jo 
spēcīgāks sitiens, piemēram, pa bumbu, jo lielāks, saglabājot nemainīgus pārējos 
nosacījumus, būs bumbas ātrums pēc sitiena. Savukārt, lai palielinātu sitiena spēku, jāpanāk 
iespējami lielāks sitienā iesaistīto ķermeņa daļu ātrums pirms sadursmes, šo kustību izpildē 
iesaistot arī lielākas ķermeņa masas.      

Šo mehānisko procesu izpratne ir svarīga, lai sportā izprastu sitienu tehnikas 
mehāniskos pamatus sportā. Sitienu fiziskās dabas analīze var būt noderīga, mācot un 
analizējot sitiena kustības (G.Dyson, 1978). 

Kaut gan trieciena laiks ir mazs, jebkura fizisku ķermeņu mijiedarbība notiek laikā. 
Sadursmes laikā sitiena spēks strauji pieaug līdz maksimālajai vērtībai, pēc tam samazinās 
līdz nullei. Tāpēc galvenais ķermeņu mijiedarbības mērs nav sitiena spēks, bet sitiena 
impulss: 

               (1) , 

 
kur  - sitiena impulss,  - integrēšanas zīme, t1 un t2 – sitiena sākuma un beigu laiks, F (t) – 
sitiena spēka F atkarība no laika t.  

Trieciena laikā ķermeņa ātrums izmainās par noteiktu lielumu, kas ir atkarīgs no 
sitiena impulsa. Ātruma pieaugums ir tieši proporcionāls sitiena impulsam un apgriezti 
proporcionāls ķermeņa masai: 

                                           mv – mvo  =   S                 (2),        
 

jeb 
  
                                                          v = vo + S/m               (3),     
 

kur S – triecienspēka impulss, vo – ķermeņa ātrums pirms trieciena, v – ķermeņa ātrums pēc 
trieciena. Izteiksme (1) izsaka materiālā ķermeņa kustības daudzuma izmaiņas teorēmu 
triecienā un ir trieciena pamatvienādojums (C.Хайкин, 1971). Savukārt vienādojums (2) 
norāda uz to, ka ātrums pēc trieciena atšķiras no ātruma pirms trieciena par galīgu lielumu. 
Ātruma izmaiņas lielums ir tieši proporcionāls trieciena impulsam un apgriezti proporcionāls 
ķermeņa masai, t.i. trieciena impulss ir vienāds ar ķermeņa kustības daudzuma (ķermeņa 
impulsa) izmaiņu lielumu. 

 Ķermeņu mijiedarbība vienmēr ir saistīta ar mehāniskās enerģijas vai impulsu 
apmaiņu. Tā pilnībā pakļaujas enerģijas vai impulsa saglabāšanās likumam, saskaņā ar kuru 
saskaņā summārais mehāniskās enerģijas un mehāniskās kustības daudzums, kas ir sistēmā 
pirms un pēc sitiena, tiecas palikt nemainīgs (O.Kepe, J.Vība, 1982). Atgrūžoties viens no 
otra, triecienā iesaistītie ķermeņi apmainās ātrumiem un impulsiem. Atkarībā no ķermeņu 
masu attiecības, sākotnējā kustības virziena un impulsu lieluma trieciena laikā tie: a) turpina 
kustēties iepriekšējā virzienā, bet ar citu ātrumu, b) viens no ķermeņiem apstājas vai c) - 
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ķermeņi atgrūžas pretējos virzienos. Līdzīgs ķermeņu mijiedarbības raksturs vērojams arī 
lielākajā daļā sporta sitienu, piemēram, kad  kontaktā ar bumbu tiek iesaistītas ķermeņa daļas 
ar atšķirīgām masām un ātrumiem, t.i., atšķirīgiem impulsiem, un pats sitiens var tikt 
modelēts kā divu ķermeņu elastīgs trieciens.  

Elastīgā triecienā mijiedarbība notiek starp diviem ķermeņiem ar ideālām elastības 
īpašībām (Д.Донской, В.Зациорский, 1980). Tūlīt pēc sadursmes ķermeņi sāk deformēties, 
sistēmā esošā kinētiskā enerģija pilnībā pāriet elastīgās deformācijas potenciālajā enerģijā, lai 
pēc tam, ķermeņiem atjaunojot savu sākotnējo  formu, atkal pārveidotos mehāniskajā kustībā. 
Tas nozīmē, ka pilnīgi elastīgā triecienā visa mehāniskā enerģija saglabājas. Tā kā dabā 
absolūti elastīgu ķermeņu nav, tad reāli nav arī pilnīgi elastīgu triecienu. Lielākā daļa 
triecienu, tajā skaitā sitieni sportā, pieskaitāmi daļēji elastīgiem, jo vienmēr kāda mehāniskās 
enerģijas daļa tiks zaudēta – pāries citos enerģijas veidos. Saskaņā ar enerģijas nezūdamības 
likumu enerģija nevar zust. Trieciena procesā kinētiskās enerģijas zudums tiek patērēts 
neelastīgām deformācijām, kā arī pārvēršas citos enerģijas veidos, piemēram, siltumā. To var 
izteikt ar izteiksmi:   

E1 + E2 = E’
1 + E’

2 +E1n + E2n ,         (4) 
 

kur E1 un E2 – pirmā un otrā ķermeņa kinētiskā enerģija pirms sitiena, E’
1 un E’

2 – ķermeņu 
kinētiskā enerģija pēc sitiena, E1n un E2n – enerģijas zudums sitienu laikā (К. Bartonietz, 
2000; А.Вагин, 2009). 

Trieciena mijiedarbībā esošie ķermeņi var būt ar labākām vai sliktākām elastības 
īpašībām, tāpēc to pirmstrieciena formas un deformācijas atjaunošanās nebūs absolūta un, 
galvenais, tā nenotiks tik ātri kā trieciena pirmajā fāzē, kad notika ķermeņu deformēšanās 
trieciena spēka ietekmē.  

Elastīgu ķermeņu spēju pēc trieciena atjaunot savu sākotnējo formu novērtē ar 
atjaunošanās (restitūcijas) koeficientu (Д.Донской, В.Зациорский, 1980; B.Elliott, 2000; 
G.Carr, 2004). Tas nozīmē, ka pilnīgi elastīgā triecienā atjaunošanās koeficients ir 1. To 
aprēķina, nosakot attiecību starp ķermeņu ātrumu pēc un pirms trieciena. Praksē to izmēra 
šādi: ļauj ķermenim krist no noteikta augstuma (h0) uz cietu horizontālu virsmu un izmēra 
atlēkšanas augstumu (ha). Atjaunošanās koeficients (K) ir vienāds ar: 

 

ienapirmstriec

napēēctriecia

v

v

h

h
K 

0

       (5). 

 

 Daļēji elastīgos triecienos, pie kādiem tiek pieskaitīti sitieni pa bumbu, atjaunošanās 
koeficienta vērtība ir atkarīga no ķermeņu viskozi elastīgajām īpašībām. Piemēram, sitienos 
pa tenisa bumbiņu tas būs atkarīgs gan no bumbiņas īpašībām,  gan no raketes tipa un seguma 
(zālājs,  sintētiskie segumi), pret kuru bumbiņa atsitas pēc krišanas. Stīgas “atgriež” līdz 95% 
no sitiena pa bumbiņu uzkrātās elastīgās deformācijas enerģijas (R. Bower, P. Sinclair, 1999). 
Bumbiņa šajā rādītājā ir mazāk efektīva, liela daļa no uzkrātās elastīgās enerģijas tiek disipēta. 
Bumbiņai atsitoties pret betona pamatu ar ātrumu 7,5 m/s, saglabājas aptuveni 55% enerģijas 
(S. Miller, R. Cross, 2003). Palielinot bumbiņas krišanas ātrumu līdz 25 m/s, saglabājas 28% 
enerģijas un tikai 16% enerģijas, ja ātrums ir 45 m/s (sk. 1. att.). Jāatzīmē, ka 7,5 m/s liels 
ātrums atbilst Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) noteiktajam testa ātrumam, kad tiek 
pārbaudīta bumbiņas atbilstība pieņemtajiem sacensību noteikumiem. Pēc starptautiskiem 
standartiem vertikāli krītošai tenisa bumbiņai no 2 m 54 cm (100 collas) augstuma no cieta 
seguma jāatlec 1,35 – 1,47 m, bet atjaunošanās koeficientam jābūt 0,73 – 0,76 robežās (S. 
Miller, S. Messner, 2003). 
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1. att. Sakarība starp bumbiņas krišanas ātrumu un restitūcijas koeficientu                   

(S. Miller, S.  Messner, 2003) 
 

Testēšanas procedūrai jābūt stingri reglamentētai: precīzi jāievēro ne tikai bumbiņas 
krišanas augstums, bet jānodrošina arī noteikta gaisa temperatūra un mitrums, kā arī standarta 
prasībām atbilstošs  segums, uz kura bumbiņa kritīs un no kura tā atlēks. Gan dabisko, gan 
sintētisko segumu mehāniskās īpašības var ievērojami atšķirties, jo segumi var būt gan ”ātri”, 
gan ”lēni” atkarībā no tā, cik liela daļa trieciena enerģijas materiāla viskozitātes un paliekošās 
deformācijas ietekmē tiek disipēta siltumā vai citos enerģijas veidos un „neatgriežas” atpakaļ 
bumbā. Teorētiski tenisa spēlētājam būtu labi jāzina katra konkrētā tenisa korta seguma 
īpašības un no tām atkarīgais atlēciena koeficients (rebound coefficient - angļu val.), t.i. 
bumbiņas pēcsitiena ātruma attiecība pret ātrumu, kāds tai bija pirms sitiena, lai iespējami 
precīzāk spētu novērtēt bumbiņas atlēkšanas ātrumu un virzienu, spēlējot uz dažāda veida 
segumiem. Zināms, ka zālāja segums tenisa bumbiņas krišanas enerģiju absorbē par 60%, 
sintētiskie segumi aptuveni par 40% (R. Bartlett, 1999).  

Līdzīgi, kā bumbiņas atlēcienā no seguma, ar atlēciena koeficientu novērtē arī 
bumbiņas un raketes mijiedarbības raksturu sitiena laikā. Atlēciena koeficienta lielums 
atkarīgs no raketes un bumbiņas īpašībām, kā arī no sitiena rakstura. Atlēciena koeficients 
samazinās ārpus centra (off-center impacts - angļu val.) sitienos (H. Hatze, 1976), vienlaikus 
palielinot raketes atsitienu atpakaļ un samazinot bumbiņas atlēkšanas ātrumu. Izmantojot 
augstfrekvences videokameru bumbiņas ātruma mērīšanai un speciāli instrumentētu raketi, 
kas ļāva precīzi noteikt bumbiņas un raketes stīgu saskares vietu  (S. Plagenhoef, 1979, cit. 
pēc B. Elliott, 2003) tika iegūti līdzīgi rezultāti: jo tālāk sitiena punkts atradās no centra 
(perpendikulāri no raketes garenass, uz kuras atrodas raketes galvas centrs), jo mazāks bija 
bumbiņas atlēkšanas koeficients. 2,5 cm novirze koeficienta vērtību samazināja par 15%, 5 
cm novirze par 40%. Bumbiņas atlēkšanas ātrumu mazāk ietekmēja saskares vietas novirze no 
raketes galvas centra garenvirzienā, paralēli raketes garenasij, kur ātruma samazinājums 
nepārsniedza 10%. Citos  pētījumos konstatēts, ka ārpus centra sitienos ievērojami palielinās 
spēku iedarbība uz sportista roku (B.Elliott, 1982; Р.Ниршл, 2003). Bumbiņas atlēkšanas 
ātrumu no raketes ietekmē arī bumbiņas ”vecums”, t.i., cik daudz sitienu pa bumbiņu izpildīts. 
Pietiek ar 100 sitieniem, lai spēcīgos sitienos bumbiņas restitūcijas koeficients samazinātos 
par 5 līdz 10 procentiem (S.Miller, S.Messner, 2003).   

Pēdējos 10 – 20 gados, pateicoties sasniegumiem materiālu tehnoloģiju jomā, būtiski 
mainījies tenisa inventārs. Raketes, stīgas, bumbiņas, kortu segumi ieguvuši jaunas 
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mehāniskas īpašības, kas ievērojami izmainījušas arī pašu tenisa spēli. Saglabājot tos pašus 
sacensību noteikumos paredzētos izmērus, mūsdienu  modernās raketes, kas izgatavotas no 
kompozītmateriāliem, ir vieglākas par agrāk lietotajām koka raketēm, izmainījies raketes 
masu sadalījums un raketes galvas laukuma izmēri (sk. 2  att.). 

 

 
 

2. att. Tenisa rakete no koka (apakšā) un grafita 
 

 Ja koka rakešu svars bija robežās no 400 līdz 500 gramiem, tad šodienas raketes svars 
nepārsniedz 250 gramus. Būtiski atšķiras grafīta un koka rakešu inerces momenti, t.i., attiecīgi 
450 un 310 kg·cm2 (S.Miller, R.Cross, 2003). Ar mazāk inertu raketi vieglāk spēlēt, tās 
paātrināšana neprasa lielu spēku. Jaunās raketes, neņemot vērā mazo svaru, ir ”cietākas”, t.i., 
lielāks ir to stingums. Sitiena pa bumbiņu laikā tās mazāk deformējas, mazāka ir to vibrāciju 
amplitūda, bet augstāka vibrāciju frekvence (S.Miller, R.Cross, 2003). Samazināta vibrācija 
atstāj mazāku ietekmi uz tenisista roku, palielina bumbiņas atlēkšanas ātrumu, pārnesot 
lielāku enerģijas daudzumu no raketes uz bumbiņu. Mazāk, nekā spēlējot ar koka raketi, 
sitiena precizitāti  ietekmē attālums no stīgu centra līdz saskares vietai ar bumbiņu (R. Cross, 
2001; D. Knudson, 2008). Mūsdienās tenisa raketes galvenā priekšrocība ir tā, ka rakete ir 
mazāk jūtīga (izsauc mazāku rotāciju plaukstā) ārpuscentra sitienos (R.Cross, 2002), jo vieglu 
raketi ir vieglāk paātrināt, pirms saskares ar bumbiņu nodrošinot lielāku tās ātrumu 
(M.Crespo, M. Reid, 2003). Jautājums ir cits: vai, samazinoties raketes svaram un saglabājot 
namainīgus pārējos nosacījumus, nesamazināsies bumbiņas izlidošanas ātrums? No 
mehānikas viedokļa bumbiņas izlidošanas ātrumam ir jābūt atkarīgam arī no raketes svara. To 
nosaka attiecība starp raketes (vidēji 300 g) un bumbiņas (58 g) svaru. Eksperimentāli 
pierādīts (B. Elliott, 2003), ka raketes svara palielināšana bumbiņas izlidošanas ātrumu 
ietekmē daudz mazāk (sk. 3. att.) nekā raketes ātruma palielināšana. Raketes svara 
palielināšana no 320 g līdz 400 g , t.i., par 25%, ja nemaina raketes ātrumu,  bumbiņas ātrumu 
palielināja no 102,5 km/h līdz 107 km/h (pieaugums 4%). Tas nozīmē, ka, izvēloties smagāku 
raketi un neizmainot citus sitiena raksturlielumus, bumbiņas ātrums palielināsies minimāli. 
Lielākā mērā, spēlējot ar smagu raketi, var izmainīties citi rādītāji, t.i. var samazināties 
trāpījumu precizitāte, var  agrāk iestāties nogurums, palielināties traumu iegūšanas iespējas 
(R.Cross, 2001). No mehānikas zināms: jo spēcīgaks sitiens pa bumbiņu, nemainot pārējos 
nosacījumus, jo lielāks būs bumbiņas ātrums pēc sitiena. Savukārt, lai palielinātu sitiena 
spēku, jāpanāk iespējami lielāks sitienā iesaistīto ķermeņa daļu un raketes ātrums pirms 
sadursmes, šo kustību izpildē iesaistot arī lielākas ķermeņa masas. Tas nozīmē, ka 
proporcionāli raketes ātruma pieaugumam jāpalielinās bumbiņas izlidošanas ātrumam. 
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3. att.  Bumbiņas izlidošanas ātruma atkarība no raketes svara (B. Elliott, 2003) 

 

Eksperimentāli pierādīts, ka, pārsniedzot noteiktu ātruma robežu, kas katrai raketei ir 
individuāla un galvenokārt ir atkarīga no izgatavošanas materiāla, stīgu kvalitātes un 
nospriegojuma, tālāka raketes ātruma palielināšana bumbiņas izlidošanas ātrumu var pat 
samazināt (K. Bartonietz, 1975, sk. 4. att.). 

 

 
 

4. att.  Bumbiņas izlidošanas ātruma atkarība no raketes ātruma pirms sitiena 
(K.Bartonietz, 1975) 

 

Pēc speciālistu domām (K.Bartonietz, 1975; B.Elliott, 2000; И.Гëм, 1979) domām, tas 
notiek divu galveno iemeslu dēļ. Pirmais, pārvietojot raketi ar lielu ātrumu, sportists samazina 
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sitiena masu. Otrais, tās ir nepilnvērtīgas bumbiņas un raketes mehāniskās īpašības, kas 
lielākā mērā izpaužas spēcīgos sitienos.    

Ķermeņu kustības raksturs pēc to sadursmes atkarīgs arī no ķermeņu mijiedarbības 
virziena. Ja spēka darbības līnija ir perpendikulāra sadursmē esošo ķermeņu virsmām vai 
pieskarei, kura novilkta caur kontakta punktu, tad tādu sitienu sauc par taisno (O.Kepe, 
J.Vība, 1982). Taisnā sitienā bumbas lidošanas virziens ir perpendikulārs sitējķermeņa, 
piemēram, tenisa raketes galvas plaknei. Ja sitiena spēka vektors iet caur ķermeņa masas 
centru, tad tādu sitienu sauc par centrālo. Ideāla taisna centrālā (plakanā) sitiena gadījumā 
bumba lidos bez griešanās. Tas nozīmē, ka centrālā sitienā visa sitiena enerģija tiek „tērēta” 
bumbas lineārā ātruma palielināšanai, tāpēc taisns centrālais (plakanais) sitiens, ja pārējie 
nosacījumi ir vienādi, nodrošina bumbas lielāko ātrumu. Šāda veida sitieni bieži tiek 
izmantoti sportā, īpaši futbolā, volejbolā, hokejā, lai: a) bumbu (ripu) raidītu iespējami tālu 
vai b) nodrošinātu iespējami lielāku lidojuma ātrumu, tā apgrūtinot vārtsarga iespējas to 
atvairīt. Par necentrālo sitienu  (sitiens ”pa pieskari”) sauc tādu sitienu, kurā sitiena spēka 
līnija vai sitiena impulss neiet caur ķermeņa masas centru. Pēc šāda sitiena bumba iegūst gan 
virzes, gan rotācijas kustību, t.i., saliktu telpisku kustību. Šādus sitienus plaši lieto sporta 
praksē, lai izpildītu ”iegrieztos” sitienus (piemēram, topspin - angļu val.). Neliela sitiena 
spēka vektora novirze no bumbas masas centra nodrošinās lielu lineāro un mazu rotācijas 
ātrumu. Savukārt, pieliekot sitiena spēku ”vairāk pa pieskari”, bumba iegūs lielu rotācijas 
ātrumu, bet attiecīgi samazināsies tās horizontālais ātrums. Šādu sitiena kustību organizāciju 
plaši izmanto sportā, īpaši tenisā un galda tenisā, bumbiņas griešanās ātrumam sasniedzot 100 
un vairāk apgriezienu sekundē (sk. 1. tab.).   

1. tabula     
Bumbiņas horizontālā un vertikālā ātruma attiecības dažāda veida sitienos                             

(B. Elliott, K. Takahashi, G. Noffal, 1997) 
 

Sitiena veids 
Horizontālais ātrums 

(m·s-1) 
Vertikālais ātrums 

(m·s-1) 
Taisns centrālais (plakanais) sitiens 17 8 

Uzgrieztais (topspin – angļu val.) sitiens 14 11 

Uzgriezta svece (topspin lob – angļu val.) 9 12 
 

Ātri lidojošas un vienlaikus ātri rotējošas bumbas trajektorija Robina-Magnusa spēka 
ietekmē izliecas bumbas rotācijas virzienā un atšķiras no pareizās ballistiskās trajektorijas             
(C.Хайкин, 1971; M.Hubbard, 2000). Pēc piezemēšanās bumbas rotācija izmaina arī bumbas 
atlēciena ātrumu un virzienu. Spēcīgi iegrieztas tenisa bumbiņas horizontālais ātrums pēc 
atlēciena var būt lielāks par tās ātrumu pirms zemskares, bet atlēciena leņķis atkarībā no 
bumbiņas griešanās virziena var ievērojami atšķirties no krišanas leņķa (Д.Донской, 
В.Зациорский, 1980).     

Par ”slīpo” sauc sitienu, ja sitiena līnija pret kontakta virsmu vērsta slīpi, t.i., nav 90º 
leņķī (O.Kepe, J.Vība, 1982). Ideāla elastīga sitiena gadījumā krišanas un atlēciena leņķi būs 
vienādi. Ja sitieni ir daļēji elastīgi, pie kuriem pieskaitāmi visi sitieni pa bumbu, kā arī 
bumbas atlēkšana no cieta seguma, tad atlēciena leņķis ir lielāks par krišanas leņķi, bet 
bumbas atlēkšanas ātrums no nekustīga šķēršļa ir mazāks nekā pirms saskarsmes. Tenisa 
bumbiņas krišanas leņķis, īpaši spēcīgos sitienos, ir šaurs un parasti nepārsniedz 20º (S.Miller, 
R.Cross, 2003). Piemēram, servē leņķa vērtība ir robežās no 11º līdz 16º. Jo lielāks krišanas 
leņķis un lielāks slīdes berzes koeficients, jo vairāk samazināsies bumbiņas horizontālais 
ātrums pēc atlēciena. Pēc S.Millera un R.Krosa (S.Miller, R.Cross, 2003) datiem, slīdes 
berzes koeficients starp bumbiņu un korta segumu parasti ir robežās starp 0,5 (ātriem 
segumiem) un 0,7 (lēniem segumiem). Tas nozīmē, ja krišanas leņķis ir 11º, tad bumbiņas 
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ātrums samazināsies par 20% uz ātra seguma un par 28%, spēlējot uz lēna seguma. Ja krišanas 
leņķis būs 16º, ātrums samazināsies attiecīgi jau par 30% un 40%. Atsitiens pret segumu 
izmainīs arī bumbiņas griešanās ātrumu. Šī ietekme būs atkarīga no vairākiem faktoriem: 
bumbiņas griešanās ātruma un virziena pirms saskares ar segumu, no bumbiņas krišanas 
ātruma, slīdes berzes koeficienta lieluma, kā arī no krišanas leņķa (S.Miller, S.Messner, 
2003).    

Centrālajā triecienā divu elastīgu ķermeņu mehāniskās kustības daudzums šo ķermeņu 
sistēmā  paliek nemainīgs (C.Хайкин, 1971): 

 

m  

. 

1 v1 + m2 v2 = m1u1 + m2 u2 = const,                 (6),
 

kur m1 un m2 – pirmā un otrā ķermeņa masa, v1 un v2 – to ātrumi pirms trieciena, u1 un u2 – 
to ātrumi pēc trieciena

Ja viena ķermeņa ātrums pirms sitiena ir vienāds ar nulli, tad pēc sitiena tā ātrums būs        
(Д.Донской, В.Зациорский, 1980): 

U2  = 
.1

21

1
2

2
V

mm

m
V


                  (7).     

 

 No formulas redzams, ka ķermeņa ātrums pēc sitiena būs jo lielāks, jo lielāka būs 
sitējķermeņa masa un ātrums pirms trieciena. Ja ir necentrāls sitiens, kā arī daļēji elastīgos 
sitienos un  sitienos pa kustībā esošu bumbu ķermeņu mijiedarbība ir sarežģītāka, bet, kā 
parāda eksperimentos iegūtie mērījumu dati, arī tajos saglabājas sakarība: sistā ķermeņa 
ātrums būs jo lielāks, jo lielāks ir ķermeņa, kurš izpilda sitienu,  ātrums un masa. Mehānikā to 
sauc par trieciena masu (O.Kepe, J.Vība, 1982).    

Tenisa spēlē, ja neskaita servi, sitienu pa nekustīgu bumbiņu praktiski nav. Servējot 
visbiežāk sitiens pa bumbiņu tiek izdarīts mirklī, kad bumbiņa sāk krist lejup. Pēc datiem, kas 
iegūti ar augstfrekvences kustības reģistrācijas kamerām, kvalificēti tenisisti sitienu pa 
bumbiņu  izpilda tad, kad bumbiņa pēc uzmetiena uz augšu tikko ir sākusi krist, t.i., kad tā ir 
paspējusi pārvietoties lejup par 2,5 līdz 20 cm un tās ātrums horizontālā virzienā praktiski 
neatšķiras no nulles. Savukārt treniņu sākumprocesā, uzsākot strādāt ar bērniem vai 
iesācējiem, treneri vispirms māca izpildīt dažāda veida sitienus pa nekustīgu bumbiņu. Kad tie 
ir apgūti, pāriet uz izpildījuma ziņā sarežģītākiem sitieniem pa kustībā esošu bumbiņu. Pirmā 
atziņa, ko bērni iegūst, mācoties izpildīt sitienus pa nekustīgu vai kustībā esošu bumbiņu, ir 
tā, ka bumbiņa pēc sitiena aizlidos ar lielāku ātrumu, ja ātrāk bumbiņas virzienā kustēsies 
rakete. Specifiskas ķermeņa daļu sadarbības modeļa (sitiena tehnikas) izveide, lai palielinātu 
plaukstas ar raketi ātrumu un tādas starpmuskuļu koordinācijas apgūšana, kas nepieciešama 
sitiena masas palielināšanai, prasa ilgāku laiku un lielu skaitu dažāda veida sitienu izpildi 
(M.Crespo, M.Reid, 2003). Sitienu apguves procesa laikā jāatrisina divas galvenās problēmas: 
pirmā – kā palielināt darba posma (rokas ar raketi) ātrumu, otrā – kā palielināt sitiena masu. 
Tās vairs nav sitienu mehānikas, bet gan sitienu tehnikas vai sitienu biomehānikas 
pilnveidošanas problēmas. 

Tā kā tenisa spēles pamatelements ir sitiens ar raketi pa bumbiņu un, pēc vairāku 
autoru atziņām, tenisa sitieniem ir fundamentāls mehānisks pamats, apakšnodaļā ”Sitienu 
mehānika” tika apkopoti fundamentālo un jaunāko pētījumu rezultāti par izmaiņām tenisa 
rakešu, bumbiņu, korta segumu mehāniskajos raksturlielumos, analizēta to ietekme uz 
bumbiņas lidošanas parametriem, sitienu mehānisko rādītāju ietekmi u.c. Analizēti sitienu 
veidi, bumbiņas lidošanas mehānika, dažādu faktoru ietekme uz bumbiņas lidojuma 
trajektoriju un trāpījumu precizitāti, kā arī nosacījumi, kas nosaka bumbiņas atlēkšanas 
raksturu no raketes un korta seguma. Mehānikā tenisa sitiens ir modelēts, kā divu ķermeņu 
elastīgs trieciens, no raketes un bumniņas mijiedarbības rakstura un laika ir atkarīgs arī 
pēcsitiena rezultāts. Sitienu mehānikas pamatu zināšana un izpratne ir svarīga, lai noteiktu 
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tenisa sitienu sastāvu un struktūru, saprastu to izpildījuma būtību, kā arī to, kas nepieciešams, 
lai tos pareizi mācītu, pilnveidotu un efektīvāk pielietotu spēlē. 

1.3.  Sitienu biomehānikas pamati 

Sitiena teorētiskie pamati, kas izklāstīti iepriekš, atklāj šī procesa mehānisko pusi. No 
mehānikas viedokļa cilvēks ir sistēma, kurai ir iekšējais enerģijas avots, un cilvēka kustības 
var apskatīt kā iekšējo sistēmu mijiedarbību ar apkārtējo vidi (Г.Попов, А.Самсонова, 2011). 
Tas nozīmē,  ka sitiena izpildes tehnika un sitiena efektivitāte ir atkarīga no tā, kā attiecīgajā 
kustībā darbojas cilvēka kustību balsta sistēma kopumā un tās atsevišķās daļas. To sporta 
biomehānikas daļu, kura pēta sitienu kustības un to organizācijas īpatnības, sauc par sitienu 
biomehāniku. Jāatzīmē, ka par sitieniem biomehānikā sauc tādas kustības, kuru rezultāts tiek 
sasniegts ar mehānisku sitienu (Д.Донской, В.Зациорский, 1980). Sitienu biomehānika pēta 
sitienus, kurus cilvēks izpilda ar savu kinemātisko ķēdi vai papildrīku pa dažāda veida 
ķermeņiem, bumbām, segumiem vai pa citām kinemātiskajām ķēdēm (Ф.Агашин, 1977). 

 Lai gan sporta sitieni ir ļoti daudzveidīgi, to salīdzinoša analīze ļauj konstatēt, ka 
sitiena kustību principiālā struktūra (izpildes tehnika) ietver četras savstarpēji saistītas fāzes 
(J.Hay, 1993; R.Bartlett, 1999; Г.Иванова, 2008): 

1. Atvēziens – kustību kopums, ko sportists izdara pirms sitiena kustību uzsākšanas 
un kuras nodrošina attāluma palielināšanu starp darba posmu un sitamo ķermeni. 

2. Sitiena kustība (darba posma paātrināšanas fāze) – no atvēziena beigām līdz 
sitiena sākumam. 

3. Sitiens  (sitēj- un sitamā ķermeņa sadursme, mijiedarbība). 
4. Pēcsitiena kustības – darba posma un sportista kustības pēc kontakta ar sitamo 

ķermeni. 
Spēcīgi izpildītos sitienos kustību organizācijas struktūra saglabājas invarianta.  To 

praktiski neietekmē nianses atsevišķu sitienu izpildē, piemēram, tas, vai sportists darba posma 
paātrināšanā  vairāk akcentē iztaisnošanās vai rotācijas kustības (Ю.Гавердовский, 2007). 
Kustību organizācijas pamatprincipi labi apgūtās mešanas un sitienu kustībās nav atkarīgi no 
izpildītāja vecuma vai dzimuma, kā arī no tā, kādā virzienā rokas kustība tiek izpildīta – no 
apakšas uz augšu, horizontālā plaknē vai citā virzienā (A.Atwater, 1970). 

Sporta biomehānikā sišanas un mešanas kustības iedala vienā kustību grupā, pieņemot, 
ka tajās ir kopīgs ne tikai kustības uzdevums – nodrošināt kustības beigās maksimālu darba 
posma ātrumu, bet arī principiāli vienāda kustību organizācija (Д.Донской, В.Зациорский, 
1980). Kreighbaums un Bartlets (cit. pēc R.Bartlett, 1999) sitienu raksturo kā throw-like 
movement (angļu val.). Lai labāk izprastu sitienu biomehāniku, bieži tiek izmantoti dati, kas 
iegūti, pētot mešanas kustību biomehāniku, un, otrādi, skaidrojot mešanas veidu tehnikas 
īpatnības, speciālisti izmanto datus, kas iegūti, pētot tādus vai citus sitienus. Argentīnas tenisa 
speciāliste D. Kopsik Segale savā monogrāfijā Tennis Biodynamic System (D.Kopsic Segal, 
2002) raksta, ka tenisa sitienu izpratni veicina mešanas kustību salīdzinošā biomehāniskā 
analīze, un teiktā ilustrācijai blakus liek tenisista un diska vai šķēpa metēja attēlus (sk. 5. att.). 

Visi sitiena kustības struktūrelementi veido sistēmisku veselumu, sākot ar 
sagatavošanās kustībām (noteikta ķermeņa stāvokļa ieņemšana, atvēziena darbības), 
galvenajām (mehāniskā impulsa ģenerācija un pārnešana no kinemātiskās ķēdes zemākajiem 
posmiem uz augstākstāvošajiem un tālāk uz darba posmu), realizācijas (sitiens, sitienā 
iesaistīto ķermeņu sadursme, mijiedarbība) un pēcsitiena darbībām - kontrolētas ķermeņa 
posmu kustības, lai sagatavotos nākamajam sitienam vai citām darbībām, kuras diktē spēles 
situācija (Ю.Гавердовский, 2007). Autors atzīmē, ka šāda kustību organizācijas shēma 
parāda sitiena kustību sarežģītību, prasa noteiktu ķermeņa daļu kustību pēctecību un precīzu 
atsevišķu kustības elementu koordināciju laikā un telpā. Pilnvērtīgas sitienu kustību struktūras 
apguve nozīmē rūpīgā analīzē izdalīto atsevišķo struktūrelementu apguvi vai visas kustības 

 19



daudzkārtēju atkārtošanu mainīgos apstākļos, neizjaucot cēloņu seku sakarības starp kustības 
fāzēm vai to apakšfāžu atsevišķajiem elementiem  (M.Боген, 1985). 

 

.  
 

5. att.  Rīka izmetiena kustība un labais sitiens diska metēja un tenisista 
izpildījumā      (D. Kopsic Segal, 2002) 

 

Apgūstot kustību analītiski, t.i., ne kopveselumā, bet pa daļām, fāzēm, elementiem, galvenais, 
pēc J. Gaverdovska (Ю.Гавердовский, 2007) domām, nedrīkst pieļaut kustības sistēmisko 
īpašību izjaukšanu. Savukārt R. Bartlets (R.Bartlett, 1997) uzskata, ka ātru un precīzu kustību 
tehnikas apguves un izpildes pamatā ir jābūt kustību organizācijas biomehāniskajiem 
principiem. Kustību organizācijas biomehāniskie principi ir ”vispārīgi koordinētu kustību 
organizācijas nosacījumi, kuru pamatā ir fizikas un bioloģijas likumsakarības, kas nosaka 
cilvēku kustību efektivitāti” (T.Bober, 1981). Šos principus var iedalīt (T.Bober, 1981; 
R.Bartlett, 1999; J.Lanka, 2000; A.Шалманов, 2002 u.c.): 

 vispārīgos – kuru realizācija svarīga noteiktai kustību grupai; 
 atsevišķos – kuri svarīgi, izpildot noteiktu kustību. 

Vispārīgie un atsevišķie kustību organizācijas biomehāniskie principi ir saistīti ar 
ķermeņa daļu, locītavu un muskuļu koordinētu darbību, realizējot to vai citu kustības 
uzdevumu un nodrošinot tā efektīvu izpildi (J.Lanka et al., 2006). Kā atzīmē R. Bartlets 
(R.Bartlett, 1999), jebkuras kustības modelis ir pareizs vienīgi tad, ja tas tiek izpildīts saskaņā 
ar koordinētu kustību organizācijas biomehāniskajiem principiem.  

1.3.1.  Koordinētu kustību organizācijas vispārīgie biomehāniskie principi 

Raketes pārvietošanās tenisista rokā un tās ātrums pirms saskares ar bumbiņu ir 
atkarīgs no tā, cik ātri un kā kustas sportista ķermenis, dažādas ķermeņa daļas: kājas (pēda, 
apakšstilbs, augšstilbs), ķermenis (gūžu josla, plecu josla, galva), rokas (augšdelms, 
apakšdelms, plauksta). Ķermeņa un ķermeņa posmu kustības nosaka to īpašības, savienojumu 
veids un muskuļu darbība. Sporta biomehānika cilvēka ķermenī, kustību balsta sistēmā 
galvenokārt pēta tās uzbūves un funkciju īpatnības, no kurām ir atkarīga kustību izpilde. 
Vienkāršotu cilvēka ķermeņa modeli, kuru var izmantot, lai izzinātu kustību likumsakarības, 
sauc par biomehānisku sistēmu (Д.Донской, В.Зациорский, 1980). Cilvēka biomehāniskā 
sistēma sastāv no biomehāniskām ķēdēm un ķermeņa daļas, kuras savstarpēji savienotas 
kustīgi, veido biokinemātiskus pārus un biokinemātiskas ķēdes (Д.Донской, 1977), pie kurām 
pielikto spēku ietekmē tās posmi deformējas un izmaina savu kustību. Kinemātisks pāris un 
kinemātiska ķēde ir jēdzieni, kurus lieto tehnikā, mehānismu un mašīnu teorijā. Dzīvo 
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organismu kustību analīzē rekomendē lietot nosaukumus biokinemātiska ķēde un 
biokinemātisks pāris (Д.Донской, 1977).        
 Par biokinemātisko pāri sporta biomehānikā sauc divu ķermeņa posmu kustīgu 
(kinemātisku) savienojumu. Savienojuma veids un muskuļu regulējošā darbība nosaka 
savienojumā iespējamās kustības. Ja tehniskajos mehānismos detaļu kustības iespējas parasti 
pilnībā ir atkarīgas no savienojuma veida, tad dzīvajos organismos ķermeņa daļu savienojuma 
veids kustību iespējas pilnībā nenosaka. Segmentu kustīgumu locītavā ietekmē muskuļu 
darbība. Kauli biokinemātiskajā pārī tiek saturēti kopā vai nu pateicoties to formai 
(ģeometriski slēgti pāri, kā, piemēram, savienojums gūžas locītavā), vai arī ārējo spēku 
iedarbības dēļ (pleca locītava, kuru kopā satur muskuļi un saites). Cilvēka ķermenī gandrīz 
visi biokinemātiskie pāri pēc savienojuma veida ir šarnīra savienojumi, kuros iespējamas 
rotācijas kustības. Maz ir tādu locītavu, kur savienotajiem segmentiem attiecībā vienam pret 
otru ir iespējams slīdēt, un tikai viens savienojums – apakšstilba un veltņa kaula locītava – 
ļauj veikt ierobežotu spirālveida kustību (V.Zatsiorsky, B.Prilutsky, 2012). Ar biokinemātisko 
ķēdi saprot vairāku biokinemātisko pāru savienojumu. Biokinemātiskās ķēdes var būt 
vienkāršas un sazarotas, atvērtas un slēgtas. Vienkāršajās ķēdēs katrs segments ir iekļauts ne 
vairāk kā divos kinemātiskos pāros. Sazarotā ķēde satur vismaz vienu segmentu, kurš 
vienlaicīgi iekļauts vairāk nekā divos pāros. Atvērtajās ķēdēs ir brīvais gala vai distālais 
segments, kas pieder tikai vienam pārim. Šādās ķēdēs nav izslēgta iespēja veikt izolētu 
segmenta kustību, kaut gan parasti kustības vienlaicīgi notiek vairākos segmentos. Slēgtajās 
ķēdēs brīvā segmenta nav, un kāda segmenta izolētas kustības nav iespējamas, jo kustībā 
vienmēr iesaistās arī citi ķēdes posmi. Atvērtās ķēdes var kļūt par slēgtām, ja brīvais posms 
iegūst savienojumu ar citu segmentu vai kādu ārēju ķermeni. Daudzām cilvēka kustībām ir 
raksturīga īslaicīga slēgto ķēžu veidošanās no atvērtajām un otrādi, t.i., atvērto ķēžu 
veidošanās no slēgtajām (Д.Донской, 1977). Atvērtajā biokinemātiskajā ķēdē iespējamas 
izolētas kustības katrā atsevišķā locītavā vai arī vienlaicīgas kustības vairākās locītavās, kas 
dod iespēju palielināt kustību plašumu un, summējot atsevišķu ķēdes posmu pārvietošanās 
ātrumus, palielināt ķēdes distālā posma ātrumu. Slēgtā ķēdē izolētas kustības kādā atsevišķā 
locītavā nav iespējamas. Mēģinot izkustināt vienu ķēdes posmu, sāksies kustības visos pārējos 
ķēdes posmu savienojumos. Ja atvērta ķēde paplašina distālā posma kustību iespējas (kustības 
plašums un ātrums), tad, sasaistot ķermeņa posmus slēgtā ķēdē, palielinās cilvēka spēka 
iespējas un iespējama atsevišķo ķēdes posmu spēka summācija (Г.Попов, 2007). Kinemātisko 
ķēžu un tajās ietilpstošo ķermeņa posmu darbību izskaidrot sarežģītāk, ja kustības uzdevums 
ir komplicētāks. Piemēram, tenisa sitienā jānodrošina liels spēks plašā, ātrā, precīzā  kustībā. 
Tas nozīmē, ka daļai kustības izpildē iesaistītajiem ķermeņa posmiem jādarbojas pēc slēgtās 
(tie producē spēku), bet citiem pēc atvērtās ķēdes (tie nodrošina plašumu un ātrumu) 
nosacījumiem. No teiktā var secināt, ka spēks, ar kādu sportists iedarbojas uz raketi, ir 
atkarīgs no spēka lieluma un darbības virziena, ko producē ikviens ķermeņa posms. Tajā pašā 
laikā daudzposmu biokinemātiskajā ķēdē ikviena posma kustība ietekmē to ķermeņa posmu 
spēku un darbības virzienu, ar kuriem tie ir savienoti. Šīs ietekmes raksturs ir atkarīgs no 
ķermeņa daļu inertuma pret attiecīgo rotācijas asi, to paātrinājuma vai palēninājuma rakstura 
(G.Ariel, 1973). Iespējami lielāka spēka producēšana vēlamajā virzienā un darba posma 
ātruma nodrošināšana kustības beigās ir atkarīga no pareizi organizētas dažādu ķermeņa daļu 
mijiedarbības rakstura (R.Bahamonde, D.Knudson, 2003). Sporta biomehānikā izdala 
vairākus ķermeņa daļu mijiedarbības veidus atkarībā no kustības galvenā uzdevuma 
(M.Broer, 1960; J.Bunn, 1972; G.Dyson, 1978; J.Hay, 1993; J.Lanka, 1995, 2005 u.c.): 

1. Ja kustības uzdevums ir attīstīt maksimālo spēku, ķermeņa posmi (muskuļu 
grupas)  darbojas vienlaicīgi, izslēdzot kinemātiskās ķēdes vājos posmus. Jo vairāk 
ķermeņa posmi tiks aktivizēti, jo labāk to aktivitāte ”sakritīs” laikā, un attīstītais spēks būs 
vērsts galvenās kustības virzienā, jo lielāks būs summārais spēks un līdz ar to arī kustības 
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efekts. Šo, no mehānikas viedokļa vienkāršo kustību organizācijas shēmu, sarežģī 
biomehāniska rakstura nosacījumi: atšķiras muskuļu grupu spēka iespējas; vienas muskuļu 
grupas darbība netieši var ietekmēt citu muskuļu grupu darbību; atšķirīgi izmainās muskuļu 
iespējas attīstīt spēku, mainoties leņķiem locītavās u.c. (J.Hay, 1992; A.Gollhofer, 2008). 
Maksimālā spēka kustībās ir aktuāla biokinemātiskās ķēdes ”vājo” posmu identificēšana un to 
ietekme uz summāro spēku samazināšanu (Д.Донской, В.Зациорский, 1980; V.Zatsiorsky, 
1995). Par biokinemātiskās ķēdes “vājo” posmu sauc to posmu, kura spēka iespējas, 
salīdzinot ar ķēdes pārējiem posmiem, ir vismazākās, tāpēc, piemēram, svaru stieņa pacelšanu 
no zemes sportists nesāk ar roku saliekšanu elkoņa locītavās, bet ar aktīvu kāju un ķermeņa 
iztaisnošanu. Spēcīgi atsperoties no balsta, kājas iztaisnošana nesākas ar pēdas saliekšanu, bet 
ar praktiski vienlaicīgu gūžas un ceļa locītavas aktīvu iztaisnošanu (А.Шалманов, 1986). 
 Speciālisti (J.Atha, 1981; R.Enoka, 1988; K.Bartonietz, 1994; Т.Чандлер, У.Киблер, 
2002) iesaka divas galvenās rīcības stratēģijas, kā atrisināt ”vājo” biokinemātiskās ķēdes 
posmu problēmu. Pirmā – ar speciāliem vingrinājumiem treniņu procesā paaugstināt attiecīgo 
ķermeņa posmu apkalpojošo muskuļu spēku, izlīdzināt tā spēka iespējas ar citiem ķēdes 
posmiem. Otrā – izslēgt ”vājo” posmu no aktīvas darbības kustības fāzēs, kur tā spēka 
iespējas ir nepietiekamas un tā darbība var samazināt summāro spēku. Piemēram, atspērienā 
no balsta, kamēr  aktīvi iztaisnojas gūžas un ceļa locītava, pēdai nav jābūt aktīvai, t.i., tai 
pilnībā jāatrodas uz balsta, tādējādi maksimāli nodrošinot kontaktu ar balstu (А.Шалманов, 
1986). Pēda ieslēgsies darbībā tikai tad, kad augstākstāvošo locītavu muskuļu summārais 
spēks nepārsniegs pēdas saliecējmuskuļu spēku, t.i., tad, kad kāja praktiski ir iztaisnojusies 
ceļa un ķermenis gūžas locītavā. Līdzīgu kustību organizācijas shēmu novēro, piemēram, arī 
lodes grūšanā (J.Lanka, 1981, 2000). Tā kā rokas muskuļu spēka iespējas ir mazākas nekā 
sportista kāju un ķermeņa iztaisnotājmuskuļu summārais spēks, tehniski pareizi izpildītos 
grūdienos roka ”ieslēdzas” aktīvā darbībā tikai tad, kad kāju un ķermeņa muskuļi praktiski ir 
beiguši savu paātrinošo darbību un sportists ir pagriezies mešanas  virzienā. Savukārt plauksta 
kā rokas ”vājais” posms sāk aktīvi rīka paātrināšanu tikai tad, kad roka praktiski ir iztaisnota 
elkoņa locītavā.  

Speciālajā literatūrā ilgstoši tiek diskutēts par to, vai plauksta, kura tur raketi, ir vai 
nav rokas ”vājais” posms. Vai tad, kad notiek raketes strauja paātrināšana, nav izdevīgāk 
fiksēt plaukstas locītavu, vienlaicīgi aktivizējot locītavu apkalpojošos agonistus un 
antagonistus? Lielākajā daļā tenisa treneriem domāto grāmatu šāda norāde ir atrodama, atzīmē 
B. Elliotts (B.Elliott, 2000), piezīmējot, ka tikai pēdējā laikā šis mīts pamazām tiekot 
pārskatīts.    

2. Ja svarīgs ir kustības ātrums, ķermeņa posmi ieslēdzas pakāpeniski, katrs 
augstākstāvošais (distālais) posms sāk aktīvu darbību tad, kad zemākstāvošais 
(proksimālais) posms sasniedzis maksimālo ātrumu. Saskaņā ar šo principu priekšlaicīga 
vai novēlota biokinemātiskās ķēdes posmu ieslēgšanās ķēdes distālā (darba) posma ātrumu 
samazinās. Pēc šāda principa, piemēram, darbojas daudzpakāpju nesējraķete, ar kuru kosmosā 
nogādā aparatūru vai kosmonautus (C.Хайкин, 1971). Pirmajā (apakšējā) raķetes posmā 
iebūvētais dzinējs spēj attīstīt vislielāko jaudu. Pirmais posms ir vissmagākais un tajā ir 
visvairāk degvielas. Šī raķetes posma uzdevums ir paātrināt savu un augstākstāvošo raķetes 
posmu masu. Kad pirmā posma degviela izstrādāta, tātad, kad tas ir sasniedzis maksimālo 
ātrumu, tas tiek atdalīts no raķetes un šajā momentā ieslēdzas raķetes otrais posms vai pakāpe. 
Tā kā raķetes masa ir samazinājusies, lai nodrošinātu nepieciešamo paātrinājumu, tagad 
pietiek ar mazākas jaudas dzinēju. Kad otrās pakāpes dzinējs ir izstrādājis savu resursu, tas 
tiek atdalīts un ieslēdzas nākamā pakāpe utt. Priekšlaicīga vai nokavēta augstākstāvošo 
raķetes posmu ieslēgšanās samazinās raķetes augšējās daļas ātrumu. Iedomājoties raķetes 
posmu vietā cilvēka ķermeņa daļas (kājas, ķermenis, plecu josla, roka), vismaz teorētiski pēc 
tāda paša, no mehānikas viedokļa pareiza, principa varētu tikt organizēta arī sitiena kustība, 
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kuras uzdevums ir tāds pats kā daudzpakāpju raķetei – sakoordinēt daudzposmu kustību 
balststa sistēmas atsevišķo posmu darbību tā, lai  galējais (darba) posms pārvietotos ar 
iespējami lielāku ātrumu. Saskaņā ar šo teoriju rokai, piemēram, būtu jāieslēdzas tajā 
momentā, kad ķermeņa augšdaļa vai precīzāk pleca locītava ir sasniegusi maksimālo ātrumu. 
Šķēpa mešanas speciālists J.Tērauds (1985), analizējot šķēpa mešanas tehniku, t.i., kustību, 
kura pēc sava uzdevuma un izpildes rakstura ir līdzīga sitiena kustībai, uzskata, ka rokai 
jāieslēdzas izmetiena darbībā  tikai pēc tam, kad  pleca locītava mešanas virzienā kustas ar 
maksimālo ātrumu. Pēc speciālista domām, šādā gadījumā rokas ātrums summēsies ar to 
ātrumu, kāds metiena virzienā ir pleca locītavai (J.Teraud, 1985). Ja roka uzsāktu paātrinātu 
kustību, pirms pleca locītava ir sasniegusi ātruma maksimumu, rokas paātrinājuma radītais 
inerces spēks (tas atkarīgs no rokas masas un paātrinājuma lieluma un vērsts izmetiena 
kustībai pretējā virzienā) neļautu sasniegt maksimālo pleca locītavas ātrumu. Tā ietekmē 
attiecīgi samazinātos plaukstas ar šķēpu ātrums.  
 J. Gaverdovskis (2007) kusību, kur ķermeņa posmi ieslēdzas secīgi cits pēc cita 
virzienā no proksimālajiem uz distālajiem, sauc par ”muskuļu vilni” vai ”impulsu vilni”, 
atzīmējot, ka sportistam ir salīdzinoši plašas iespējas to koordinēt, paātrināt vai palēnināt, 
samazinot vai palielinot laika intervālus starp ķermeņa posmu aktivitātes uzsākšanas 
momentiem. Lai sasniegtu iespējami lielāku distālā posma ātrumu, iespējami precīzi 
jākoordinē pārslēgšanās no viena biokinemātiskās ķēdes posma uz nākamo. Biomehāniski, 
pēc autora domām, būtu visizdevīgāk, ja augstākstāvošais posms ieslēgtos darbībā tajā 
momentā, kad zemākstāvošais ir sasniedzis maksimālo pārvietošanās ātrumu, t.i., ne agrāk un 
ne vēlāk (Ю.Гавердовский, 2007). Šādā gadījumā varētu notikt visefektīvākā kinētiskās 
enerģijas uzkrāšana posmu sistēmā sākotnējam mehāniskajam impulsam, ar ko sākas kustība, 
pakāpeniski piesummējot to impulsu vai enerģiju, ko pievieno katra nākamā ķēdes posma 
paātrinātā kustība. Shematiski šādu ķermeņa posmu sadarbības veidu var attēlot šādi 
(G.Dyson, 1978), sk. 6. attēlu.  

  
6. att.    Biokinemātiskās ķēdes distālā posma ātruma atkarība no ķermeņa 

posmu ieslēgšanās secības (pārstrādāts pēc G. Dyson, 1982) 
 

      Attēlā shematiski parādīti trīs ķermeņa posmu sadarbības koordinācijas varianti:  a – 
katrs augstākstāvošais posms ieslēdzas momentā, kad zemākstāvošais posms ir sasniedzis 
maksimālo ātrumu; b – novēlota augstākstāvošo posmu ieslēgšanās, daļa no zemākstāvošā 
posma enerģijas tiek nelietderīgi zaudēta; c -  apsteidzošs, augstākstāvošie posmi ieslēdzas 
darbībā, pirms zemākstāvošie ir sasnieguši maksimālo ātrumu. Organizējot kustību tā, kā 
parādīts b un c gadījumā, distālā posma ātrums būs mazāks par teorētiski maksimālo (a 
variants).   
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 Teorētiski biokinemātiskās ķēdes distālā posma maksimālo ātrumu varētu nodrošināt 
arī tad, ja visi ķermeņa posmi savu maksimālo ātrumu sasniegtu vienlaicīgi un rezultējošā 
ātruma maksimums precīzi sakristu ar momentu, kad tenisa rakete saskaras ar bumbiņu. Šādu 
mešanas un sitienu kustību koordinācijas modeli savulaik piedāvāja vācu biomehānikas 
speciālists G. Hohmuts (G.Hochmuth, 1984), nosaucot to par ”impulsu (ātrumu) koordinācijas 
modeli”. Saskaņā ar šo modeli lielāko ātrumu plauksta sasniegs tad, ja kāju, ķermeņa un rokas 
darbība sakritīs laikā un savu ātruma maksimumu visi posmi sasniegs vienlaicīgi (sk. 7. att.). 
Jo lielāks būs laika intervāls starp ķermeņa posmu maksimālā ātruma sasniegšanas 
momentiem, jo mazāks būs rezultējošais ātrums. Vienlaikus autors atzīmē, ka maksimālais 
ātrums, ko sasniedz tā vai cita ķermeņa daļa, ne vienmēr sakrīt ar tās pilnīgu iztaisnošanos 
locītavās, un paātrinošā spēka impulsa beigas parasti nesakrīt ar sportista ķermeņa pilnīgas 
iztaisnošanās momentu vai atraušanās no balsta momentu.  

 

 
 

7. att.  Ātrumu summēšanas shēma (pārstrādāts pēc Hochmuth, 1964).  a  -  
ātrums, ar kuru kustas ķermenis; b – rokas iztaisnošanas ātrums; c(1) - ķermeņa un 
rokas ātrumu maksimumi sakrīt laikā, šķēpa ātrums maksimāls; c(2) – ķermeņa un 

rokas ātrumu maksimumi laikā nesakrīt, rīka ātrums mazāks par iespējamo 
maksimālo 

 

Attiecinot šo teoriju uz tenisa sitienu, var secināt, ka raketes ātrums būs mazāks, ja: 
1. Rokas maksimālais ātrums summēsies ar apakšējo ekstremitāšu un ķermeņa submaksimālo 
ātrumu vai otrādi, t.i., rokas submaksimālais ātrums summēsies ar apakšējo kermeņa posmu 
maksimālo ātrumu. 
 2. Jo lielāks būs laika intervāls starp ķermeņa daļu ātruma maksimuma momentiem, jo 
mazāks būs summārais ātrums; 
3. Ja sitiens pa bumbiņu tiks izpildīts bezatbalsta stāvoklī, gravitācijas spēka ietekmē ķermeņa 
vertikālais ātrums kļūs mazāks, līdz ar to samazināsies arī summārais ātrums. 
Aprakstītās shēmas pareizību G.Hohmuts (1984) ilustrē ar šādu piemēru. Uz dzelzceļa 
platformas  nostiprināts lielgabals. Kad izšautās lodes ātrums būs lielāks: ja šāviens tiks 
izpildīts no nekustīgas vai kustīgas platformas? Pirmajā gadījumā lode izlidos ar ātrumu, ko 
tai spēs nodrošināt pats lielgabals. Otrajā gadījumā lodes ātrumu veidos divu ātrumu summa: 
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platformas ātrums plus ātrums, ko lode iegūst šāviena ietekmē. Jo ātrāk kustēsies platforma, 
jo lielāka būs šo ātrumu summa. Nav grūti iedomāties, ka summārais ātrums būs mazāks, ja 
dzelzceļa platforma kustēsies vienā virzienā, bet šāviens tiks izpildīts pretējā virzienā. Līdzīgi, 
pēc autora domām, ātrumu summēšana notiek cilvēka kustību balsta daudzposmu sistēmā.   
Izpildot sitienu vai metienu, katra ķermeņa daļa vienlaikus piedalās divās kustībās: pagriežas 
ap proksimālās locītavas asi un pārvietojas kopā ar šo locītavu (G.Hohmuts, 1984). Piemēram, 
sitienā ar kāju pa bumbu pēdas ātrumu nosaka kājas iztaisnošanās ātrums ceļa locītavā 
(apakšstilba atliekšana), kā arī augšstilba un pašas ceļa locītavas kustība bumbas virzienā. 
Sitiena laikā metiena virzienā kustas pleca locītava kopā ar ķermeņa augšējo daļu un tajā pašā 
laikā ap asi, kas atrodas pleca locītavā, pagriežas roka kopā ar raketi. Mehānikā šādu kustību 
sauc par saliktu un ātrumu summācija notiek, relatīvās kustības ātrumu piesummējot pārneses 
kustības ātrumam (O.Kepe, J.Vība, 1982). Ķermeņa (mūsu piemērā pleca locītavas) virzes 
kustību saliktā kustībā sauc par pārneses kustību un ātrumu, ar kādu ķermenis kustas, par 
pārneses ātrumu. Ķermeņa rotāciju ap nemainīgu asi, kas kustas kopā ar proksimālo ķermeni 
(roka ar raketi), sauc par relatīvo kustību un tās ātrumu par relatīvo ātrumu. Rezultējošo 
kustību, ko iegūst, summējot pārneses un relatīvo kustību, sauc par absolūto kustību, bet 
ātrumu, ko iegūst, summējot pārneses un relatīvo ātrumu, par absolūto ātrumu. Tas nozīmē, 
ka plaukstas absolūtais ātrums būs vienāds ar vektoru summu, ko veido rokas rotācijas ātrums 
pleca locītavā un pleca locītavas kustības ātrums sitiena virzienā. No teiktā kļūst skaidrs, 
kāpēc tenisistam, lai nodrošinātu lielu raketes ātrumu, pirmkārt, jāpanāk, lai, pirms rokas 
ieslēgšanās aktīvā darbībā, ātri sitiena virzienā kustētos viss ķermenis vai ķermeņa augšējā 
daļa - plecu josla un kopā ar to pleca locītava, un, otrkārt, uzsākot rokas darbību, tai 
jānodrošina liels rotācijas ātrums pleca locītavā. Tā kā sitiena kustības realizācijā piedalās ne 
tikai plecu josla un roka, bet arī citi zemākstāvošie ķermeņa posmi, tad nosacīti var pieņemt, 
ka sitiena virzienā rokas ātrums summējas ar visu sistēmā ietilpstošo zemākstāvošo posmu 
pārneses ātrumiem. Jautājums ir tikai par to, kā panākt, lai sitienā nodrošinātu iespējami 
lielāku darba posma ātrumu.  
 Ķermeņa daļu mijiedarbības optimālo variantu noteikšanā tiek izmantoti ne tikai 
biomehāniskie, bet arī mehāniskie modeļi. Tā, piemēram, lai noskaidrotu, kādā secībā 
(vienlaicīgi vai pakāpeniski) jāieslēdzas darbībā dažādām ķermeņa daļām vai tās 
apkalpojošajām muskuļu grupām, lai sasniegtu lielāko distālā posma ātrumu, V.Tutēvičs 
(1969) ir veicis šādu eksperimentu. Modelējot muskuļus ar dažādas elastības atsperītēm 
(atsperītes paātrināja dažāda lieluma masas, kas atbilda masu sadalījumam cilvēka ķermenī, 
bet atsperīšu elastība ķermeņa daļu spēka iespējām) un dažādi kombinējot to ieslēgšanas 
secību, tika noteikts, kāda to darbības kombinācija nodrošina lielāko distālā posma ātrumu. 
Ātrums bija vislielākais, ja (B.Тутевич, 1969): 
1) pakāpeniski paātrināja katru masu, sākot ar lielāko; 
2) augstākstāvošās masas paātrināšana sākās tad, kad zemākstāvošās masas ātrums bija 
sasniedzis maksimumu; 
3) augstākstāvošās atsperes spēks sāka darboties tad, kad zemākstāvošās atsperes spēks bija 
vienāds ar nulli. 

Lai gan atsperes mehāniskās un muskuļu biomehāniskās īpašības ievērojami atšķiras 
un tāpēc muskuli modelēt ar tērauda atsperi var ļoti nosacīti, eksperimentā iegūtie secinājumi 
labi saskaņojas ar datiem, kuri iegūti, izmantojot kustību izpētes biomehāniskos modeļus, kā 
arī ar tiem datiem, kas ir  iegūti ar instrumentālām mērīšanas metodēm, reģistrējot 
biomehāniskos raksturlielumus reālos metienos un sitienos.  

Sarežģītāku ķermeņa posmu mijiedarbības modeli piedāvā O.Grigalka (1974): 
maksimālais darba posma ātrums tiks sasniegts, ja ķermeņa posmi paātrināsies pakāpeniski 
“no apakšas uz augšu”, bet izmetiena vai sitiena beigu daļā ķermeņa daļas "strādās" 
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vienlaikus un "izslēgsies" rīka izlidošanas momentā vai mirklī, kad rakete saskaras ar 
bumbiņu (sk. 8. att.). 

 

 

8. att.  Ķermeņa daļu sadarbības "ideālā" shēma mešanas kustībās 
(O.Григалка, 1974). 1 - kāju darbība, 2 - gūžu joslas rotācija, 3 - ķermeņa iztaisnošana 

gūžas locītavās, 4 - plecu joslas un rokas darbība. Iesvītrotā daļa - ķermeņa daļas 
darbojas vienlaikus 

 

 Šādu kustību organizācijas modeli autors nosauc par ”ideālo ķermeņa daļu 
mijiedarbības modeli”, jo šādi organizējot kustību, pēc viņa  domām, vienlaicīgi tiks 
nodrošināta gan ķermeņa posmu spēka, gan ātruma summācija.  Tā kā katra ķermeņa daļa 
aktivizējas citā laikā, tiek realizēts pakāpeniskais posmu ieslēgšanās princips ”no apakšas uz 
augšu”. Izmetiena beigu daļā visas ķermeņa daļas darbojas vienlaikus – tiek realizēts spēku 
summācijas princips. Pēc tam, kad rīks ir atrāvies no metēja rokas vai bumbiņa no raketes 
virsmas, tās tālāko kustību sportists ietekmēt vairs nevar. Tāpēc, pēc autora domām, ir loģiski, 
ka visas ķermeņa daļas aktīvu darbību pārtrauc šajā momentā. Jaātzīmē, ka O.Grigalkas 
(1974) kustību koordinācijas modelis nav izstrādāts, balstoties uz eksperimentos iegūtajiem 
datiem un apsvērumiem, bet apkopojot izcila sportista un nopelniem bagāta trenera 
daudzgadu empīrisko pieredzi. Speciālisti (G.Ariel, 1980; V.Zatsiorsky, J.Lanka, 
A.Shalmanov, 1981; K.Bartonietz, 2000; J.Lanka, 2000, 2003), kuri ķermeņa daļu sadarbības 
modeļus maksimāli ātrās kustībās ir pētījuši eksperimentāli, nonākuši pie kopīga secinājuma, 
kurš lielā mērā sakrīt ar iepriekš aprakstīto: ķermeņa daļu pakāpenisku ieslēgšanos no 
“apakšas uz augšu” vai precīzāk ”no proksimāliem uz distāliem” novēro visos mešanas un 
sitienu veidos. Tas nav atkarīgs no metiena vai sitiena veida (no apakšas uz augšu, no sāniem, 
virs pleca) un no sportista vecuma, dzimuma vai trenētības līmeņa (A.Atwater, 1970; 
G.Tidow, 2003; А.Вагин, 2009). Apgalvojums, ka fināla piepūles laikā ķermeņa posmi 
darbojas vienlaikus un izslēdzas no aktīvas darbības rīka (bumbiņas) izlidošanas momentā, 
reālos metienos un sitienos netiek novērots. Šādi, piemēram, kustību nebeidz neviens no 50 
dažādas kvalifikācijas lodes grūdējiem (J.Lanka, 2000) vai augstas klases šķēpa metējiem 
(K.Bartonietz, 2000). Ķermeņa proksimālie posmi izslēdzas no aktīvas paātrinošas darbības 
(sāk bremzēties, zaudēt savu ātrumu) dažādā laikā pirms rīka izlidošanas. Pieaugot sportistu 
meistarībai, šis laiks samazinās, samazinās arī laiks starp dažādu posmu maksimālā ātruma 
sasniegšanas momentiem, un paši ātrumu maksimumi pietuvojas rīka izlidošanas momentam. 
Līdzīgi secinājumi par ķermeņa posmu darbību iegūti arī citos mešanas vai sitienu veidos 
(G.Hochmuth, 1984; B.Elliott, 2000; D.Knudson, B.Elliott, 2003; T.Ivanicevic et al., 2011). 
No tā var secināt, ka, augot sportistu meistarības līmenim, notiek būtiskas kustību izpildes 
tehnikas izmaiņas, tomēr kustības organizācijas un ķermeņa posmu mijiedarbības  
pamatprincipi saglabājas relatīvi nemainīgi. Tas, ka ķermeņa proksimālie posmi izslēdzas no 
aktīvas paātrinošas darbības (sāk bremzēties, zaudēt savu ātrumu) dažādā laikā pirms rīka 
izlidošanas vai sitiena beigām, ir konstatēts ne tikai lodes grūšanā, šķēpa mešanā vai sitienā 
pa futbola bumbu. Arī daudzos citos pētījumos ir iegūti līdzīgi secinājumi: pareizi organizētu 
mešanas un sitienu kustību nobeiguma daļā novēro to pašu ķermeņa posmu mijiedarbības 
modeli, kā uzsākot kustību, tikai pretējā virzienā un ar pilnīgi citu kustības uzdevumu. No 
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aktīvas paātrinošas darbības virzienā “no apakšas uz augšu” kustības sākumā, kustības 
nobeiguma daļā ķermeņa posmi tiek aktīvi bremzēti tajā pašā secībā - no “apakšas uz augšu”, 
t.i., virzienā no proksimālajiem posmiem uz distālajiem (sk. 9. att.).  

 

9. att.  Ķermeņa, ķermeņa augšējās daļas, augšdelma un apakšdelma masas 
centru “ātrums – laiks” grafiki šķēpa mešanā. Rezultāts 99,52 m.                                      

(pārstrādāts pēc K. Bartonietz, 2000) 
 

Strauji paātrinot ķermeņa posmus virzienā no proksimālajiem uz distālajiem, izmainās 
to ātrums un mehāniskās kustības daudzums. Vienlaikus zemākstāvošie posmi “apdzen” 
augstākstāvošos, tā radot biomehāniskus nosacījumus, lai posmus apkalpojošie muskuļi 
sarautos ar lielāku spēku un ātrumu. Bremzējot pirmie un visvairāk savu ātrumu zaudē 
proksimālie posmi (kājas, ķermeņa apakšējā daļa), pēc tam ķermeņa augšējā daļa un plecu 
josla. Sitiena kustību noslēdz roka. Rokas posmu masas centru vai locītavu centru 
pārvietošanās ātrumu mērījumi parāda, ka mirkli pirms sitiena nobeiguma (darba posma 
saskares ar sitamo ķermeni) notiek aktīva rokas proksimālo posmu bremzēšana virzienā 
augšdelms  apakšdelms  plauksta vai pleca locītava  elkoņa locītava  plaukstas 
locītava. Secīga ķermeņa posmu bremzēšana ir nepieciešama, lai pa posmu ķēdi nodrošinātu 
mehāniskā impulsa pārnešanu (R.Bartlett, 1999; B.Elliott, 2003; Ю.Гавердовский, 2007 
u.c.). Tikai tad, ja sitiena kustība ir izpildīta pēc šādas ķermeņa posmu mijiedarbības shēmas 
(secīga paātrināšana – secīga bremzēšana), iespējams sasniegt individuāli maksimālo 
biokinemātiskās ķēdes distālā posma ātrumu, tā atzīmē speciālisti (V.Mazzālītis, 1999; 
В.Голенко, 1997; Ю.Гавеодовский, 2007 u.c.). Tas nozīmē, ka viļņveida kustības vadīšana 
daudzposmu biokinemātiskajā ķēdē paredz ne tikai pareizi koordinētu ķermeņa posmu 
paātrināšanu, bet arī tik pat precīzi koordinētu šo posmu bremzēšanu, bez kuras nav iespējams 
nodrošināt impulsa pārnešanu pa ķēdes posmiem.       
 Sporta prakse rāda, ka racionālas sitienu un mešanas kustību tehnikas apguve prasa 
ilgstošu vingrināšanos, noteiktu kustību iemaņu apgūšanu, kā arī specifiskas starpmuskuļu 
koordinācijas izstrādāšanu. Vienlaikus speciālisti (F.Henry, 1960; K.Bartonietz, 1994; 
A.Clements et al, 2000; M.Hornig, 2001; D.Kopsic Segal, 2003) atzīst, ka racionālas sitienu 
tehnikas apguve, īpaši sitienos, kur jāpaātrina ne tikai darba posms,  bet kopā ar to arī kāds 
ārējs ķermenis (rakete tenisā vai nūja hokejā) nav iespējama, ja sportists nav sasniedzis 
pietiekami augstu vispārējās un speciālās fiziskās sagatavotības līmeni.   
 Analizējot sitienu un mešanas kustību biomehāniku un salīdzinot dažādas 
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kvalifikācijas sportistu tehniku, pētnieki ir nonākuši pie interesanta secinājuma: lielākā daļa 
sportistu, pat augsti kvalificētu, kustības sākuma (paātrinošo) daļu izpilda daudz efektīvāk 
nekā kustības nobeiguma (bremzēšanas) daļu. Par galveno iemeslu tiek minēta treniņu 
procesā kustības uzsākšanai veltīta uzmanība, kas ir salīdzinoši lielāka par to, kas atvēlēta 
kustības nobeigumam. Sagatavošanas un ķermeņa posmu pāatrināšanas kustību apguvei un 
pilnveidošanai tiek veltīts daudz laika un izpildīti dažādi vingrinājumi, sākot ar imitāciju 
vingrinājumiem kāju, ķermeņa, plecu daļas un rokas atsevišķo kustību apguvei, sitieniem 
pusspēkā, sitieniem no vietas utt. Izstrādāt imitācijas vai cita veida vingrinājumus ķermeņa 
daļu sadarbības pilnveidošanai bremzēšanas “no apakšas uz augšu” vai “impulsu viļņa” fāzē ir 
daudz sarežģītāk. Nevar iemācīt secīgi nobremzēt to, kas neatrodas kustībā. Interesantu 
secinājumu šajā sakarā ir izdarījis G.Ariels (1973). Veicot 1972. gada olimpisko spēļu 
mešanas disciplīnu finālistu (lodes grūšana, diska un šķēpa mešana) tehnikas salīdzinošo 
biomehāniskas analīzi, viņš konstatēja, ka uzvarēja tie sportisti, kuri “visefektīvāk bremzēja 
metiena beigās” (G.Ariel, 1973). Sākotnēji šis secinājums daudzos, gan sporta zinātniekos, 
gan treneros un sportistos, izsauca neizpratni un asu kritiku, jo pastāvēja uzskats, ka fināla 
piepūlē galvenais ir nodrošināt ķermeņa posmu, sākot ar masīvākajiem, un sporta rīka 
iespējami lielāku paātrinājumu, lai izmetiena beigās tas pārvietotos ar iespējami lielāku 
ātrumu. Šim mērķim tika pakļauts viss treniņa un sporta tehnikas apguves process. Lai 
noskaidrotu secinājuma pareizību, daudzi pētnieki, tajā skaitā arī pats šīs tēzes pirmautors 
pievērsās tā detalizētai izpētei. G.Ariela (1973) izvirzītā tēze apstiprinājās. Visos mešanas 
sporta veidos aktīva ķermeņa un to atsevišķo posmu bremzēšana sākas, līdz ar kreisās 
(priekšējās) kājas nolikšanu uz balsta. Vislielākais bremzēšanas spēks tiek sasniegts fināla 
piepūles pirmajā trešdaļā, t.i., uzsākot fināla piepūli. Jo lielāks sportista pārvietošanās ātrums 
pirms izmetiena vai sitiena, jo aktīvāk darbojas kreisā kāja. Spēks, ko producē kreisā kāja, 
uzsākot horizontālā ātruma bremzēšanu, ir lielāks par to, ko tajā pašā laikā mešanas virzienā 
attīsta labā (aizmugurējā) kāja. Piemēram, šķēpa mešanā tas 7 - 10 reizes pārsniedz paša 
sportista svaru (K.Bartonietz, 2000). Lodes grūšanā, kur horizontālais ātrums ir trīs reizes 
mazāks nekā šķēpa mešanā, augstas klases sportistiem  bremzējošais spēks 3 reizes pārsniedz 
sportista svaru.  Tā kā sportista ķermenis kustas horizontāli, bet balsta reakcijas spēks, kas 
pielikts kreisajai kājai, vērsts pretī kustības virzienam, sistēmas “sportists–rīks” ātrums strauji 
samazinās un rodas nosacījumi kinētiskās enerģijas pārnešanai no proksimālajiem posmiem 
uz ķermeņa augšdaļu, roku un rīku (R.Bartlett, 1997; Ю.Гавеpдовский, 2007).  
 Pēc neveiksmīga starta sacensībās sportisti parasti ir neizpratnē – treniņos viss izdevās, 
sacensībās nesanāca. Kāpēc nesanāca metiens? Es taču visu darīju tāpat kā treniņos. Kāpēc, 
piemēram, pēc sekmīgiem šķēpa metieniem treniņos sacensībās bieži tiek izpildīti tehniski 
nepilnvērtīgi metieni? Viens no iespējamiem galvenajiem iemesliem ir pārāk lielā starpība 
starp to tehniku, ko sportists demonstrē treniņmetienos un sacensību metienā, savā pētījumā 
secina K.Bartoniecs (2000). Pēc autora domām, treniņa un sacensību metieni īstenībā ir 
metieni ar atšķirīgu tehniku. Teiktā ilustrācijai tiek izmantoti augstas klases šķēpa metēja B. 
Henrija treniņa un sacensību metiena dati. Treniņa metiens izpildīts pēc 5 ieskrējiena soļiem,  
uzrādītais rezultāts ir 75 m, kas ir 83% no sportista personīgā rekorda. Izmetiena laikā, kura 
ilgums ir 0.14 s, sportista ķermeņa horizontālais ātrums ir samazinājies no 4 m/s līdz 2 m/s. 
Tas nozīmē, ka bremzēšanas laikā, ko realizē priekšā stāvošā (metot ar labo roku – kreisā) 
kāja, sportista ķermeņa kinētiskās enerģijas daudzums ir samazinājies par 200 J. Lai panāktu 
šādu palēninājumu, ņemot vērā sportista ķermeņa svaru un pārvietošanās ātrumu, 
bremzēšanas jaudai, ko attīsta metēja kreisā kāja, ir jābūt 1.4 kW. Tas ir tikai 27% no tās 
bremzēšanas jaudas, ko sportists spēj attīstīt sacensību metienā (aptuveni 10 kW). Ieskrējiena 
kinētiskās enerģijas starpība treniņa un sacensību metienos sasniedz 4 - 5 reizes 
(K.Bartonietz, 2000). Tā kā izmetiena laiks abos metienos praktiski neatšķiras (attiecīgi 0.12 
un 0.14 sekundes), tad sacensību metienā arī bremzēšanas jaudai jāpieaug četrkārtīgi. Ļoti 
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iespējams, ka atbildīgās sacensībās metiens ir neveiksmīgs tāpēc, ka sportists sacensību 
metienā, kur ieskrējiena ātrums ir divas reizes lielāks nekā treniņmetienā, kaut kādu iemeslu 
dēļ nespēj attīstīt nepieciešamo bremzēšanas jaudu un, kā atzīmē J.Gaverdovskis (2007), šī 
iemesla dēļ nespēj aktivizēt “reaktīvo vilni”, t.i., mehānismu, kas nodrošina impulsa 
pārnešanu no balstam tuvākajiem posmiem uz distālajiem (Ю.Гавердовский, 2007). Īstenībā 
veidojas paradokss. Sportists treniņā pilnveido metiena tehniku, ko sacensībās pats 
neizmanto. Ja treniņmetiena un sacensību metiena kinemātiskā struktūra, kustību ārējā forma  
abos metienos  praktiski ir identiska, tad dinamiskā struktūra būtiski atšķiras. Var domāt, ka 
ne tik krasi, kā minētajā piemērā, atšķiras arī dažādu tenisa sitienu biodinamiskie 
raksturlielumi. Pastāv uzskats (R.Sing, 1984; J.Watkins,1999; D.Wick, 2009), ka tādās 
sarežģītās kustībās kā sitiens vai metiens visracionālākos ķermeņa daļu sadarbības variantus 
nevar izstrādāt, balstoties uz vienkāršām mehānikas likumsakarībām. Šādi ķermeņa daļu 
kopdarbības modeļi ir racionāli no mehānikas, bet tie nav ideāli  no biomehānikas viedokļa. Ir 
vairāki būtiski nosacījumi, kas jāņem vērā, izstrādājot to vai citu ķermeņa daļu sadarbības 
modeli. Pirmkārt, katram muskulim ir ne tikai atšķirīgas maksimālās un ātrspēka iespējas, bet 
arī savas biomehāniskās īpašības, piemēram, iestiepjamība un elastība (P.Komi, 1984; 
J.Lanka, 1995; P.Huijing, 2000). Otrkārt, katrai ķermeņa daļai ir savas masas inertuma 
īpatnības. Pat tad, ja tām vienādi ilgi būtu pielikti vienādi spēki vai spēka momenti vienādi 
ilgi, katra no tām paātrinātos atšķirīgi (В.Зациорский и др., 1982). Treškārt, laiks, kurā 
dažādu ķermeņa daļu muskuļi spēj sasniegt maksimālo spēku, ievērojami variē (V.Zatsiorsky, 
B.Prilutsky, 2012). Ceturtkārt, muskuļu spēka iespējas ir atkarīgas no tādiem kustības izpildes 
mehāniskajiem nosacījumiem kā kustības ātrums, pārvaramā pretestība, leņķi locītavās, jo no 
tiem ir atkarīgs muskuļu garums stimulācijas momentā (A.Gollhofer, 2006). Piektkārt, būtiski 
izmainās muskuļu saraušanās biodinamika, ja pirms saraušanās muskuli iestiepj vai izmaina 
iestiepšanas raksturu, piemēram, iestiepšanas ātrumu (P.Komi, 1992; P.Komi, C.Nicol, 2000).  

 Kaut gan tenisā praktiski katrā sitienā sportists risina distālā posma un raketes  ātruma 
nodrošināšanas uzdevumu, speciālajā literatūrā praktiski nav atrodami eksperimentāli 
pētījumi, kas dotu pamatotas atbildes uz šādiem jautājumiem: 1) vai  sitiena kustībās, ko 
izpilda tenisisti, tiek realizēti augstāk aprakstītie ātro kustību organizācijas vispārīgie principi? 
2) ar ko atšķiras kvalificētu tenisistu un iesācēju sitienu biomehānika? u.c. 

3. Ja kustību beidz viens ķermeņa posms, zemākstāvošajiem posmiem jābūt 
fiksētiem, lai nodrošinātu stabilu pamatu augstākstāvošo posmu efektīvai darbībai.   
Cilvēka kustību balsta sistēmu veido biokinemātiskas ķēdes un atsevišķos gadījumos arī pats 
ķermenis ir apskatāms kā daudzposmu sistēma vai biokinemātiska ķēde. Jebkura ķēdes posma 
kustība, jo īpaši distālo posmu, ir atkarīga no tā, kā kustas pārējie ķēdes posmi. Tas nozīmē, 
ka arī rokas un raketes ātrumu ietekmē tas, kā un cik ātri kustas visi pārējie ķēdes posmi, kas 
roku savieno ar balstu. Šajā sakarā speciālisti diskutē par diviem galvenajiem jautājumiem. 
Pirmais – vai izpildot sitiena kustību ar roku, tās ātrums ir atkarīgs no sportista kontakta ar 
balstu? Otrais – kā jāsadarbojas ķēdes zemākstāvošajiem posmiem, lai roka kustētos ar 
maksimālu ātrumu?  
 Jautājums par rokas ātruma atkarību no kontakta ar balstu sišanas un mešanas sporta 
veidos tiek diskutēts daudzu gadu garumā. Speciālistu domas par to dalās. Vieni 
(G.Hochmuth, 1984; В.Тутевич, 1969; R.Bahamonde, D.Knudson, 2003) uzskata, ka 
maksimālo rokas un sporta rīka ātrumu var nodrošināt tikai tad, ja sportists atrodas ciešā 
kontaktā ar balstu. To nosaka fizikas likumi, t.i., lielāko spēku cilvēks spēs pielikt ārējam 
ķermenim tikai tajā gadījumā, ja tas atradīsies starp divām – Zemes un paātrināmā rīka masām 
(Элементарный учебник физики, 1971). No tā var secināt, ka visciešākajam kontaktam ar 
balstu jābūt tajās kustības fāzēs, kur tiek paātrināti ķermeņa masīvākie, inertākie ķermeņa  
posmi. Savukārt visciešāko kontaktu ar balstu sportists var nodrošināt, tikai atrodoties 
divatbalsta stāvoklī. Tā kā sitiena izpildes laikā sportista ķermenis pārvietojas sitiena virzienā, 
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speciālisti pieļauj priekšlaicīgu, t.i., labās kājas atraušanos no balsta īsi pirms sitiena 
beigšanas, uzsverot, ka līdz sitiena beigām kontaktā ar balstu jāatrodas kreisajai kājai. Īpaši 
svarīgi tas ir tad, ja sitiens tiek izpildīts kustībā, jo bez aktīvas kreisās kājas un īpaši pēdas 
darbības sitienu vai mešanas kustību nevar beigt ar pātagveida kustību (G.Ariel, 1980; 
V.Mazzālītis, 1999; J.Lanka, 2000, 2004). Tā kā sitienus pa bumbu sportisti bieži izpilda 
bezatbalsta stāvoklī, t.i., kājas atraujas no balsta pirms sitiena pabeigšanas, citi speciālisti 
(T.Nett, 1962; A.Atwater, 1979; D.Kopsic Segal, 2003; Т.Геллуэй, 2010) uzskata, ka 
kontaktam ar balstu sitiena nobeiguma fāzē darba posma ātruma palielināšanā nav būtiskas 
nozīmes, argumentējot savu viedokli ar to, ka sportista masa ir pietiekama, lai kompensētu 
rokas paātrinājuma ietekmē radušos inerces spēkus, kuri cenšas sportista ķermeni paātrināt 
sitienam vai metienam pretējā virzienā. Teorētiskie aprēķini, kas veikti, par piemēru ņēmot 
lodes grūšanu, to daļēji apstiprina (В.Тутевич, 1969). Ja lodes grūdējs, kura svars ir 100 kg, 
atrausies no balsta 20 cm pirms rīka izlidošanas momenta, tad sportists tiks atmests atpakaļ 
par 1 cm un tā ietekmē arī sporta rezultāts samazināsies aptuveni par 1 cm. Jāatzīmē, ka šīs 
piemērs liecina par kontakta zaudēšanu ar balstu mirkli pirms metiena nobeiguma momenta. 
Priekšlaicīga atraušanās no balsta, kad kājas nav pabeigušas ķermeņa un tā masīvāko posmu 
paātrināšanu, uz darba posma ātrumu atstās daudz lielāku ietekmi. Tā kā tenisa rakete ir 
vieglāka par lodi, var pieņemt, ka arī tenisista masa ir pietiekama, lai kompensētu reakcijas 
spēku iedarbību, ja sportists beidz sitienu bezatbalsta stāvoklī. Vienlaikus par bezatbalsta 
sitiena plusu tiek atzīmēta iespēja  palielināt bumbiņas izlidošanas augstumu un pagarināt 
ceļu, kurā sportists pieliek spēku sporta rīkam (J.Terauds, 1985).     
 Otrs jautājums, uz kuru zinātnieki joprojām meklē argumentētu atbildi ir: kā 
jasadarbojas biokinemātiskās ķēdes zemākstāvošajiem posmiem, lai nodrošinātu maksimālu 
rokas ātrumu? Viens no ieteikumiem – jāfiksē zemākstāvošie ķermeņa posmi tad, kad darbībā 
ieslēdzas roka.  Raksturojot ķermeņa posmu sadarbību sitienu nobeiguma fāzē I.Rātovs 
u.c.(2007) raksta, ka: ”izšķirošajās fāzēs sportista ķermenis no mīkstas biomehāniskas 
sistēmas pārvēršas par cietu mehānisku sistēmu. To var panākt, fiksējot locītavas” (И.Ратов и 
др., 2007). Kā zināms, locītavu fiksāciju cilvēks var panākt, vienlaicīgi aktivizējot locītavu 
apkalpojošās antagoniskās muskuļu grupas. Piemēram, lai fiksētu stāvokli ceļa locītavā, 
vienlaikus jāaktivizē apakšstilba atliecēj- un saliecējmuskuļi. Lai nodrošinātu efektīvu rokas 
kustību šķēpa mešanā I.Skripņičenko (2001) norāda, ka jāsasprindzina jostas daļas, vēdera 
preses un muguras muskuļi, norāda. Muguras un vēdera preses muskuļi ar savu 
sasprindzinājumu "(..) sasaista ķermeņa augšējo daļu ar kājām (..), izveido stingru ķermeņa 
konstrukciju un veido pamatu plecu joslas un rokas muskuļu darbībai (..), nodrošina ķermeņa 
kreisās puses noturēšanu (..), pārnes kustības daudzumu no labās kājas uz muguras 
muskuļiem un ķermeņa augšdaļu" (И.Скрипниченко, 2001). 

Mehāniskā triecienā ķermeņa ātrums  pēc trieciena būs jo lielāks, jo ar lielāku ātrumu 
pirms trieciena kustēsies sitējķermenis. Sporta sitienos šādas sakarības var arī nebūt. Raketes 
ātruma palielināšana bumbiņas izlidošanas ātrumu var arī nepalielināt, ja samazināsies sitiena 
masa. Tā ir atkarīga ne tikai no raketes svara, bet vēl lielākā mērā no specifiskas kustību 
koordinācijas (B.Elliott et al, 2004; И.Ратов и др. 2007). Ja, piemēram, sitiens tiks izpildīts ar 
atslābinātu plaukstu, uz bumbiņu iedarbosies tikai plaukstas un raketes masa. Savukārt, ja 
rokas locītavas muskuļu antagonistu vienlaicīgas aktivitātes ietekmē būs fiksētas, roka kopā ar 
raketi darbosies kā ciets ķermenis un sitienā piedalīsies visa tās masa. Sitiena masa šeit kalpo 
kā sitiena efektivitātes kritērijs. Tā kā sitiena masu reālā sitienā izmērīt vai aprēķināt ir 
sarežģīti, netieši to novērtē ar sitiena efektivitātes koeficientu (Д.Донской, В.Зациорский, 
1980), kuru aprēķina kā attiecību: ja bumbiņas ātrums pēc sitiena ir vienāds ar raketes ātrumu 
pirms sitiena pa bumbiņu, tad sitiena efektivitātes koeficients ir 1. Ja bumbiņas ātrums ir 
lielāks par raketes ātrumu, koeficients lielāks par 1. Koeficienta vērtība ir atkarīga ne tikai no 
plaukstas un raketes masas. To ietekmē arī vairāki citi faktori: sportista ķermeņa totālie 
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izmēri, t.i., garums un svars, kā arī bumbiņas un raketes mehāniskās īpašības (R.Cross, 2001). 
Ir tenisti, kuri, salīdzinot ar citiem, izpilda ļoti spēcīgus sitienus. Piemēram, servi, kurā 
bumbiņas ātrums pārsniedz 200 km/st. Ne vienmēr viņi atšķiras ar garu augumu, garām 
rokām vai lielu muskuļu masu. Viņi prot nodrošināt raketei lielu ātrumu un iedarboties uz  
bumbiņu ar lielu masu (B.Elliott, 1997).  

Vēl viens no paņēmieniem, ko speciālisti rekomendē sportistiem, lai stabilizētu ķermeni 
un nodrošinātu sekmīgu rokas darbību kustības beigās, ir tā sauktā "slīdošā kontakta" 
izmantošana  (В.Глущенко, 1971; И.Ратов и др. 2007; Р.Энока, 1998). Ar slīdošo kontaktu 
saprot aizkavētu aizmugurējās kājas atraušanu no balsta, tuvojoties sitiena vai metiena 
nobeigumam. Kustības fāzē, kad labā kāja savu aktīvo iztaisnošanās darbību ir beigusi un 
turpinās ķermeņa kustība uz priekšu sitiena (metiena)  virzienā, pārnesot svaru no labās kājas 
uz kreiso kāju, tenisistam ir divas iespējas: pirmā - atraut labo kāju no balsta, otrā – saglabāt 
kontaktu ar balstu, nodrošinot  ”slīdošo kontaktu” (sk. 10. att.).    

 

 
 

10. att.  Sitiens pa bumbiņu bezatbalsta stāvoklī un ”slīdošais kontakts” šķēpa 
metēja izpildījumā  

 

Par labās kājas darbību sitienu vai mešanas kustību nobeiguma daļā speciālu pētījumu ir 
maz. Apkopojot iegūtās atziņas, var secināt, ka teorētiski šajā sitiena fāzē labajai kājai būtu 
jānodrošina vairāku funkciju izpilde. Pirmkārt, aizmugurējā kāja "iet" uz priekšu tāpēc, ka, 
saglabājot nemainīgu kontakta vietu ar balstu, nebūtu iespējams sitiena vai metiena 
nobeigumā pārvietot ķermeni izmetiena virzienā un pārnest svaru uz priekšējo kāju. Otrkārt, 
apzināta līdzsvara zaudēšana sitiena virzienā ļauj izmantot smaguma spēku ķermeņa augšējās 
daļas, rokas un sporta rīka pārvietošanās ātruma horizontālās komponentes palielināšanai 
(Ю.Гавердовский, 2007). Pirmssitiena stāvoklī attālums starp pēdām sagitālajā plaknē ir 
salīdzinoši liels, un, saglabājot sākotnējo pēdu novietojumu, no šāda kāju stāvokļa beigt 
sitienu "uz vertikāles" vai "aiz vertikāles" (ķermeņa kopējā masas centrs projеcējas uz kreisās 
kājas pēdas vai tai priekšā) nav iespējams. Līdzsvara zaudēšana sitiena virzienā (sistēmas 
”sportists-rakete” pagriešanās ap asi, kas iet caur priekšējās kājas pēdu un balstu) dod iespēju 
realizēt ”apgrieztā svārsta principu”, kas var palielināt darba posma un raketes ātrumu 
(R.Bartlett, 1997, A.Шалманов, 2002). Treškārt, sasprindzinot attiecīgajā mirklī labās kājas 
muskuļus, tiek sasniegts augstākminētais mērķis, t.i., kāja kopā ar jostas daļas un muguras 
muskuļiem palīdz radīt stabilu pamatu augstākstāvošo ķermeņa posmu (plecu joslas un rokas) 
darbībai. Ceturtkārt, lai nesamazinātos sistēmas ”sportists-rīks” stabilitāte sānvirzienā, vēlams 
saglabāt divatbalsta stāvokli, kas nav iespējams, atraujot labo kāju no balsta. Piektkārt, 
saglabājot aizmugurējās kājas kontaktu ar balstu, iespējams palielināt balstam tuvāko ķermeņa 
posmu bremzējošā spēka lielumu - summēt priekšējās un aizmugurējās kājas izraisītos balsta 
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reakcijas spēkus, kas šajā sitiena daļā ir vērsti vienā virzienā - pretī sportista ķermeņa 
kopējam masas centram (ĶKMC) horizontālā ātruma virzienam (J.Lanka, 2003). Savukārt 
liels bremzējošā spēka impulss var radīt labus apstākļus ķermeņa augšējo posmu ātruma 
palielināšanai (G.Ariel, 1973; V.Mazzālītis, 1999; K.Bartonietz, 2000; R.Bartlett, M.Robins, 
2008; Ivanisevic et al, 2011).   

1.3.2. Precīzo kustību organizācijas īpatnības 

 Izpildot sitienu pa bumbu, jādomā ne vien par nepieciešamā spēka un ātruma lielumu, 
bet arī par to, lai bumba lidotu pareizajā virzienā un piezemētos paredzētajā vietā, t.i., lai 
sitiens būtu pietiekami precīzs. Tas nozīmē, ka tenisa spēlē praktiski jebkuru sitienu pa 
bumbiņu nosacīti var pieskaitīt pie precīzo kustību uzdevumiem. Ar kustību precizitāti saprot 
kustības rezultāta atbilstību kustības uzdevumam, piemēram, attālumu no trāpījuma centra 
līdz mērķa centram (Д.Донской, В.Зациорский, 1980; С.Голомазов, 1997). Vispārinot var 
teikt, ka ikviena kustība var tikt uzskatīta par pilnvērtīgu tikai tad, ja tā tiek izpildīta 
pietiekami precīzi. Par precizitāti var runāt plašākā vai šaurākā nozīmē; plašākā, piemēram, -   
par precīzu spēles plāna izpildi, šaurākā – par trāpīšanu mērķī, bumbas raidīšanu uz noteiktu 
laukuma vietu vai, domājot, piemēram, par atsevišķu ķermeņa daļu kustības precizitāti, 
realizējot to vai citu kustības uzdevumu. Sitienos pa bumbu uz noteiktu vietu jānodrošina 
telpiskā precizitāte. Lai bumba pēc sitiena nonāktu noteiktā vietā noteiktā laikā, jānodrošina 
”telpas-laika” precizitāte. Telpiskā precizitāte ir atkarīga no bumbas lidojuma ātruma un 
virziena. Lai nodrošinātu laika precizitāti, jāsaskaņo attiecīgās darbības laika raksturlielumi – 
jāņem vērā gan bumbas lidojuma ātrums un virziens, gan pretspēlētāja atrašanās vieta 
laukumā un pārvietošanās raksturs. Trāpījuma vietas novirzes lielums no mērķa centra pa labi 
– pa kreisi ir atkarīgs no bumbas izlidošanas azimuta (izlidošanas leņķa horizontālajā plaknē), 
bet novirzes lielums sitiena virzienā no izlidošanas leņķa vertikālajā plaknē (С.Хайкин, 
1971). Izlidošanas leņķa skaitlisko vērtību nosaka izlidošanas ātruma vertikālās un 
horizontālās  komponentes savstarpējais lielums. Pie tam bumba trāpīs mērķī tikai tad, ja būs 
nodrošināta stingri noteikta izlidošanas ātruma un izlidošanas leņķa atbilstība (С.Хайкин, 
1971). Ja izmainīsies viens no tiem un attiecīgi neizmainīsies otrs, bumba lidos garām 
mērķim. Liela loma precizitātes paaugstināšanā ir kustību izpildes tehnikai un tās apguves 
līmenim (С.Голомазов, 2003). Precīzās kustības veido kustību grupu, kurās ir citiem kustību 
veidiem (spēka, ātruma) neraksturīga specifiska kustību organizācija: vienlaicīga muskuļu 
agonistu-antagonistu darbība. Vienas muskuļu grupas nodrošina kustību, citas to koriģē 
(Р.Энока, 1998, С.Голомазов, 1997). Šādas muskuļu grupu sadarbības ietekmē cilvēkam 
labāk vai sliktāk (to nosaka spēja veikt kustības programmas korekcijas kustības izpildes 
laikā) izdodas nodrošināt vēlamo darba posma kustību. Precīzām kustībām raksturīgs tas, ka 
(С.Голомазов, 1997): 
1) distālā posma kustības raksturlielumu variativitāte ir mazāka nekā proksimālo; 
2) palielinoties brīvības pakāpju skaitam kustību sistēmā, t.i., ja kustības realizācijā piedalās 

vairāk ķermeņa daļu, precizitāte paaugstinās. To izskaidro ar to, ka daudzposmu 
biokinemātiskajā ķēdē palielinās korekcijas iespējas. Palielinoties brīvības pakāpju 
skaitam, palielinās trāpījumu precizitāte un samazinās vidējās novirzes lielums no mērķa 
centra; 

3) no posma uz posmu samazinās novirzes (kļūdas) lielums no kustību programmas. 
Apsteidzošās (preliminārās) korekcijas kustības izpildes laikā iespējams veikt ar 

nosacījumu, ka tiks realizēts atgriezeniskās saites princips (Н.Бернштейн, 1996, 2001). 
Pastāv uzskats, ka precīzo kustību regulēšanā piedalās vairāku veidu atgriezeniskās saites: 
redzes, dažāda veida kinestēziskās saites, kā arī miotātiskais jeb iestiepšanas reflekss (Я.Koц, 
1986; Л.Караулова и др., 2009). Tās vai citas atgriezeniskās saites kontūra dalību šajā 
procesā nosaka laiks, kurā konkrēta kustība tiek izpildīta. Piemēram, atkarībā no izpildāmās 
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kustības rakstura redzes vai vizuālās korekcijas realizēšanai nepieciešamas 200 – 400 ms, 
kinestēziskās atgriezeniskās saites realizēšanai vismaz 80 – 160 ms, propriocepcijas 
informācijas realizēšanai 80 – 120 ms (С.Голомазов, 2003). Tā kā ātrās kustībās laiks ir 
ierobežots un korekciju realizēšanai tas var nepietikt, korekcijas iespējas samazinās un 
precizitāte pasliktinās. Tas nozīmē, ka tieši iespēja realizēt kustības izpildes laikā to vai citu 
atgriezeniskās saites veidu arī nosaka kustības precizitāti. Ja precizitāte ir atkarīga no 
attiecīgās kustības izpildes laika, tad, citiem vārdiem sakot, tā ir atkarīga no kustības izpildes 
ātruma. Pēdējais secinājums daudzkārt ir pierādīts eksperimentāli un arī pārbaudīts praksē: 
ātras kustības cilvēki izpilda mazāk precīzi, biežāk kļūdoties (С.Голомазов, 2003). No 
iepriekšminētā var secināt, ka precizitātes paaugstināšanas pirmais priekšnoteikums ir iespēju 
robežās palielināt kustības izpildes laiku. Taču dažādas sporta darbības situācijas prasa ne 
vien ātru kustības izpildi, bet tām jānotiek ierobežotā laikā un bieži vien arī ierobežotā telpā. 
Vienā gadījumā kustība jāizpilda iespējami īsākā laikā, citā – izpildes laiku nosaka 
nepieciešamība sasniegt iespējami lielāku ātrumu, vēl citā – izpildes laiku var izvēlēties brīvi, 
bet ar nosacījumu, ka jāsasniedz noteikts beigu ātrums. Iespējami arī gadījumi, kad var 
izvēlēties jebkuru izpildes taktiku: konkrēto kustību izpildīt ātrāk vai lēnāk, t.i., izpildīt 
kustību ar tā saucamo kontrolējamo ātrumu. Jāatzīmē, ka tenisā sitienu lielākā daļa tiek 
izpildīti ar katrai spēles situācijai atbilstoši izvēlētu ātrumu, kurš reti kad ir maksimāls. 
Eksperimentāli pārbaudot to, kā cilvēks organizē kustības ar paša izvēlētu ātrumu un kas šajās 
kustībās ietekmē izpildes precizitāti, iegūti interesanti dati (С.Голомазов, 1997): 
1. Lai gan kustības izpildes raksturs no reizes uz reizi izmainījās, precīzās kustības tika 

izpildītas vienādā laikā: 140 – 160 ms. Neatkarīgi no eksperimenta dalībnieku trenētības 
līmeņa attiecīgajā kustības veidā, tas visiem bija optimālākais izpildes laiks. Laika novirze 
uz vienu vai otru pusi precizitāti samazināja. 

2.  Optimālais kustības izpildes laiks nav atkarīgs no  izpildāmās precīzās kustības veida. 
Visās vienreiz atkārtojamās daudzlocītavu kustībās (sitiens, metiens) tas atrodas 140 – 160 
ms robežās. Pēc speciālistu domām, šādās kustībās precizitāti nodrošina viena un tā pati 
atgriezeniskās saites kontūra darbība, kuras realizēšanai nepieciešams šis laika intervāls. 
Acīmredzot tas ir kāds no kinestēziskās atgriezeniskās saites kontūriem, kurš šajā laikā 
paspēj nostrādāt un dod iespēju veikt pilnvērtīgas attiecīgās kustību programmas korekcijas.  

3.  Ja cilvēkam ir kustības izpildes izvēles iespējas, viņš cenšas saglabāt stingri noteiktu 
kustības izpildes laiku, kurš, iespējams, individam ir optimālākais, lai kustībā savienotu 
izpildes laiku, ātrumu un precizitāti. 

4. Laika deficīts lielākā mērā ietekmē kustības precizitāti, tāpat kā atsevišķas ķermeņa daļas 
kustības ātrums vai visas kustības ātrums. To apstiprina  P.Fittsa  likums (cit. pēc 
С.Голомазов, 2003): 
1) pastāv apgriezti proporcionāla sakarība starp kustības uzdevuma sarežģītības pakāpi un tā 

izpildes precizitāti; 
2) kustību precizitātes paaugstināšana prasa izpildes laika palielināšanu un otrādi, palielinot 

izpildes laiku, uzlabojas precizitāte.  
Ķermeņa daļu spēka un ātrumu pareizas summēšanas variantu izvēli un realizāciju 

apgrūtina tas, ka sitienā jāapvieno visi augstākminētie ķermeņa daļu sadarbības veidi. 
Pirmkārt, sportistam jānodrošina darba posma ar raketi iespējami lielāks ātrums vēlamajā 
virzienā. Otrkārt, lai  nodrošinātu  ķermeņa un ķermeņa daļu un raketes strаuju paātrināšanu, 
nepieciešams liels spēks. Treškārt, sitiens tiek izpildīts ar vienu roku un pārējām ķermeņa 
daļām jāveicina rokas efektīva darbība. Ceturtkārt, sitienā jānodrošina ne tikai noteikts 
bumbas izlidošanas ātrums, bet arī precīzitāte. Visi šie kustības uzdevumi jārealizē mainīgos 
spēles apstākļos un laikā, kas   nepārsniedz 120 – 150 ms. 

Apkopojot “Sitienu biomehānikas” apakšnodaļu, jāatzīmē ka neatkarīgi no sporta veida 
un izpildāmās kustības uzdevuma to pamatā ir vispārīgo koordinēto kustību organizācijas 
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principu realizācija. Taču arī katra atsevišķa kustību veida izpildes pamatā, tajā skaitā sitienu, 
ir savi specifiskie, tikai konkrētam veidam raksturīgi kustību organizācijas principi, uz kuriem 
balstās gan šo kustību apguve, gan izpilde. Pētot sitienu, ir svarīgi to darīt gan apskatot 
kustību kopveselumā, gan sadalot pa fāzēm. Katru tenisa sitienu fāzi (atvēziena, sitiena 
kustības, sitiena, pēcsitiena) jāpēta atsevišķi, nosakot gan laika, gan kinemātiskie, gan 
dinamiskie raksturlielumi. Vairāku speciālistu atziņas norāda uz to, ka sitienu tehnikas izpides 
pamatā ir jābūt kustību biomehāniskajiem principiem, jo tie nosaka kustību efektivitāti. 
Sitienu organizācijas biomehāniskajiem principiem ir veltīta nākama 1.4. apakšnodaļa. 

1.4. Sitienu organizācijas biomehāniskie principi  

Katrā atsevišķā kustību grupā eksistē savi, tikai šai kustību grupai raksturīgi kustību 
organizācijas principi, no kuru realizācijas pakāpes ir atkarīga šo kustību izpildes efektivitāte 
(T.Bober, 1981; R.Bartlett, 1997, 1999; J.Lanka et al., 2006 u.c.). 

1.4.1.  Muskuļu-cīpslu kompleksa iepriekšiestiepšanas princips 

Nosacījums, no kura lielā mērā ir atkarīgs cilvēka kustību ātrums, ir kustībā iesaistīto 
muskuļu iestiepšana pirms kontrakcijas. Ja muskulis saraujas tūlīt pēc tā iestiepšanas, tas 
saraujas ar lielāku spēku un attīsta lielāku jaudu (M.Broer, 1960; R.Enoka, 1988; P.Komi, 
1992; P.Huijing, 1992; J.Challis, 2000; W.Herzog, 2000; B.Prilycky, 2000; V.Zatsiorsky, 
B.Prilucky, 2012 u.c.). Ja pretestība, kas jāpārvar muskulim, paliks nemainīga, palielināsies 
muskuļa garuma izmaiņas ātrums. Palielinoties muskuļa garuma izmaiņas ātrumam, attiecīgi 
ātrāka būs tā ķermeņa posma kustība, kuru muskulis apkalpo. To nosaka Ņūtona Otrais 
likums. Šādu muskuļu aktivitātes tipu biomehānikā sauc par iestiepšanas – saīsināšanās ciklu 
(stretch – shortening cycle - angļu val.) vai reversīvu muskuļu darbību (reversal muscle 
action - angļu val.) (P.Komi, 1984,  1992, 2000; В.Зациорский и др., 1982; V.Zatsiorsky, 
B.Prilutsky, 2012). Ja muskuļa kontrakcija seko tūlīt pēc tā iestiepšanas līdz noteiktam 
garumam, tā kontrakcijas spēks palielinās, ievērojami pārsniedzot spēku, ko muskulis spēj 
attīstīt pie šī garuma, bet bez iepriekšējas iestiepšanas (sk. 11. att.). Muskuļu, cīpslu un saišu 
elastība, spinālie refleksi un citi mehānismi, kas tā vai citādi iesaistīti šī cikla nodrošināšanā, 
sekmē cilvēka darbības spēka palielināšanos un fizisko darbaspēju pieaugumu (K.Haakkinen, 
2002;  A.Gollhofer, 2008; V.Zatsiorsky, B.Prilutsky, 2012).  

  

 
11. att.  Mehānismi, kas nosaka muskuļa spēka palielināšanos iestiepšanas-

saīsināšanās cikla laikā (pārstrādāts pēc P. Komi, 2003) 
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Pagarinot muskuli no L0 līdz L1, muskuļa spēks pieaug no F0 līdz F1. Spēka 
pieaugums notiek uz sakarības ”spēks-garums” un miotātiskā refleksa rēķina. Muskuļa 
maksimālais izometriskais spēks ir atkarīgs no muskuļa garuma stimulācijas momentā. 
Palielinot muskuļa garumu kontrakcijas spēks pieaug proporcionāli pagarinājuma kvadrātam. 
”Iestiepšanas–saīsināšanās” cikla pirmajā fāzē muskuļi ar lielu spēku tiek iestiepti, strauji 
palielinās muskuļu spēks. Šie procesi tiek regulēti un sabalansēti ar divu motoro refleksu 
(miotātiskā un Goldži cīpslu refleksa) palīdzību. Miotātiskā refleksa uzdevums – nodrošināt 
nemainīgu muskuļu garumu. Reflektorā muskuļa spēka palielināšanās nodrošina muskuļa 
garuma praktisku nemainīgumu neatkarīgi no muskulim pieliktā ārējā spēka lieluma. Goldži 
cīpslu refleksa uzdevums – pasargāt muskuli un tā cīpslas no pārmērīgi liela spēka, kas var 
izsaukt bojājumu. Goldži cīpslu orgāni reaģē uz spēka lieluma izmaiņām muskulī. Ja muskuļa 
sasprindzinājums strauji palielinās, reflekss samazina eferentās impulsācijas intensitāti un līdz 
ar to arī muskuļa attīstīto spēku. Pierādīts, ka speciāla treniņa ietekmē Goldži refleksa 
bremzējošā darbība samazinās (J.Challis, 2000; V.Zatsiorsky, B.Prilutsky, 2012). Tas nozīmē, 
ka ”iestiepšanas-saīsināšanās” cikla laikā pozitīvu, uzbudinošu (muskuļa spēks palielinās) 
efektu  nodrošina miotātiskais, bet muskuļu aktivitāti bremzējošo efektu nodrošina Goldži 
cīpslu r

 ar vām metodēm un saviem 
vingrin

, t.i., 

eflekss. 
Iestiepšanas-saīsināšanās cikla darbību daudzposmu biokinemātiskajā ķēdē cilvēks 

nodrošina divos veidos: 1) izpildot atliekšanas, saliekšanas, savērpšanas vai atvēziena 
kustības pirms kustības galvenās fāzes vai 2) strauji paātrinot noteiktā virzienā proksimālo 
locītavu un izsaucot tai pievienotā distālā posma paātrinātu rotāciju pretējā virzienā 
(К.Гонзалес, 1985; M.Alter, 2001; R.Bartlett, 1999). Leņķis locītavā, kurā šie posmi 
savienoti, izmainās. Attiecīgi izmainās muskuļu, cīpslu, saišu, t.i., to anatomisko 
struktūrelementu garums, kas apkalpo un nostiprina locītavu. Spēka lielumu un tā 
palielināšanās iespējas ”iestiepšanas-saīsināšanās” cikla muskuļu koncentriskās saraušanās 
fāzē nosaka vairāki faktori (P.Komi, 1992; J.Watkins, 1999; M.Siff, 2000; B.Prilutsky, 2000).
 Pirmais - muskuļu maksimālais izometriskais spēks. ”Iestiepšanas – saīsināšanās” 
cikla vidū, kad notiek pāreja no muskuļa pagarināšanās uz saīsināšanos (no ekscentriskas uz 
koncentrisku saraušanās formu), muskuļi attīsta spēku izometriskā režīmā. Spēka vērtības, ko 
muskulis spēj attīstīt koncentriskā vai ekscentriskā režīmā, ir atkarīgas no muskuļa maksimālā 
izometriskā spēka.  Tomēr jāatzīmē, ka muskuļu maksimālā spēka pieaugums mazākā mērā, 
nekā treniņš ”iestiepšanas – saraušanās” cikla darbības pilnveidošanai, var sekmēt rezultātu 
uzlabošanos sporta veidos, kuros sportistam jādemonstrē liels ātrums (K.Haakkinen, 1985; 
P.Komi, C.Nicol, 2000). Trenētiem cilvēkiem maksimālais muskuļu izometriskais spēks 
(Fmm) un spēks, ko muskuļi spēj producēt ātrā reversīvā darbībā (Fm), savstarpēji nekorelē. 
Tās ir atšķirīgas muskuļu spēka izpausmes un jātrenē katra sa

ājumiem (V.Zatsiorsky, 1995; В.Зациорский, 2009).  
Otrais - sakarība "spēks - garums". Daudzi eksperimenti uz izolētiem dzīvnieku un 

cilvēku muskuļiem ir pierādījuši, ka muskuļa maksimālais izometriskais spēks ir atkarīgs no 
muskuļa garuma stimulācijas momentā (В.Зациорский и др., 1982; Я.Коц, 1986; J.Watkins, 
1999). Spēka maksimumu muskulis demonstrē, ja ir vidēja garuma (fizioloģijā to sauc par 
muskuļa miera garumu, biomehānikā par muskuļa optimālo garumu), kas aptuveni atbilst tam 
garumam, ko muskulis ieņem, ja attiecīgā locītava ir maksimāli liekta vai atliekta
muskulis ir maksimāli pagarināts (J.Watkins, 1999).     
 Trešais – ”muskuļu-cīpslu” kompleksa elastība. Ja cīpsla vai aktīvs muskulis tiek 
iestiepts, šajās bioloģiskajās struktūrās līdzīgi kā elastīgas gumijas materiāla vai tērauda 
atsperē uzkrājas elastīgās deformācijas enerģija (Huijing, 1992; J.Semmler, R.Enoka, 2000). 
”Iestiepšanas – saīsināšanās” cikla koncentriskajā fāzē elastīgās deformācijas enerģija pāriet 
kinētiskajā enerģijā. Elastīgās deformācijas spēks summējas ar muskuļa kontrakcijas spēku, tā 
nodrošinot lielāku spēku uz muskuļa galiem (piestiprinājuma vietām pie kaula) un attiecīgi 
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palielinot attiecīgā ķermeņa posma ātrumu (P.Komi, C.Nicol, 2000). Eksperimentāli pierādīts, 
ka spēja iestiepšanas fāzē akumulēt elastīgās deformācijas enerģiju ”muskuļu-cīpslu” 
kompleksā un efektīvi to izmantot nākamajā koncentriskajā kustības fāzē ir trenējama 
(P.Komi, 1992;  K.Häkkinen, 1985, 2002; V.Zatsiorsky, 1995; A.Fry et al, 2002) un ka to var 
uzskatīt par vienu no sportista spēka sagatavotības svarīgiem rādītājiem (J.Challis, 2000). 
Uzkrātās elastīgās enerģijas daudzums (E = c · Δl2 / 2) atkarīgs no materiāla stinguma (c), 
pieliktā deformējošā spēka un deformācijas lieluma (Δl), ko šis spēks elastīgajā materiālā ir 
izsaucis (С.Хайкин, 1971). Tā kā muskulis ar cīpslu ir savienots virknē, iestiepjot uz tiem 
iedarbojas vienāda lieluma spēks un elastīgās enerģijas sadalījums būs atkarīgs vienīgi no to 
deformācijas lieluma. Savukārt deformācijas lielums ir atkarīgs no muskuļa un cīpslas 
stinguma. To raksturo stinguma koeficients c. Stingums raksturo elastīga materiāla spēju 
pretoties deformējošā spēka iedarbībai (С.Хайкин, 1971). Cīpslas stingums ir konstants, 
muskuļa stingums - mainīgs (J.Tihanyi, 2003). Muskuļa stingums ir atkarīgs no spēka, ko 
muskulis konkrētajā mirklī attīsta (A.Gollhofer, 2008). Pasīvs, atslābināts muskulis ir viegli 
iestiepjams, jo tā stingums ir  mazs. Sakarība starp kontrakcijas spēku, ko attīsta muskulis, un 
muskuļa stingumu ir tuvu lineārai (W.Herzog, 2000), tāpēc biomehāniskais stingums 
maksimāli uzbudinātam muskulim ir 4 - 5 reizes lielāks nekā atslābinātam muskulim 
(V.Zatsiorsky, B.Prilutsky, 2012). Tas nozīmē, ka par vienu un to pašu lielumu, iestiepjot 
atslābinātu vai uzbudinātu muskuli, akumulētās elastīgās deformācijas enerģijas daudzums 
var atšķirties vairākas reizes. Stingums palielinās par 30% un vairāk, ja pieaug muskuļa 
iestiepšanas ātrums (B.Prilutsky, 2000). Muskuļu iestiepšanas ātrumu par svarīgu tehniskās 
meistarības rādītāju uzskata arī slavenais šķēpa metēju treneris V.Mazzālītis (1999). ”Šķēpam 
pieliktā spēka lielumu nenosaka tikai metienā iesaistīto muskuļu ātruma-spēka sagatavotības 
līmenis, bet arī tas, kā (ātrāk vai lēnāk, īsākā vai garākā laika sprīdī) notiek šo muskuļu 
iestiepšana. Jo šis laika sprīdis ir īsāks, jo muskuļi ar lielāku spēku, t.i., ātrāk sarausties”, 
uzskata treneris. Kā zināms, no muskuļu stinguma ir atkarīgs ne vien enerģijas daudzums, ko 
tie spēj uzkrāt iestiepšanas fāzē, bet arī tās zudumi muskuļu koncentriskās saraušanās fāzē 
(P.Komi, 1992). Spēja akumulēt un pārveidot elastīgās deformācijas enerģiju kinētiskajā 
enerģijā ir trenējama un prasme izmantot šo enerģiju maiņu sporta rezultātu paaugstināšanā ir 
visaugstākās klases sportistu meistarības iezīme (K.Häkkinen, 1985; P.Komi, 1992; 
V.Zatsiorsky, 1995; B.Prilutsky, 2000). Augstas klases atlētu muskuļi ir labi trenēti un spēj 
sarauties ar lielu spēku. Šādu muskuļu stingums, kad tie ir maksimāli aktivizēti, var pārsniegt 
cīpslu stingumu (B.Prilutsky, 2000). Tas nozīmē, ka ārēja tenzijas spēka ietekmē cīpsla 
deformēsies lielākā mērā nekā muskulis. Tas savukārt nozīmē, ka labi trenētiem cilvēkiem 
iestiepšanas fāzēs muskuļu cīpslās var akumulēties vairāk elastīgās deformācijas enerģijas 
nekā pašos muskuļos, jo maksimāli aktivizētu muskuļu stingums var būt lielāks par attiecīgo 
cīpslu stingumu (J.Challis, 2000; V.Zatsiorsky, B.Prilutsky, 2012). Tas nozīmē, ka cīpslas no 
pasīviem kustību aparāta struktūrelementiem kļūst par aktīviem, t.i, elastīgās deformācijas 
spēks, kurš cenšas atgriezt cīpslu sākotnējā garumā, summēsies ar muskuļu kontrakcijas 
spēku (sk. 12. att.).  

Ceturtais  - neirālie mehānismi. ”Iestiepšanas-saīsināšanās” cikla pirmajā fāzē 
”muskuļu-cīpslu” komplekss ar lielu spēku tiek iestiepts. Tā ietekmē strauji palielinās spēks, 
ko muskuļi var demonstrēt cikla otrajā - saīsināšanās fāzē. Impulsi, ko muskulis saņem 
iestiepšanas - saīsināšanās cikla laikā, tiek kontrolēti un sabalansēti ar divu motoro refleksu 
palīdzību (P.Komi, 1984; R.Enoka, 1988, 1998; M.Kovacs, 2007; A.Gollhofer, 2008). 
Pozitīvu, uzbudinošu efektu (muskuļa kontrakcijas spēks palielinās) nodrošina miotātiskais 
reflekss, negatīvu (muskuļa aktivitāti bremzējošu, muskuļa kontrakcijas spēks samazinās) 
efektu nodrošina Goldži cīpslu reflekss. Sporta kustībās miotātiskais (iestiepšanas) reflekss ir 
spēka un ātruma producēšanas pamatā, kā raksta T.Ivanisevics et al. (2011), vienlaikus 
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atzīmējot, ka tas ir ātrākais kustību reflekss, kur refleksa loks veido noslēgtu apli un receptors 
un efektors atrodas vienā un tajā pašā skeleta muskulī (T.Ivancevic et al, 2011). 

 

12. att.  Muskuļu un cīpslu stingums. Labi trenētu muskuļu stingums var b
pslu stingumu. Ārēja spēka ietekmē cīpslas def

ūt 
lielāks par cī ormēsies vairāk un 

fleksu mehānismu ietekmi 

 

entriskā fāze. Muskuļu stingums atkarīgs no deformēšanas ātruma. 

(ekscentriskās) uz saīsināšanās 
(

akumulēs lielāku daudzumu elastīgās deformācijas enerģijas nekā muskuļi 
(pārstrādāts pēc V. Zatsiorsky, 1995) 

 

Ātra  muskuļa iestiepšana izsauc strauju impulsācijas frekvences palielināšanos, 
nodrošina papildus ātro (spēcīgāko un jaudīgāko) muskuļu šķiedru aktivizēšanos, sinhronizē 
to darbību un tas  sekmē muskuļa kontrakcijas spēku palielināšanos (Я.Коц, 1986; R.Bartlett, 
1999; A.Gollhofer, 2008). Refleksa darbības ietekmē spēks, ko muskulis pieliek kaulam, 
ievērojami pārsniedz to spēka vērtību, ko tas spēj attīstīt bez iestiepšanas. Iestiepšanas 
reflekss ne tikai palielina muskuļu kontrakcijas spēku, bet vienlaikus kavē muskuļu 
antagonistu aktivizēšanos, kuri ar savu aktivitāti samazinātu kustības ātrumu (J.Watkins, 
1999). Iestiepšanas refleksa darbību cilvēks neregulē ar savu apziņu, tas darbojas automātiski. 
Muskuļu kontrakcijas spēka pieaugums refleksa ietekmē var ievērojami pārsniegt to 
maksimālā spēka vērtību, ko cilvēks spēj nodrošināt apzināti, aktivizējot muskuļus ar gribas 
piepūli (P.McGinnis, 2005). Galvenais, ka vairākas reizes var palielināties arī spēka 
pieaugšanas ātrums, kas nozīmē, ka tik pat reižu palielināsies muskuļu saraušanās jauda 
(T.Ivancevic et al, 2011). Eksperimentāli pierādīts, ka miotātiskais reflekss un tā ietekme uz 
muskuļu spēku, ir trenējama. Iestiepšana par vienu un to pašu lielumu trenētam muskulim dos 
lielāku saraušanās spēka pieaugumu nekā mazāk trenētam (P.Komi, 1989). Citā publikācijā 
(P.Komi, A.Gollhofer, 1997), kur apkopoti pētījumu rezultāti par re
uz iestiepšanas-saīsināšanās ciklu un tā efektivitātes paaugstināšanu, autori atzīmē, ka 
efektīvas cikla darbības pamatā ir trīs galveno nosacījumu izpilde:
1) pareizā laikā veikta muskuļu preaktivācija pirms ekscentriskās fāzes sākuma (muskuļa 

stingums palielinās proporcionāli tā uzbudinātības līmenim); 
2) īslaicīga un ātra eksc

Jo ātrāk muskulis ekscentriski tiks iestiepts, jo ar lielāku spēku tas saīsināsies 
koncentriskajā fāzē; 

3) momentāna pāreja no cikla iestiepšanas fāzes 
koncentrisko) fāzi (parādoties laika intervālam starp cikla fāzēm, akumulētā elastīgās 

deformācijas enerģija daļēji paspēs pāriet siltumā).      
Speciāli pētījumi tenisā parāda, ka uz iestiepšanas-saīsināšanās cikla rēķina raketes 

ātrums aptuveni pieaug  par 10-20 % (B.Elliott, 2003). Cikla efektivitāte ir atkarīga no tā, cik 
liels laika intervāls ir starp ”muskuļu-cīpslu” kompleksa iestiepšanas fāzi un saīsināšanās fāzi. 
Gandrīz 50% no iestiepšanas laikā uzkrātās elastīgās enerģijas tiks zaudēts, ja šis laika 
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intervāls būs tikai 1 sekundi garš. 2 s laikā tiks zaudēts jau aptuveni 80% enerģijas,  bet 4 s 
laikā visa elastīgās deformācijas enerģija būs relaksējusies, t.i.,  pārvērtusies siltumā 
(B.Elliott, 2003). Pēc B. Elliotta datiem (B.Elliott et al., 1999) 1 s pauze starp atvēziena fāzi 
un vēziena uz priekšu fāzi dod aptuveni 10% lielu raketes ātruma pieaugumu, kas ir uz pusi 
mazāks nekā tad, ja šī pauze tiktu samazināta līdz minimumam. B. Elliotts (B.Elliott, 2005) 
uzskata, ka elastīgās enerģijas izmantošana īpaši svarīga ir: 1) uzsākot raketes vēzienu sitiena 
virzienā, kamēr muskuļu kontrakcijas spēks vēl nav sasniedzis pietiekami lielas spēka 
vērtības; 2) tenisistiem iesācējiem, kuru muskuļu spēks ir nepietiekams, lai nodrošinātu 
raketei strauju ātruma pieaugumu. Zināms, ka muskuļu kontrakcijas spēks nepieaug 
eksplozīvi, bet pakāpeniski – labi trenētiem muskuļiem maksimālā spēka sasniegšanai 
nepieciešamas aptuveni 400 ms, vājāk trenētai muskuļu grupai šis laiks var būt ievērojami 
ilgāks (J.Groppel, 1992; R.Enoka, 1998; V.Zatsiorsky, 1997). Muskuļu spēka gradienta 
(spēka pieaugšanas straujuma) un elastīgās deformācijas spēku izmant s
pieaug īslaicīgās kustības, kuru izpildes laiks nepārsniedz 200 ms (M.Reid, J.Chow, 
M.Crespo, 2003). Kā zināms, pie tādām tiek pieskaitīti visi sporta sitieni.    
 Izpildot atvēzienu, īpaši svarīgi, lai tiktu nodrošināta ķermeņa un plecu joslas muskuļu 
iestiepšanu, ko panāk, pagriežot plecu joslu pretēji sitiena kustības virz

ošana  loma īpaši 

ienam par lielāku leņķi 
nekā žu josla, vai, citiem vārdiem sakot, savērpjot ķermeni attiecībā pret kopējo vertikālo 
asi un panākot tā saucamo “ķermeņa posmu apdzī nu” (sk. 13. att.).  

 

13. att.

gū
ša

 

 

 

 

 

  “Ķermeņa posmu apdzīšana” tenisa sitienā. Leņķis Q – leņķis starp gūžu 
un plecu joslas asi (B. Elliott, 2003) 

 

Sitienos ar vienu roku leņķis starp plecu joslas asi un gūžu joslas asi kvalificētiem 
tenisistiem vidēji sasniedz 30º (B.Elliott, 2003 (a)). Speciālisti šo leņķi sauc par ”x” faktoru 
(A.Cicchella, Boloņas universitātes biomehānikas profesors, personīga rakstura 
korespondencē), separation angle – angļu valodā (M.Reid, B.Elliott, 2002), угол натяжения 
– krievu valodā (В.Тутевич, 1969). Mehāniskā kustība viļņveidīgi virzās no balstam 
tuvākajiem posmiem uz perifērajiem un raketei tuvāk esošajiem ķermeņa posmiem, apsteidz 
tos rotācijā un nodrošina to aktīvu iestiepšanu. Šāda kustību organizācija ir īpaši svarīga, jo 
sagatavo muskuļus efektīvākai darbībai un nodrošina, ka zemākstāvošie ķermeņa posmi savu 
enerģiju “nodod” augstākstāvošajiem (Ю.Гавердовский, 2007). Jāatzīmē, ka šajā gadījumā 
ar “zemākstāvošajiem” ķermeņa posmiem saprot tos posmus, kuri pirmie ieslēdzas kustībā. 
Uzsākot kustību, ķermeņa posmu paātrināšanu nodrošina muskuļi, saraujoties koncentriskā 
režīmā un pārvarot posmu inerto pretestību. Saraujoties koncentriski, muskuļi savu enerģiju 
”atdod” ķermeņa posmiem, saraujoties ekscentriski, muskuļi ”saņem” enerģiju no kustībā 
esošajiem posmiem un pārnes mehānisko enerģiju no viena ķermeņa posma uz citiem 
posmiem, ja viens no ķermeņa posmiem savu enerģiju zaudē (В.Зациорский и др., 1982). 
Īpaša loma mehāniskās enerģijas transmisijā daudzposmu kustību sistēmā ir divlocītavu 
muskuļiem (В.Зациорский и др.,1981; V.Zatsiorsky, B.Prilutsky, 2012). Visizteiktāk “posmu 
apdzīšana” notiek plecu joslā un rokā ar raketi. Tehniski izpildītos sitienos plecu josla atpaliek 
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no gurnu joslas, roka no plecu joslas, cieši sasaistot posmus citu ar citu un nodrošinot 
”muskuļu-cīpslu” kompleksa iestiepšanu. Roka ar raketi atpaliek no zemākstāvošajiem 
posmiem līdz sitiena fināla daļai –  raketes saskares momentam ar bumbiņu (K.Reinolds, 
1996 (b); Г.Иванова, 2008; В.Голенко и др., 2002; T.Sadzek, 2008). Svarīgi, lai distālo 
posmu atpalikšana sasniegtu attiecīgo locītavu kustīguma reālās morfoloģiskās robežas, t.i., 
būtu iespējami lielāka. Tikai tad, kā norāda J. Gaverdovskis (Ю.Гавердовский, 2007), tiks 
radīti ideāli apstākļi, lai sporta rīkam pieliktu iespējami lielāku tangenciālo spēku. Savukārt  
mēģinājums ar roku apsteigt proksimālāk izvietotos ķermeņa posmus, kas raksturīgi 

tsevišķo ķermeņa daļu kustībām ir viens kopīgs mērķis – sportista 
ķermenim un raketei vertikālā un horizontālā virzienā jānodrošinā noteikts mehāniskās 
kustības daudzums.  

iesācējiem, ievērojami samazinās fināla piepūles laikā attīstīto jaudu. 

1.4.2.  Secīgas  muskuļu (ķermeņa posmu) darbības princips 

Šim principam speciālajā literatūrā ir vairāki alternatīvi nosaukumi: iekšējo spēku 
summācijas princips (R.Bartlett, 1997), kustību sērijveida organizācijas princips 
(K.Bartonietz, 2000), kinētiskā momenta transmisijas princips daudzposmu biokinemātiskajā 
ķēdē (T.Bober, 1981) ātrumu summācijas princips (B.Elliott, 2003), impulsa transmisijas 
princips (J.Hay, 1993). Speciālisti šo kustību organizācijas modeli pēc svarīguma pielīdzina 
muskuļu-cīpslu kompleksa iepriekšiestiepšanas principam, atzīmējot, ka īpaši svarīga tā 
ievērošana ir garajās mešanas disciplīnās (šķēpa un diska mešana), kā arī spēcīgos sitienos. 
Secīgas muskuļu grupu (ķermeņa posmu) darbības princips tenisa sitienos paredz trīs 
stratēģiju realizēšanu: 1) ķermeņa daļu ieslēgšanos pareizā laikā; 2) aktivizēšanos virzienā no 
proksimālajiem uz distālajiem ķermeņa posmiem; 3) aktīvu ķermeņa daļu paātrināšanu - 
bremzēšanu (T.Ivanisevic et.al., 2011). Pirmo divu stratēģiju realizāciju shematiski var attēlot 
šādi (sk. 14. att.). Kustība sākas ar aktīvu kāju darbību pret balstu, pēc tam pakāpeniski 
ieslēdzas spēcīgie ķermeņa un ķermeņa augšējās daļas muskuļi, bet kustību beidz roka ar 
raketi. Visām šīm a

 
14. att.  Ķermeņa daļu ieslēgšanās secība tenisa sitienā (R.Bahamonde, 

D.Knudson, 2003) 
 

Reālā tenisa sitienā iesaistīto ķermeņa posmu mijiedarbība ir daudz komplicētāka. Tā 
kā locītavās iespējamas tikai rotāciju kustības, tad jebkuru sitienu kopumā var raksturot kā 
koordinētu ķermeņa daļu rotāciju kustību sēriju (B.Elliott, 2003). Tas redzams 15. attēlā, kur 
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parādītas galvenās kustības locītavās, šo kustību secība un ātruma izmaiņas, izpildot labo 
sitienu.  

 
15. att.

en motoneirons. Tas savukārt 

 Ķermeņa posmu leņķisko ātrumu summācija labajā sitienā. 0 – raketes 
saskares moments ar bumbiņu (K.Takahashi at al., 1996) 

 

Kustību uzsāk proksimālo posmu lielās un spēcīgās muskuļu grupas, kuras izvietotas 
ķermeņa kopējā masas centra tuvumā un kurās pārsvarā ir muskuļi ar spalvveida šķiedru 
sakārtojumu. Šo muskuļu uzdevums ir pārvarēt sportista ķermeņa un sporta rīka, kas atrodas 
sportista rokā, inertumu, “iekustinot” ķermeni (R.Bartlett, 1997). Pēc tam kustību turpina 
spēka ziņā vājākie, bet ātrākie ekstremitāšu muskuļi. To uzdevums ir nodrošināt ne tikai 
plašas un ātras ķermeņa posmu kustības, jo šie muskuļi apkalpo ātruma sviras, bet arī 
pietiekamu šo kustību precizitāti. Šajos muskuļos šķiedru skaits ir mazāks nekā spēcīgajos 
spalvveida muskuļos. Mazāks ir arī šķiedru skaits, ko inervē vi s 
nozīmē, ka centrālā nervu sistēma spēj nodrošināt pilnīgāku šo muskuļu darbības vadīšanu, 
līdz ar to arī paaugstinot kustību precizitāti (J.Watkins, 1999).     
 Lai nodrošinātu ķermeņa posmiem lielu lineārās un rotācijas kustības daudzumu,  
modelis ”ķermeņa posmu ieslēgšanās no proksimālajiem uz distālajiem”, kā to pierāda 
eksperimenti, ir visefektīvākais. Lielākā jauda, kas nepieciešama serves, labā (forehand - 
angļu val.) vai kreisā (backhand - angļu val.) sitiena izpildei, tiek producēta: 1) iztaisnojot 
kājas; 2) strauji pagriežot ķermeņa apakšējo daļu; 3) pagriežot un noliecot sitiena virzienā 
ķermeņa augšējo daļu. Tikai pēc tam seko rokas ar raketi aktīva darbība (T.Ivanisevic et al., 
2011). Proksimālo posmu producētais spēks veido vairāk nekā 50% no sitienā kopumā 
producētā spēka lieluma (B.Elliott, 2003). Pareiza muskuļu grupu ieslēgšanās secība (correct 
timing - angļu val.) dod vēl vienu ieguvumu - proksimālajiem posmiem paātrinoties, tiek 
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nodrošināta distālo locītavu muskuļu iestiepšana pirms to kontrakcijas un tādējādi tiek 
realizēts muskuļu iepriekšiestiepšanas biomehāniskais princips. Otrs pareizi koordinētas 
sitiena kustības organizācijas nosacījums, kas ļauj ievērojami palielināt raketes ātrumu, ir 
secīga ķermeņa galveno posmu bremzēšana. Šis mehānisms nodrošina lineārā un rotācijas 
impulsa pārnešanu no posma uz posmu, no ķermeņa apakšējās daļas uz augšējo, no augšējās 
daļas uz raketi. Šāds kombinēts divu mehānismu vienlaicīgs realizācijas modelis sporta 
literatūrā tiek saukts par ”pātagveida kustību” (J.Bunn, 1972; J.Lanka, 2000; D.Kopsic Segal, 

).  

beigās. To nosaka Otrais Ņūtona likums: ķermeņa leņķiskais paātrinājums () 
ir proporcionāls pieliktajam spēka momentam (M) un apgriezti proporcionāls tā inerces 
momentam (I): 

2003; T.Ivancevic et al., 2011; А.Шалманов, 2002

1.4.3.  Inertuma minimizācijas princips 

Pagriezt ķermeņa daļu ap locītavas asi var locītavu apkalpojošo muskuļu saraušanās 
spēka moments. Jo lielāks būs muskuļu spēka moments un mazāks ķermeņa daļas inertums 
attiecībā pret šo asi, jo lielāks būs posma leņķiskais paātrinājums un lielāks posma leņķiskais 
ātrums kustības 

I

M


 līdz ar to maksimālu darba posma beigu ātrumu, 
kustībai jebkurā locītavā jāsākas tad, kad attiecīgās ķermeņa daļas inerces moments pret 

ība, 1982). Mehāniskā darba, spēka jaudas, 
mehā

daudzuma, kas tiek pārnests no sportista ķermeņa uz rīku. Savukārt enerģijas daudzums ir 

            (8).        

Ķermeņa inertumu rotācijas kustībā nosaka tā inerces moments pret attiecīgo rotācijas asi un 
ir vienāds ar: I = mr2 . Saliektas rokas inerces moments pret pleca locītavas asi ir aptuveni trīs 
reizes mazāks nekā iztaisnotai rokai (В.Зациорский и др., 1981). Tas nozīmē, ka viens un tas 
pats muskuļu spēka moments elkoņa locītavā saliektu roku pagriezīs ar trīs reizes lielāku 
paātrinājumu nekā tad, ja roka būtu iztaisnota, un izskaidro, kāpēc, piemēram, volejbolā, 
izdarot spēcīgu sitienu pa bumbu, uzsākot kustību, roka ir saliekta un iztaisnojas tieši pirms 
saskares ar bumbu. Līdzīgi kustību ar raketi, piemēram, servējot, organizē tenisists. Uzsākot 
raketes paātrināšanu, roka elkoņa locītavā saliecas, kad rakete tuvojas bumbiņai, roka 
iztaisnojas. Ja iztaisnotās rokas inerces moments pret rotācijas asi pleca locītavā ir trīs reizes 
lielāks nekā saliektajai rokai, tad vēl lielāks inerces momenta pieaugums būs, iztaisnojot roku 
ar raketi plaukstā. Pirmkārt, raketei ir salīdzinoši liela masa un, galvenais, liels inerces radiuss 
– attālums no raketes masas centra līdz pleca locītavas asij. Tā kā inerces moments ir 
proporcionāls inerces rādiusa kvadrātam, nav grūti saprast, kāpēc tikai raketes noturēšana 
iztaisnotā rokā prasa jau salīdzinoši lielu muskuļu piepūli. Daudz lielāks muskuļu spēks būs 
jāpieliek, lai iztaisnotajai rokai kopā ar raketei nodrošinātu lielu paātrinājumu. Sporta 
biomehānikā šādu kustību organizācijas principu sauc par inerces (inertuma) minimizācijas 
principu: lai maksimalizētu rotācijas paātrinājumu, kustība proksimālajā locītavā jāuzsāk tad, 
kad distālajā locītavā inerces moments ir minimāls (R.Bartlett, 1997). Lai nodrošinātu 
maksimālu rotācijas paātrinājumu un

attiecīgo rotācijas asi ir vismazākais.  

1.4.4.  Impulsa (mehāniskās enerģijas) ģenerēšanas princips 

Cēlonis, kas nosaka sporta rīka ātrumu un ātruma izmaiņu raksturu, ir tam pieliktie 
spēki. Spēka darbība notiek telpā un laikā un spēka darbības kvantitatīvais mērs ir 
mehāniskais darbs un spēka impulss (O.Kepe, J.V

niskās enerģijas un spēka impulsa jēdzienu lietošana ļauj labāk izprast, kā savstarpēji 
saistīts sporta rīka ātrums un tam pieliktais spēks. 

Raketes ātrums pirms saskares ar bumbiņu ir atkarīgs no tā mehāniskās enerģijas 
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atkarīgs no mehāniskā darba, ko tenisists spēj paveikt raketes paātrināšanas laikā. 
Vienkāršākajā gadījumā mehāniskais darbs ir vienāds ar raketei pieliktā spēka un 
aātrinājuma ceļa (trajektorijas garum

 

A = F  s            (9),    

rbs tiek veikts, lai izmainītu raketes ātrumu. Tā rezultāts - raketes kinētiskās 
nerģijas maiņa: 

 

A =  mgh + ½ mv2            (10), 

darbs, h – raketes pārvietošanās vertikālā virzienā, m - raketes masa, V - raketes 
ātrums

.Knudson, 2003). Citiem vārdiem sakot, sportistam jāattīsta liela jauda - liels 
darbs īsā laikā: 

P = A/t              (11), 

ник физики, 1971), ka jaudu var izteikt 
rī kā raketei pieliktā spēka un ātrum

 

P = F v               (12), 

No tā savukārt var secināt, ka mehāniskās 
nerģijas izmaiņas ātrumu nosaka sp

 

E p / t = Prez           (13), 

tz, 2000; D.Knudson, B.Elliott, 2003) ļauj secināt, ka, raketes beigu ātrums būs 

rtists ar augsti attīstītām 

aršanās ar bumbiņu; 
3) 

s tā iedarbība, jo 
lielāks ūs raketes ātrums pirms sitiena. Tas  izriet no Ņūtona Otrā likuma: 

p a) reizinājumu: 

kur A - darbs, F – vidējais spēks, s - ceļš. Saistību starp mehānisko darbu un raketes ātrumu 
var noteikt pēc šādas sakarības. Zināms, ka darbs, kas paveikts, pārvietojot raketi, vienāds ar 
pilnās mehāniskās enerģijas izmaiņu lielumu. Pirmkārt, darbs tiek veikts pret smaguma spēku, 
kas iedarbojas uz raketi. Tā rezultāts -  raketes potenciālās enerģijas izmaiņa gravitācijas 
laukā. Otrkārt, da
e

kur A - 
. 
Tā kā raketes svars ir salīdzinoši neliels, un sitiena laikā tās pārvietojums vertikālā 

virzienā, salīdzinot ar pārvietojumu horizontālā virzienā, arī nav liels, var pieņemt, ka 
potenciālās enerģijas daudzums ir lielums, ko sitiena tehnikas analīzē praktiski var neievērot 
un ka tenisista galvenais uzdevums ir nodrošināt raketes paātrinājumu bumbiņas virzienā un 
lielu kinētiskās enerģijas daudzumu (½mv2),  pirms rakete saskarsies ar bumbiņu. Lai rakete 
pirms sitiena kustētos ar lielu ātrumu, tenisistam īsā laikā (raketes paātrināšanas laiks spēcīgā 
sitienā ir mazāks par 150 ms) jāpaveic liels mehāniskais darbs (D.Knudson, B.Elliott, 2003; 
R.Bahamonde, D

kur P - jauda, A - darbs , t - laiks, kurā darbs paveikts. 
 No mehānikas zināms (Элементарный учеб
a a reizinājumu:  

kur P - jauda, F - spēks, V - ātrums. Tas nozīmē, ka lielāku jaudu attīstīs tas sportists, kurš 
ātrā kustībā spēs demonstrēt lielāku spēku. 
e ēka jauda: 

kur Ep - pilnā mehāniskā enerģija, džoulos, Prez - kopējā jauda, vatos, t - laiks.   
 Raketes ātrums pirms sitiena pa bumbiņu ir atkarīgs no jaudas, kuru sportists spēj 
attīstīt raketes paātrināšanas laikā. Modelēšanā un reālos sitienos iegūtie pētījumu rezultāti 
(K.Bartonie
lielāks, ja: 

1) sportists raketes paātrināšanas fāzē attīstīs lielāku jaudu – spēs raketei pielikt lielu 
spēku īslaicīgas, ātras kustības laikā. To var realizēt tikai spo
ātrspēka īpašībām un efektīvu kustību izpildes tehniku;  

2) maksimālo jaudu sasniegs tieši pirms raketes sask
palielināsies ceļš, ko rakete noiet sportista rokā. 
Jo lielāku spēku tenisistam izdosies pielikt raketei un jo ilgstošāka bū
b
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F t = m v             (14), 
 

kur V - izlidošanas ātrums, F - spēks, kas pielikts rīkam, t - spēka darbības laiks, m - šķēpa 
masa. Tā kā raketes masa m ir nemainīga, tās ātrums būs proporcionāls spēkam F un laikam t. 
Tas nozīmē, ka spēks un tā darbības laiks ir tie faktori, no kuriem ir atkarīgs raketes ātrums. 
Jāatzīmē, ka minētā formula atbilst vienkāršākajam gadījumam, kad raketei pieliktais spēks 
laikā nemaina savu lielumu un vērsts kustības virzienā. Nemainīga lieluma spēks nodrošina 
rīka nemainīgu paātrinājumu. Lielāks spēks - lielāks paātrinājums un lielāks raketes ātrums 
kustības beigās. Īstenībā raketei pieliktā spēka lielums ir mainīgs. Katrā kustības mirklī tas ir 
atšķirīgs un to nosaka vairāki biomehāniskie faktori: leņķu izmaiņas locītavās, mainīgs aktīvo 
ķermeņas daļu skaits, pieaugošs kustības ātrums u.c. Svarīga loma ir arī sportista fiziskajai 
sagatavotībai un tās struktūrai (maksimālā un ātrspēka līmenim), tehniskās meistarības 
līmenim. Spēka darbības efektivitāte, kā jau bija minēts, ir atkarīga no spēka iedarbības laika. 
Šie kustības mehāniskie raksturlielumi savukārt ir atkarīgi no sportista ķermeņa uzbūves 
rādītājiem un sitiena izpildes tehnikas. Tā kā spēka pielikšanas laiks raketei ir ierobežots, 
pirmšķirīga kļūst spēka palielināšana. Galvenais uzdevums, kas tenisistam jāpaveic: 
jānodrošina iespējami lielāks spēka  pieaugums laika vienībā. Tikai šādā gadījumā sportists 
paspēs realizēt savu muskuļu spēku un nodrošināt raketei lielu ātrumu kustības beigās 
(T.Ivancevic et al., 2011).  

1.4.5.  Spēka pielikšanas ceļa pagarināšanas princips 

Arī šī kustību organizācijas principa pamatā ir mehāniskā darba un mehāniskās 
enerģijas sakarība (ΔE = F·s): lai izmainītu ķermeņa mehānisko enerģiju (ΔE), jāpalielina 
ķermenim pieliktais spēks (F) vai ceļš (s), kurā spēks iedarbojas uz ķermeni. Visām sišanas 
vai mešanas kustību izpildes tehnikas izmaiņām principā ir mērķis - vai nu palielināt rīkam 
pielikto spēku, vai pagarināt tā darbības laiku (В.Тутевич, 1969). Vienīgā iespēja palielināt 
spēka darbības laiku, nesamazinot spēka lielumu, ir pagarināt spēka pielikšanas ceļu – mūsu 
gadījumā – pagarināt ceļu, ko rakete noiet paātrināšanas fāzē. To apstiprina mehānikas 
formula: 

m

Fs

m

Ft
V

2
              (15), 

kur V - raketes ātrums, F – raketei pieliktais spēks, t - spēka darbības laiks, s - spēka 
pielikšanas ceļš, m – raketes masa. Speciāli teorētiskie aprēķini un arī praktiskie novērojumi 
(В.Тутевич, 1969) apliecina, ka: 
1. Jebkura spēka F vai ceļa s palielināšana (abu vai kāda no tiem) paaugstina sporta rīka 

beigu ātrumu. Ātrums palielināsies par vienu un to pašu lielumu, neatkarīgi no tā, vai, 
piemēram, par 10% palielināsies spēks vai spēka pielikšanas ceļš. 

2. Ja par vienu un to pašu procentu palielināsies viens (F vai s) un vienlaikus samazināsies 
otrs lielums (attiecīgi s vai F), izlidošanas ātrums samazināsies. Tas nozīmē, ka sportists 
nedrīkst patvaļīgi variēt spēka un spēka darbības ceļu, neriskējot būtiski samazināt sporta 
rezultātu. Lai kompensētu viena raksturlieluma samazināšanos, otra lieluma vērtība 
jāpalielina par ievērojami lielāku procentu.   

Spēka pielikšanas ceļa garuma nozīmi raketes ātruma nodrošināšanā var novērtēt arī ar 
citu  mehānikas formulu: 

v = 2s/t           (16) . 

No šīs kinemātiskās formulas var secināt, ka ātrums kustības beigās būs jo lielāks, jo garāks 
būs rīka paātrināšanas ceļš s (ar nosacījumu, ka spēks nesamazināsies) un īsākā laikā izdosies 
pa šo ceļu pārvietot rīku. Tas nozīmē, ka sportistam jāpārvieto rīks tik ātri un pa tik garu 
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trajektoriju, cik to atļauj viņa ātruma un spēka iespējas (О.Григалка, 1974). Tieši šeit var 
izpausties ātru, spēcīgu, gara auguma un ar garām rokām apveltītu sportistu priekšrocības 
(Ю.Верхошанский, 1982). Tenisistam ir vairākas iespējas, kā pagarināt ceļu, kurā tiek 
realizēta raketes paātrināšana (D.Kopsic Segal, 2003;  В.Голенко, 1997; В.Голенко и др., 
2002;  А.Скородумова, 1994), piemēram: 

- pārnesot ķermeņa svaru no kreisās uz labo kāju; 
- atliecot ķermeņa augšdaļu sitienam pretējā virzienā; 
- pagriežot ķermeņa plecu joslu attiecībā pret gurnu joslu; 
- palielinot attālumu starp labo un kreiso kāju; 
- priekšlaicīgi sitienā neieslēdzot labo roku; 
- izpildot aktīvu ķermeņa augšdaļas kustību uz priekšu (upper body trust - angļu val., 

хлест туловищем - krievu val.) sitiena nobeiguma daļā; 
- pārvietojot raketi pa līklīnijas trajektoriju; 
- izpildot speciālus lokanības vingrinājumus, lai palielinātu kustīgumu attiecīgu 

ķermeņa daļu savienojuma vietās. 
Daudzos pētījumos ir  pierādīts, ka sportistam maksimālo spēku neizdodas realizēt 

maksimāli garā ceļā. Nākas samazināt vai nu spēku, vai ceļu. Tāpēc svarīgi zināt, kā 
izmainīsies ātrums, dažādi variējot rīkam pielikto spēku un tā darbības ceļu. Vieni speciālisti 
uzskata (G.Hochmuth, 1984; И.Скрипниченко, 2001), ka ideālā gadījumā sporta rīks 
jāpaātrina pa taisnvirziena trajektoriju, kuras noliekums pret horizontu sakrīt ar sitiena 
optimālo virzienu. Par pierādījumu šī apgalvojuma pareizībai parasti tiek minēti šaujamieroči, 
kuros lode tiek paātrināta pa ideāli taisnu trajektoriju – taisnu, garu stobru. Jebkurš stobra 
izliekums samazinātu lodes izlidošanas ātrumu, jo spēks jāpieliek ne vien, lai palielinātu lodes 
ātrumu, bet arī, lai izmainītu tā virzienu. Otrā viedokļa piekritēji apgalvo, ka taisnvirziena 
trajektorija nav izdevīga ne no mehānikas, ne no biomehānikas viedokļa (V.Zatsiorsky et al., 
1981; J.Teraud, 1985; K.Bartonietz, 2000; Ю.Гавердовский, 2007). Pirmkārt, iztaisnojot 
trajektoriju, samazinās tās garums. Otrkārt, cenšoties pārvietot sporta rīku pa taisnu 
trajektoriju, var tikt apgrūtināta sportista spēka izmantošana. J.Tērauds (1985) norāda, ka, 
pateicoties cilvēka anatomiskās uzbūves īpatnībām, principā vispār nav iespējams sporta rīku 
pārvietot pa pilnīgi taisnu trajektoriju. Viens no darba posma ātruma palielināšanas 
paņēmieniem, ko visbiežāk izmanto kvalificēti sportisti, ir rotācijas rādiusa pagarināšana. 
Sitienos ar labo roku, pietuvinot vertikālo rotācijas asi kreisā pleca locītavai, t.i., palielinot 
attālumu no rotācijas ass līdz darba posmam, pie tā paša plecu joslas rotācijas ātruma lineārais 
ātrums palielināsies proporcionāli rotācijas rādiusam un, kā liecina, piemēram, pētījumi karatē 
sitienos, plaukstas sitiena spēks tā ietekmē palielināsies aptuveni divas reizes (А.Вагин, 
2009). Tas, ka tenisists pirms sitiena atrodas ar sāniem, bet sitiena beigās pagriežas ar krūtīm 
sitiena  virzienā, piespiež sportistu izdarīt rotācijas kustības ap vertikālo asi. Ķermeņa 
pagriešanās ietekmē  pa lokveida trajektoriju horizontālā plaknē pārvietojas arī sportista roka 
ar raketi. Raketes pārvietošanos pa līklīnijas trajektoriju nosaka arī tas, ka rakete neatrodas uz 
sistēmas “sportists-rakete” vertikālās ass, bet noteiktā attālumā no tās. Tikai tad,  ja sitiena 
laikā ķermeņa augšējā daļa ir noliekta pa kreisi, iespējama raketes pārvietošanās pa taisnu vai 
gandrīz taisnu trajektoriju. Rodas jautājums, kāda trajektorija izdevīgāka - ar lielu vai mazu 
rādiusu? Pārvietojoties pa līklīnijas trajektoriju, rīks noiet garāku ceļu un spēka pielikšanas 
laiks palielinās (С.Хайкин, 1971). Vienlaikus izmainās spēka pielikšanas nosacījumi 
(B.Тутевич, 1969). Spēks, ko sportists pieliek raketei, kas pārvietojas pa līklīnijas 
trajektoriju, sadalās trīs komponentēs. Pirmā - centrtieces (Fc), nodrošina raketes kustību pa 
līklīnijas trajektoriju. Ar šo spēku sportists paātrina raketi loka centra virzienā. Centrtieces 
spēka lielums palielinās, ja pieaug ātrums V vai samazinās rotācijas rādiuss r: 

 

Fc = mv /r            (17) . 
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Otrā komponente - tangenciālais spēks (Ft):  

   Ft = ma           (18). 

Ar šo spēku sportists paātrina raketi sitiena virzienā. Tangenciālais spēks ir tas, par kura 
lielumu jādomā vispirms - no tā atkarīgs raketes ātrums pirms tās sakares ar bumbiņu. Tā kā 
sportista spēka iespējas ir ierobežotas, vismaz no mehānikas viedokļa svarīgi kustību izpildīt 
tā, lai iespēju robežās palielinātu tangenciālo un samazinātu centrtieces spēku. Tas iespējams, 
pārvietojot raketi pa plašāku loku (vai ar lielāku rādiusu - loka izliekums ir apgriezti 
proporcionāls loka rādiusam - lielāks rādiuss, mazāks izliekums un otrādi) un izlīdzinot 
pārejas (samazinot trajektorijas izliekumus) no vienas trajektorijas daļas uz citu (B.Тутевич, 
1969). Trešā komponente kompensē raketes smaguma spēku un vērsta uz augšu. Tā kā raketes 
masa ir salīdzinoši maza un rakete tiek paātrināta vairāk horizontālā nekā vertikālā plaknē, var 
pieņemt, ka šis spēks ir salīdzinoši mazs un ka arī centrtieces spēka nodrošināšanai sportists 
nepatērē daudz enerģijas – rakete pārvietojas ar lielu ātrumu, bet tās masa nav liela un masas 
centrs pārvietojas pa salīdzinoši lielu rādiusu. Lai gan lokveida kustībā spēku izmanto 
šķietami neracionāli, spēka iedarbības ceļa pagarināšanās var kļūt par faktoru, kas pozitīvi 
ietekmē raketes beigu ātrumu  (D.Knudson, B.Elliott, 2003; B.Elliott, 2003). Ja pa lokveida 
trajektoriju pārvietot raketi ir izdevīgi, kā to apliecina iepriekš minētā analīze, tad rodas 
jautājums - pa cik lielu rādiusu to darīt, jo, palielinot rādiusu, samazinās spēks, ko sportists 
spēj pielikt rīkam. Piemēram, ir zināms, ka izstieptā rokā var noturēt mazāku svaru nekā 
saliektā - palielinās pretestības spēka moments pret locītavas asi. Izpildot kustību ar saliektu 
roku, sportists var pielikt rīkam lielāku spēku un nodrošināt rokai lielāku paātrinājumu un līdz 
ar to arī lielāku leņķisko ātrumu (). Savukārt tas samazina rotācijas rādiusu un līdz ar to 
raketes lineāro ātrumu (V). To apstiprina mehānikas formula: lineārais ātrums pie dotā 
rotācijas ātruma proporcionāls rotācijas rādiusam (С.Хайкин, 1971):  
 

V =   r           (19). 

Tikai mērījumi var noteikt, vai palielināsies raketes ātrums V, palielinoties leņķiskajam 
ātrumam , bet samazinoties rādiusam r. Teorētiski tas ir iespējams ar nosacījumu, ja, 
palielinot loka rādiusu, netiks samazināts raketei pieliktais spēks. Pie tā spēka, ko sportists 
spēj pielikt raketei konkrētajā sitienā, rīks iegūs lielāku ātrumu, ja tas pārvietosies pa lielāku 
rādiusu. Jāatzīmē, ka, palielinot rādiusu, spēks, ko sportists pieliek rīkam, nesamazinās 
proporcionāli rādiusa pieaugumam, bet gan zemākā pakāpē (В.Тутевич, 1969). Tas nozīmē, 
ka palielinot rādiusu, raketes ātrums tomēr palielināsies. Sevišķi izdevīgi pārvietot rīku pa 
lielu rādiusu ir tajās sitiena fāzēs, kurās spēka pielikšanai ir labākie apstākļi, t.i., ja sportists 
atrodas divatbalsta stāvoklī, ja darbībā iesaistītas lielās muskuļu grupas un ja raketes kustības 
ātrums ir mazs. 

Atkarībā no tā, kādu raketes paātrināšanas variantu sportisti izmanto – lineāro, rotācijas 
vai kombinēto – tos nosacīti var iedalīt trīs grupās (R.Sing, 1984). Kombinētajā variantā 
mēģina apvienot lineāro un rotācijas variantu. Katram no šiem  variantiem ir savi plusi un 
mīnusi. Lineārajā variantā visas sitiena kustības sportisti mēģina izpildīt iespējami taisni pa 
līniju, kas paralēla sitiena virzienam. Pēdas vērstas sitiena virzienā, gūžu josla nedaudz 
pagriezta pa labi (nepārsniedzot 45º pret sitiena līniju), plecu josla paralēla sitiena līnijai. 
Pastāv uzskats, ka šāda sitienu izpildes tehnika raksturīga iesācējiem (V.Mazzālītis, 1999).  
Minēti šādi lineārās tehnikas plusi un mīnusi: 
1. Nepietiekams kāju, gūžu rajona un plecu joslas muskuļu spēka izmantojums.  
2. Izmetiena trajektorija īsāka nekā tajos sitiena tehnikas veidos, kuros akcentētas rotācijas 
kustības. Ierobežotā kustību amplitūda samazina spēka pielikšanas ceļu. 
3. Lineārā  tehnika vairāk piemērota fiziski vāji sagatavotiem sportistiem. 
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Sportists sitienā ar rotācijas tehniku atvēziena beigās ieņem tādu ķermeņa stāvokli, kad 
gūžu un plecu josla ir paralēla sitiena līnijai vai vēl vairāk ir  pagriezta pret mešanas virzienu. 
Tā kā gūžu josla, salīdzinot ar lineāro mešanas tehniku, ir pagriezta vairāk pa labi, tās 
pagrieziena amplitūda izmetiena laikā ir plašāka un producētais spēks lielāks. Daudz plašāka 
ir arī plecu joslas un rokas kustība, un vismaz teorētiski – bumbiņai no raketes kustības 
uzsākšanas vietas līdz raketei jānoiet garāks ceļš, nekā izpildot raketes paātrināšanu lineārajā 
tehnikā. 

Minēti šādi rotācijas tehnikas plusi un mīnusi tiek minēti: 
1. Tehnika piemērota fiziski labi trenētiem sportistiem ar labu lokanību. 
2. Iespējams garāks raketes paātrināšanas ceļš un efektīvāka ķermeņa muskuļu spēka 
izmantošana. 
3. Sitienu precizitāti nodrošināt grūtāk nekā lineārajā tehnikā. 
4. Palielinātā slodze uz labās rokas elkoņa un pleca locītavu, kā arī uz muguras jostas krustu 
daļu var izsaukt traumas.  

Kombinētajā variantā sportisti mēģina apvienot lineārās un rotācijas tehnikas 
elementus. Ja lineārajā tehnikā sportisti vairāk akcentē ķermeņa daļu masas centru un 
ķermeņa virzes kustības sitiena virzienā un iztaisnošanās kustības locītavās, rotācijas tehnikā 
tenisisti lielāku uzsvaru liek uz ķermeņa un tā daļu rotācijas kustībām, tādēļ mūsdienās ir 
tendence šīs divas tehnikas mēģināt apvienot (R.Sing, 1984; J.Lanka, 2007; 
Ю.Гавердовский, 2007). Šādu kustību raksturošanai tiek lietots pat īpašs nosaukums angļu 
valodā rotary lift. Shēmatiski šādu kustību organizācijas modeli var attēlot šādi (sk. 16 . att.).  

 
16. att. Kustību organizācijas modelis tenisa sitienā (D. Kopsic Segal, 2003) 

 

R.Sings (R.Sing, 1984), salīdzinot dažādu tehnikas variantu efektivitāti, atzīst, ka 
lineārā tehnika nav slikta tehniku, kaut gan pasaules labākie sportisti arvien vairāk savā 
tehnikā izmanto rotācijas elementus, kas ļauj palielināt sporta rīkam pielikto spēku un 
pagarināt spēka pielikšanas ceļu. Pēc viņa domām, izvēloties piemērotāko tehniku, jaunajiem 
sportistiem vairāk būtu jādomā par to, cik labi viņi izjūt sporta rīku, un mazāk par to, kuru 
tehnikas stilu kopēt. Kad izvēle izdarīta, jāapgūst attiecīgās tehnikas pamati, saglabājot 
individuālās īpatnības. Sitiena vai metiena tehnika, ja tajā tiek saglabāti kustību izpildes 
biomehāniskie nosacījumi, var būt daudzveidīga, un katrs tās elements, kā uzskata R.Sings, 
dažādu sportista izpildījumā var būtiski atšķirties. 

Pastāv uzskats, ka trajektorijas garums un forma vēl neapliecina sitiena tehnikas 
kvalitāti. Kā atzīmē G.Daisons (1978), labākā ir tā tehnika, kad sportists spēj pielikt spēku 
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garākā ceļā (G.Dyson, 1978), bet spēka darbības ceļa pagarināšanai pozitīva nozīme ir tikai 
tad, ja rīks šo ceļu rīks noiet iespējami īsākā laikā (K.Bartonietz, 1994; R.Bahamonde, 
D.Knudson, 2003). Tas savukārt atkarīgs no atlēta fiziskās sagatavotības līmeņa, spējas 
īslaicīgā kustībā attīstīt lielu spēku.. Nepieciešams liels kāju, ķermeņa un rokas muskuļu 
spēks, lai nodrošinātu rīka paātrinājumu garā ceļā (G.Carr, 2004). Tāpēc pēc speciālistu 
domām pareizāk ir runāt par optimāli garu rīka paātrināšanas ceļu, kurš atbilst atlēta spēka 
iespējām, nekā par maksimāli garu ceļu. Garš, bet lēns paātrinājuma ceļš ir neefektīvs, tas 
samazina beigu ātrumu, tāpēc V.Tutēvičs (1969) iesaka rīka trajektorijā izdalīt “aktīvo ceļa 
garumu”, ar to saprotot trajektorijas daļu, kurā rīks pārvietojas paātrināti, t. i., to trajektorijas 
daļu, kurā sportists spēj rīkam pielikt pietiekami lielu spēku un izmainīt tā ātrumu un “pasīvo 
ceļa garumu”, kurā rīks pārvietojas pēc inerces un tā ātrums nepieaug (B.Тутевич, 1969).
 Apkopojot speciālistu viedokļus par apspriežamo problēmu, var secināt, ka spēka 
darbības laiks tiks izmantots visefektīvāk un rīka trajektorijas aktīvās daļas attiecība pret 
kopējo trajektorijas garumu palielināsies, ja sportists: 
 1) spēcīgākos muskuļus aktīvā darbībā ieslēgts agrāk, t. i., jau sporta rīka paātrināšanas fāzes  
pašā sākumā iedarbosies uz rīku ar iespējami lielāku spēku. Tā kā kustība ir ierobežota gan 
laikā, gan telpā, tad ir būtiski, lai iedarbība uz rīku iesāktos iespējami agrāk un notiktu ar 
iespējami lielāku spēku. Ņemot vērā to, ka muskuļu aktivizācijas process prasa laiku, 
sportistam var nepietikt ne laika, ne ceļa, lai realizētu savas spēka iespējas; 
2) pieliks spēku rīkam nepārtraukti visā rīka paātrināšanas ceļā. Mainīga lieluma spēka 
darbība var būt cēlonis tam, ka atsevišķās trajektorijas daļās spēks rīkam vispār netiks pielikts 
un tā ātrums nemainīsies; 
3) vēlāk attiecībā pret kustības beigu momentu izslēgs ķermeņa daļas no aktīvas darbības, tā  
palielinot spēka darbības laiku un arī spēka pielikšanas ceļu.                                                         

Spēka pielikšanas ceļa pagarināšana ir ekvivalenta spēka darbības laika palielināšanai, 
tāpēc sportistam jācenšas sitiena kustības izpildīt iespējami plašāk un, ja to atļauj spēles 
situācija,  jāpārvieto raketi pa iespējami garāku trajektoriju (M.Crespo, M.Reid, 2003). 
Jāatrod tāds trajektorijas garums un tāda tās forma, kura atbilst sportista trenētības un 
tehniskās meistarības līmenim un kura ļauj iespējams sasniegt vislielāko raketei pieliktā spēka 
F reizinājumu ar tā darbības laiku t (Г.Иванова, 2008).  

1.4.6. Stabilitātes princips 

 Lai efektīvi izpildītu kustības, piemēram, vingrošanā uz baļķa vai šaušanas sporta 
veidos, kuru uzdevums ir nodrošināt augstu stabilitāti, vai tādas kustības, kas prasa strauju 
kustības ātruma vai virziena maiņu, ir nepieciešams liels atbalsta laukums, laba saķere ar 
balsta virsmu un stabils ķermeņa stāvoklis, piemēram, kā tas notiek, izpildot dažādus lēcienus, 
metienus vai darbības sporta spēlēs. Pirmajā gadījumā runa ir par statiskā, otrajā gadījumā par 
dinamiskā līdzsvara saglabāšanu (sk. 17. att.). 
 

 
 

17. att.  Līdzsvara saglabāšanas piemēri tenisa spēlē (D. Kopsic Segal, 2003) 
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 Raketes paātrināšanu tenisists nodrošina, atrazdamies dažādos stāvokļos – divatbalsta, 
vienatbalsta un sitiena beigās bieži arī bezatbalsta stavoklī. Pielikt lielāku spēku un līdz ar to 
nodrošināt maksimālu paātrinājumu savam ķermenim, ķermeņa daļām un raketei sportists var, 
ja tam ir labs kontakts ar balstu, t.i., atrodoties divatbalsta stāvoklī.  Ne velti speciālisti 
kustību beigu ātruma atkarības no kontakta ar balstu izpētei dažādos sporta veidos ir veltījuši 
speciālus pētījumus. G.Daisons (1978), piemēram, kontaktu ar balstu mešanas kustībās 
nosauc par tehnikas kritisko faktoru (G.Dyson, 1978). Sportista kustības divatbalsta stāvoklī 
zināmā mērā atgādina atspēriena kustības lēcienos, kad balsta reakcijas spēks tiek izmantots, 
lai palielinātu ķermeņa, ķermeņa daļu un sporta rīka mehāniskās enerģijas daudzumu 
(Ю.Гавердовский, 2007). Īpaši svarīga loma efektīvam kontaktam ar balstu ir tajās kustību 
fāzēs, kad vienlaikus jānodrošina rotācijas un  pārvietošanās kustības - bez berzes nekādas 
rotācijas vai pārvietošanās kustības horizontālā virzienā cilvēks izpildīt nevar (sk.16. att., A). 
To nosaka mehānika. Piemēram, lai nodrošinātu diska leņķiskā ātruma palielināšanos, 
nepieciešams vismaz abu pēdu nepilns kontakts ar balstu vai vienas pēdas pilns kontakts 
(D.Wick, 2009), ar nosacījumu, ka balsta virsma nav slīdoša un ir sausa. 
 Izpildot sitienus, tenisista ķermeņa posmu masas centri un rakete pārvietojas pa 
līklīnijas trajektorijām. Tas nozīmē, ka sportistam, lai saglabātu līdzsvaru, jākompensē arī 
centrbēdzes inerces spēku iedarbība, kuru lielums atkarīgs no masas, tās kustības ātruma un 
attāluma līdz rotācijas asij (С.Хайкин, 1971). Ja šie centrbēdzes spēka momenti netiks 
kompensēti, sistēma ”sportists-rakete” zaudēs līdzsvaru. ”Ķermenis atrodas līdzsvarā, ja tam 
pieliktie ārējie spēki vai ārējo spēku momenti ir savstarpēji kompensēti”, nosaka mehānikas 
teorēma (O.Kepe, J.Vība, 1982). Vienīgā iespēja kompensēt centrbēdzes inerces spēka 
momenta iedarbību uz sportistu ir radīt tikpat lielu un pretēji vērstu smaguma spēka momentu. 
Lai šajos apstākļos sistēma ”sportists-rakete” būtu līdzsvarota un centrbēdzes inerces spēki 
sabalansēti iedarbotos uz visām masām, kuras izvietotas rotācijas ass abās pusēs un 
savstarpēji cita  citu kompensētu, ķermeņa kopējam masas centram jāatrodas uz centrālās 
vertikālās rotācijas ass un jāprojicējas uz balsta laukumu (sk. 17. att. B). To sportists panāk, 
noliecot ķermeni pretēji centrbēdzes spēka pretējā virzienam un sabalansējot ķermeņa daļu 
radītos centrbēdzes spēkus rotācijas ass pretējās pusēs. Šajā procesā svarīga loma ir labam 
kontaktam ar balstu. Tenisa spēlē ir situācijas, kad līdzsvara saglabāšana vispār nav 
iespējama, ja attiecībā pret balstu strauji nemaina ķermeņa stāvokli vai tā novietojumu (sk. 17. 
att. C). 
  Analizējot iespējas saglabāt līdzsvara stāvokli dažādās spēles situācijās D.Kopsik 
Segale (2003) atzīmē, ka svarīgākie faktori, kam jāpievērš uzmanība, ir (D.Kopsic Segal, 
2003): 

 korta seguma un sporta apavu mehāniskās īpašības; 
 ķermeņa kopējā masas centra augstums attiecībā pret baltsu dažādās spēles 

situācijās; 
 stabilitātes leņķis, kura lielums atkarīgs no ķermeņa masas centra attāluma līdz 

balstam un attāluma starp ķermeņa masas centra projekciju un atbalsta laukuma 
malām. Ja ķermeņa masas centra projekcija šķērsos kādu no atbalsta laukuma 
malām, sportists zaudēs līdzsvaru;  

 ķermeņa svars. Ja pārējie nosacījumi būs vienādi, statiskā stāvoklī stabilāks būs 
smagāks ķermenis. Savukārt, strauji mainot ķermeņa stāvokli un uzsākot vai 
bremzējot pārvietošanos pa kortu, sportistam ar lielāku ķermeņa svaru stabilitātes 
saglabāšana var būt sarežģītāka nekā  sportistam ar mazāku svaru.   

Par svarīgāko līdzsvara saglabāšanā autore uzskata galvas stāvokli, ķermeņa augšējās daļas 
noliekumu pret balstu un balsta laukuma lielumu (sk. 18. att.). 
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18. att. Galvenie līdzsvara saglabāšanas faktori tenisā: 1) galvas stāvoklis, 2) 
ķermeņa augšējās daļas noliekums, 3) balsta laukuma lielums  (D. Kopsic Segal, 2003) 

 

Labam kontaktam ar balstu ir vēl viens svarīgs uzdevums, jo bez tā nevar realizēt 
nākamo kustību organizācijas biomehānisko principu – nodrošināt ķermeņa un tā distālo 
posmu ātruma palielināšanu uz smaguma un inerces spēku darbības rēķina. 

1.4.7. Lineārā un rotācijas ātruma bremzēšanas princips 

 Arī šim principam speciālajā literatūrā ir vairāki alternatīvi nosaukumi: krišana pēc 
inerces (Ю.Гавердовский, 2007), krišana aplī (В.Тутевич, 1969; О.Григалка, 1974), svara 
pārnešana kustības virzienā (K.Bartonietz, 2000), apgrieztā svārsta mehānisms (R.Bartlett, 
1997; А.Шалманов, 2002). Speciālistu domas sakrīt vienā jautājumā – šī sitienu un mešanas 
kustību organizācijas principa realizācija ir vēl viens no svarīgākajiem distālo ķermeņa posmu 
paātrināšanas mehānismiem, īpaši kustībās, kuras noslēdz aktīva rokas darbība. Aktīva 
ķermeņa svara pārnešana no aizmugurējās kājas uz priekšējo kāju sitiena izpildes laikā, 
pirmkārt, dod iespēju pagarināt ceļu, kurā roka iedarbojas uz  paātrināmo sporta rīku, otrkārt, 
kas ir vēl svarīgāk, pareizi organizētā kustībā tā dod iespēju palielināt sporta rīkam pielikto 
spēku, summējot muskuļu kontrakcijas spēku ar paša sportista augšējo ķermeņa daļu 
smaguma spēku (V.Mazzālītis, 1999; G.Tidow, 2003; R.Bahamonde, D.Knudson, 2003). 
Apzināta statiskā līdzsvara zaudēšana sitiena virzienā, pateicoties smaguma spēka darbībai, 
dod papildus horizontāli vērstu spēka komponenti, kura, ja vērsta pareizā virzienā, var 
palielināt sportista ķermeņa un sporta rīka kustības ātrumu (Ю.Гавердовский, 2007).  

Lielāks efekts darba posma ātruma palielināšanā, nekā sitienos no vietas, šim 
mehānismam ir sitienos kustībā, kad pirms sitiena uzsākšanas sportists ar noteiktu ātrumu 
kustas sitiena virzienā. Šajā gadījumā krītošā ķermeņa rotācija vertikālajā plaknē dod lielāku 
distālo posmu paātrinājumu, jo to paātrināšanā piedalās ne tikai smaguma spēks, bet arī 
inerces spēks, kurš rodas, ar aktīvu priekšējās kājas darbību strauji bremzējot ķermeņa 
apakšējo posmu horizontālo ātrumu. Priekšējās kājas aktīva bremzējoša darbība izsauc strauju 
balsta reakcijas spēka tangenciālās komponentes palielināšanos, kura vērsta pretēji kustības 
virzienam. Balstam tuvākie ķermeņa posmi zaudē savu ātrumu tajā laikā, kad ķermeņa 
kopējais masas centrs turpina kustību sitiena virzienā. Tas izsauc līdzsvara zaudēšanu, visas 
sistēmas ”sportists-sporta rīks” rotāciju ar asi, kas iet caur pēdas un balsta saskares vietu. 
Ķermeņa posmi, kuri atrodas tuvāk balstam, zaudē iepriekšējo ātrumu, savukārt distālie posmi 
kopā ar raketi savu ātrumu palielina. Ātruma pieaugums būs jo lielāks, jo lielāks ieskrējiena 
ātrums, jo straujāka šī ātruma bremzēšana un jo lielāks būs raketes rotācijas rādiuss 
(Ю.Гавердовский, 2007). Tā kā aprakstītā sistēmas distālā posma ātruma palielināšana 
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galvenokārt ir saistīta ar ieskrējiena ātruma strauju nobremzēšanu, atsevišķi speciālisti, 
piemēram, R.Bartlets (1997) šo kustību organizācijas principu tā arī nosauc checking of linear 
motion (angļ.val.) (R.Bartlett, 1997). 

Līdzīgi kustību organizāciju un mehāniskos procesus sitienos un metienos no 
ieskrējiena apraksta V.Tutēvičs (1969). Neatkarīgi no metiena vai sitiena veida darba posma 
ātruma nodrošināšana noris trīs posmos (B.Тутевич, 1969). 

Pirmajā posmā visai sistēmai ”sportists – rīks” tiek nodrošināts ātrums, un sistēma 
iegūst zināmu kinētiskās enerģijas daudzumu. Šī enerģija galvenokārt ir akumulēta sportista 
ķermenī, jo rokas un sporta rīka masa, salīdzinot ar ķermeņa masu, ir maza. Ātrums, ko šajā 
kustības daļā iegūst sporta rīks, ir vienāds ar paša sportista pārvietošanās ātrumu. Sportists 
šajā posmā necenšas paātrināt ķermeņa augšējo daļu un sporta rīku, bet gan visu ķermeni kopā 
ar  rīku.  

Otrajā posmā tiek palielināts sistēmas ”sportists – rīks” augšējās daļas – ķermeņa krūšu 
daļas, plecu joslas, rokas un rīka – ātrums. Ātruma palielināšana notiek gan muskuļu darbības 
ietekmē, gan tā arī pārnesot mehānisko enerģiju (impulsu) no ķermeņa apakšējiem posmiem 
uz augšējiem. Lai to izdarītu, apakšējo posmu ātrums strauji jābremzē. Strauji bremzējot 
lielos, masīvos ķermeņa apakšējos posmus – kājas un ķermeņa apakšējo (gūžu joslu) daļu – 
attiecīgi jāpieaug augšējo distālo posmu – ķermeņa augšējās daļas, plecu joslas un rokas ar 
sporta rīku – ātrumam. Bremzējot pleca locītavu, jāpalielinās augšdelma ātrumam, bremzējot 
augšdelmu, jāpalielinās plaukstas un sporta rīka ātrumam. Izšķiroša loma šajā posmu ātruma 
palēnināšanas sistēmā ir priekšējās kājas bremzējošajai darbībai tūlīt pēc tās nolikšanas uz 
balsta un tādam augšējo posmu stāvoklim, kas vislabāk spēj nodrošināt kustības daudzuma 
pārnešanu no ķermeņa apakšējiem posmiem uz roku un rīku. 

Trešais posms sākas ar sitiena kustības uzsākšanu – aktīvu rokas un sporta rīka 
paātrināšanu, kas sākas pēc straujas plecu joslas bremzēšanas. 
Iepriekš aprakstītā kustības daudzuma pārnešana no ķermeņa posma uz posmu un tālāk uz 
sporta rīku ir ievērojami vienkāršota. Sportists un sporta rīks nav slēgta sistēma, kurā pilnībā 
varētu darboties kustības daudzuma saglabāšanās likums. Pirmkārt, sportista kājas atrodas uz 
balsta un nav zināms, cik daudz ieskrējienā uzkrātās enerģijas tiek zaudēts, kājām saskaroties 
ar balstu (Д.Донской, 1977; G.Carr, 2004). Otrkārt, daļa no uzkrātās enerģijas tiks zaudēta, 
pārnesot to no viena ķermeņa posma uz citu. To nosaka bioloģisko audu īpašība disipēt no 
ārpuses pievadīto enerģiju (V.Zatsiorsky, B.Prilutsky, 2012). Treškārt, daļa mehāniskās 
enerģijas, galvenokārt elastīgās deformācijas, pāries siltumā (Р.McGinnis, 2005). Arī to 
nosaka bioloģisko audu īpatnības. Tajā pašā laikā ir pamats domāt, ka augsti kvalificētu 
sportistu kustībās enerģijas zaudējums, salīdzinot ar to enerģijas daļu, kas saglabājas sistēmā 
un kalpo distālo posmu ātruma palielināšanai, ir salīdzinoši neliels un ka enerģijas pārnešana 
kopā ar muskuļu darbību ir būtisks faktors augsta rezultāta sasniegšanā (P.Huijing, 2000). 
Sitiena kustības sporta biomehānikā sauc par saliktām, jo sportistam jāsaskaņo ne tikai   
kustības sistēmas posmu darbība telpā un laikā, bet jārēķinās arī ar to, ka katrs posms 
vienlaikus piedalās divās kustībās – virzes un rotācijas. Ja agrāk sportisti sitienu un mešanas 
kustībās vairāk akcentēja virzes un locītavu iztaisnošanas kustības, tad, sākot ar pagājušā 
gadsimta piecdesmitajiem, sešdesmitajiem gadiem, lielāks uzsvars tiek likts uz rotācijas 
kustībām (R.Sing, 1984). Šādu kustību raksturošanai, kā iepriekš jau tika minēts, tiek lietots 
īpašs nosaukums: rotary lift (angļu val.). Tā ir kustība, kurā dažādās attiecībās ir divi locītavu 
kustību veidi – iztaisnošanās un rotācijas. Bieži  rotāciju kustību īpatsvars ir ievērojami lielāks 
par iztaisnošanās kustībām. Piemēram, lodes grūšanā pēc J.Lankas (2003) datiem šī attiecība 
ir aptuveni 6 : 1 (J.Lanka, 2003).  

Kustību organizācijas raksturs kustībās ar rotācijas kustību elementiem principā 
neatšķiras no tām kustībām, kuru pamatā ir kustību sistēmas posmu lineārā ātruma un lineārā 
impulsa summēšana. Šeit visa ķermeņa rotācija notiek ap kopējo vertikālo asi, augstākstāvošo 
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ķermeņa posmu relatīvais ātrums tiek summēts ar zemākstāvošo posmu pārneses ātrumu un 
darba posma ātrums galvenokārt tiek nodrošināts, pārvietojot to pa plašu loku kopā ar rotācijā 
esošo ķermeni (Ю.Гавердовский, 2007). Ķermeņa posmu paātrināšana un bremzēšana 
rotācijas-iztaisnošanās kustībās notiek pēc tā paša secīgās ieslēgšanās un izslēgšanās principa 
(K.Bartonietz, 2000; J.Lanka, 2000; B.Elliott, 2000, 2003; B.Elliott et al., 1997; 
А.Шалманов, 2002). Atrodoties divatbalsta stāvoklī un paātrināti izmainot pozu, vispirms 
notiek ķermeņa savērpšana ap garenisko asi ar tai sekojošu secīgu mehāniskās kustības 
pārnešanu no posma uz posmu. Pirmie tiek paātrināti posmi ar lielāko inerces momentu, pēc 
tam tie posmi, kuru inerces moments pret attiecīgo rotācijas asi ir mazāks. Bremzējot 
proksimālo posmu rotācijas ātrumu, iegūtais momenta impulss tiek pārnests uz 
augstākstāvošo posmu, bremzējot to, pēc analoģiska principa tas tiek pārnests tālāk uz distālo 
posmu. Ja iztaisnošanās kustībās tiek realizēta viļņveida (secīga) posmu ieslēgšanās to masu 
samazināšanās kārtībā, tad rotācijas kustībās viļņveida ieslēgšanās nozīmē ieslēgšanos inerces 
momentu samazināšanās secībā (Ю.Гавердовский, 2007). Rotācijas kustībās tiek izmantots 
efekts, kas saistīts ar apgriezti proporcionālu sakarību starp ķermeņa inerces momentu un 
rotācijas ātrumu pret sistēmas vertikālo asi. Pieņemot, ka mehāniskās kustības daudzums 
sistēmā paliek nemainīgs, samazinoties ķermeņa posma inerces momentam pret rotācijas asi, 
jāpalielinās posma rotācijas ātrumam (С.Хайкин, 1971). 

Izpildot sitienu pa bumbiņu, tenisists var pārvietot savu ķermeni sitiena virzienā, var to 
pagriezt ap vertikālo asi vai vienlaikus izpildīt abas šīs kustības. Grūti iedomāties sitienu, kura 
laikā sportista ķermenis ir absolūti nekustīgs. Lai palielinātu raketes ātrumu, tenisisti apzināti 
vai neapzināti izmanto sava ķermeņa mehānisko kustību, tam pirms sitiena uzsākšanas  
nodrošinot noteiktu lineārās un rotācijas kustības daudzumu (impulsu). Lineāro impulsu var 
sadalīt divās komponentēs – vertikālajā un horizontālajā. Serve prasa lielāku vertikālo, labais 
sitiens lielāku horizontālo impulsu (R.Bahamonde, D.Knudson, 2003). Vertikālā impulsa 
lielums atkarīgs no balsta reakcijas spēka vertikālās komponentes, horizontālā no balsta 
reakcijas spēka horizontālās komponentes lieluma. Šo komponenšu lielums savukārt atkarīgs 
no spēka lieluma un virziena, ar kuru sportista kājas iedarbojas uz balstu. Tas nozīmē, ka 
”sitiens pa bumbiņu sākas ar balsta reakcijas spēku, kas izmaina ķermeņa impulsu un beidzas 
ar šī impulsa pārnešanu caur raketi uz bumbiņu” (B.Elliott, 2003). Vairākos pētījumos (B. 
Van Gheluwe, B. Hebbelinck, 1986; R. Bahamonde, D. Knudson, 2000), izmantojot 
tenzodinamometriskās platformas, iegūti dažādu tenisa sitienu balsta spēku pieraksti: vertikālā 
komponente, horizontālās (sitiena virzienā un perpendikulāri sitiena virzienam) komponentes. 
To analīze parāda, ka, piemēram, servējot galvenā spēka piepūle vērsta vertikālā virzienā. 
Balsta reakcijas vertikālā komponente divas reizes pārsniedz sportista ķermeņa svaru. Labā 
sitienā sportista piepūle galvenokārt vērsta horizontālā (sitiena) virzienā. Galveno ieguldījumu 
šī  spēka nodrošināšanā dod aizmugurējā kāja. Diemžēl nav izdevies atrast pētījumus, kuros 
būtu analizēta tenisista mijiedarbība ar balstu, lai savam ķermenim nodrošinātu rotācijas 
impulsu. Kā zināms, lai pagrieztu ķermeni ap asi, t.i., nodrošinātu tam noteiktu rotācijas 
kustības daudzumu, nepieciešama spēka momenta iedarbība. Tā kā tenisa sitienu pamatā ir 
vairāk rotācijas kustību nekā virzes kustību, tad, mūsuprāt, balsta reakcijas spēku momentu 
analīze var dot labāku izpratni par sitiena kustību izpildes efektivitāti.    

Apkopojot apakšnodaļā izklāstīto, jāatzīmē ka sitiena kustības izpildes efektivitātes 
galvenie kritēriji ir to organizācijas biomehānisko principu (muskuļu-cīpslu kompleksa 
iepriekšiestiepšanas princips, secīgas ķermeņa posmu darbības princips, inertuma 
minimizācijas princips, impulsa ģenerēšanas princips, spēka pielikšanas ceļa pagarināšanas 
princips, stabilitātes princips, lineārā un rotācijas ātruma bremzēšanas princips) realizācija.   
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1.5.     Kustību ātruma paaugstināšanas kinemātiskie mehānismi 

Pastāv uzskats, ka, smadzenes, lai vadītu kustības sarežģītā daudzposmu sistēmā, 
apvieno ķermeņa daļas attiecīgās apakšsistēmās (kinemātiskos mehānismos), kuras var 
darboties neatkarīgi cita no citas vai arī visas vienlaicīgi (А.Шалманов, 2002; И.Козлов, 
1998; Д.Донской, 1995; J.Lanka, 2004). Jāatzīmē, ka biomehānikā ar mehānismu saprot 
ķermeņa daļu sistēmu, kurā notiek kustības pārveidošana un nodošana no vienas ķermeņa 
daļas uz citu (Д.Донской, В.Зациорский, 1980). Kustību mehānismu darbība ir vērsta uz 
kustības kopējā mērķa sasniegšanu. Katra šāda kinemātiskā mehānisma realizācija ir atkarīga 
no kustības uzdevuma, cilvēka kustību sistēmas uzbūves un muskuļu biomehāniskajām 
īpašībām. Nosacīti neatkarīgie kinemātiskie mehānismi kļūst atkarīgi cits no cita, realizējot 
kādu noteiktu darbību, piemēram, sitienu vai metienu. Kinemātiskie mehānismi savstarpēji 
saistīti dinamiski un ikviena viena mehānisma realizācija tā vai citādi ietekmē pārējo 
mehānismu darbības efektivitāti. Tas nozīmē, ka katra kinemātiskā mehānisma realizācija var 
pozitīvi vai arī negatīvi ietekmēt citu mehānismu realizācijas pakāpi un kopā visa kustības 
uzdevuma realizāciju (Д.Донской, С.Дмитриев, 1993; А.Шалманов, 2002; J.Lanka, 2004).
 Kā atzīmē M. Godiks un A. Skorodumova (М.Годик, А.Скородумова, 2010), galvenie 
mehānismi un kustību tehnikas elementi, kurus sportisti izmanto sporta sitienos, ir 
daudzveidīgi un sarežģīti. To izpratne ir būtiska, apgūstot un treniņa procesā pilnveidojot 
sitienu tehniku, kā arī veicot  tehnikas vai to elementu biomehānisko kontroli.     
 Eksperimentāli ir pierādīts, ka sitienos darba posma maksimālais ātrums ir atkarīgs no 
divu galveno kinemātisko mehānismu darbības: 1) “pātagas” (whip technique - angļu val., 
хлестом - krievu val.) un 2) kinemātiskās ķēdes kā cietas sviras pagriešanās ap locītavas asi 
mehānismu darbības (R.Bartlett, 1997; А.Шалманов, 2002).  

1.5.1. ”Pātagas” mehānisms 

 Šīs mehānisms tiek realizēts, lai nodrošinātu iespējami lielāku biokinemātiskās ķēdes 
distālā posma ātrumu. To panāk, pakāpeniski paātrinot un pēc tam tādā pašā secībā bremzējot 
ķermeņa posmus. Šāda kustību organizācija ļauj palielināt muskuļu kontrakcijas spēku, 
efektīvi izmantot muskuļu, cīpslu un saišu elastīgās deformācijas enerģiju (P.Komi, 1992, 
2000; W.Herzog, 2000). Eksperimentāli daudzkārt ir pierādīts (T.Ivancevic et al., 2011), ka 
secīga, viļņveidīga ķermeņa posmu ieslēgšanās darbībā un to paātrināšanās ir īpaši efektīva, ja 
tā sākas no masīvākajiem posmiem un tālāk turpinās posmos, kuru masa, tuvojoties 
biokinemātiskās ķēdes distālajam galam, ir relatīvi  mazāka. Tā kā sitienā pa bumbiņu 
iesaistītās biokinemātiskās ķēdes masīvākais posms ir ķermeņa augšdaļa, tad, lai realizētu 
”pātagas” mehānismu un nodrošinātu iespējami lielāku tās mehāniskās kustības daudzumu 
(ņemtu kā posma masas un pārvietošanās ātruma reizinājumu), teorētiski ķermeņa augšadaļa 
jāpaātrina pirmā. Tālāk cits pēc cita tiks paātrināti augstākstāvošie posmi (augšdelms, 
apakšdelms, plauksta), kuru masas samazinās, tuvojoties ķēdes distālajam galam. Ķermeņa 
paātrināšanu sitiena virzienā sportists panāk, pret balstu aktīvi iztaisnojot kājas. Rokas posmu 
paātrinājumu nodrošina attiecīgo muskuļu spēka momenti pret attiecīgajām  locītavu asīm. 
Pakāpeniski kustībā iesaistīto ķermeņa posmu ātrums pieaug apgriezti proporcionāli to masai, 
t.i., jo vieglāks posms,  jo ātrāk tas pārvietojas. Tas nozīmē, ka plauksta ar raketi, ne tikai kā 
biokinemātiskās ķēdes vieglākais posms, bet arī kā šīs ķēdes distālais posms, sasniedz 
vislielāko ātrumu.         

”Pātagas” mehānisma darbības pamatā ir kustības daudzuma saglabāšanās likums, ar 
kuru saskaņā ”mehāniskās kustības daudzums slēgtā sistēmā, t.i., sistēmā, kura brīva no ārējo 
spēku iedarbības, saglabājas nemainīgs” (C.Хайкин, 1971). Kaut arī sportista ķermenis, 
izpildot sitienu, nav slēgta vai izolēta sistēma, jo atrodas saskarē ar balstu, ķermeņa posmu 
ātruma izmaiņu raksturs lielā mērā notiek atbilstoši šim likumam (Д.Донской, 1977; 
Ю.Гавердовский, 2007). 
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Pagriežot biokinemātisko ķēdi, piemēram, roku vai kāju ap locītavas asi kā cietu sviru, 
visu tās posmu leņķiskais ātrums izmainīsies un sasniegs maksimumu vienlaicīgi. Distālā 
posma lineārais ātrums būs atkarīgs no biokinemātiskās ķēdes garuma un tās leņķiskā ātruma. 
Savukārt, ķermeņa posma rotācijas ātrumu noteiks: 1) muskuļu spēka  moments, kas pielikts 
posmam proksimālajā locītavā un 2) proksimālās locītavas paātrinājums. Principā var 
uzskatīt, ka, izpildot sitienu, katra ķermeņa daļa vienlaikus piedalās divās kustībās: pagriežas 
ap proksimālās locītavas asi un pārvietojas kopā ar šo locītavu (Д.Донской, В.Зациорский, 
1980; Ю.Гавердовский, 2007). Raketes paātrināšanas laikā sitiena virzienā kustas pleca 
locītava kopā ar ķermeņa augšdaļu un tajā pašā laikā ap asi, kas atrodas pleca locītavā, 
pagriežas roka ar raketi. Mehānikā šādu kustību sauc par saliktu (O.Kepe, J.Vība, 1982). 
Ķermeņa (mūsu piemērā pleca locītavas) virzes kustību saliktā kustībā sauc par pārneses 
kustību un ātrumu, ar kādu ķermenis kustas, par pārneses ātrumu. Ķermeņa rotāciju ap 
nemainīgu asi, kas kustas kopā ar proksimālo ķermeni (mūsu piemērā roka ar raketi), sauc par 
relatīvo kustību un tās ātrumu par relatīvo ātrumu. Rezultējošo kustību, ko iegūst, summējot 
pārneses un relatīvo kustību, sauc par absolūto kustību, bet ātrumu, ko iegūst, ģeometriski 
summējot pārneses un relatīvo ātrumu, sauc par absolūto ātrumu. Tas nozīmē, ka plaukstas un 
raketes absolūtais ātrums būs vienāds ar vektoru summu, ko veido visa ķermeņa rotācijas 
ātrums ap vertikālo asi, rokas rotācijas ātrums ap asi pleca locītavā un pleca locītavas virzes 
kustības ātrums.  

1.5.2.   Kinemātiskās ķēdes pagriešanās ap locītavas asi mehānisms 

Ķermeņa daļas pagriešanos ap locītavas asi var nodrošināt ne tikai tai pieliktais muskuļu 
spēka moments, bet to var panākt strauji izmainot proksimālās locītavas stāvokli telpā. 
Ķermeņa daļas pagriešanos ap locītavas asi šajā gadījumā nodrošinās spēks, kura darbības 
līnija iet caur locītavas asi. Šo spēku biomehānikā sauc par locītavas ass spēku 
(В.Зациорский и др., 1981; Д.Донской, В.Зациорский, 1980; V.Zatsiorsky, 1997). Ja 
rotācijas ass tai pielikta spēka iedarbības ietekmē sāks paātrināti kustēties noteiktā virzienā, 
tad pie tās piekārtais ķermenis inerces spēku ietekmē pagriezīsies ap šo asi pretējā virzienā. Jo 
straujāk notiks rotācijas ass kustība noteiktā virzienā, jo ar lielāku ātrumu pretējā virzienā 
pagriezīsies piestiprinātais ķermenis. Šādu kustību organizācijas modeli cilvēks izmanto 
spēcīgos sitienos (futbolā, karatē), izpildot maksimāli tālus metienus (šķēpa mešanā), kā arī 
tenisā, piemēram, izpildot spēcīgu  servi vai labo sitienu. Aktīva proksimālo locītavu 
paātrināšana nodrošina zemākstāvošo posmu “apdzīšanu”, tai sekojoša posma aktīva 
bremzēšana, pārnesot mehānisko impulsu uz augstākstāvošajiem posmiem, palielina to 
ātrumu (A.Вагин, 2009). Strauji paātrinot pleca locītavu sitiena virzienā, roka ar raketi 
pagriezīsies pretējā virzienā, savukārt, strauji bremzējot pleca locītavu, roka ar raketi 
paātrināti kustēsies bumbiņas virzienā. Līdzīga kustību organizācija vērojama visās sitienu un 
mešanas kustībās. Rokas pagriešanos pleca locītavā, apakšdelma saliekšanu vai atliekšanu 
elkoņa locītavā,  plaukstas kustību plaukstas locītavā spēj nodrošināt attiecīgo muskuļu 
darbība. Taču tikpat labi šie posmi var pagriezties ap attiecīgo locītavu asīm, nepiedaloties 
nevienam no šo locītavu apkalpojošajiem muskuļiem, bet izmantojot spēkus, kuri rodas 
proksimālo posmu paātrināšanas vai bremzēšanas ietekmē. Šo procesu sauc arī par impulsa 
pārnešanu vai impulsa transmisiju no ķermeņa viena posma uz otru (R.Bartlett,1999).  
Ķermeņa taisnvirziena kustības mērs ir impulss vai ķermeņa kustības daudzums (m  v), kas 
raksturo, cik daudz mehāniskās kustības viens ķermenis var nodot citam ķermenim 
mehāniskās kustības veidā. Rotējoša ķermeņa kustības daudzuma mērs ir kinētiskais 
moments, kurš vienāds ar inerces momenta (I) pret doto asi reizinājumu ar rotācijas ātrumu 
(I·ώ). 

Hipotēze par mehāniskās enerģijas vai kustības daudzuma pārnešanu no proksimālajām 
uz distālajām ķermeņa daļām un tālāk uz raketi tiek skaidrota šādi (R.Bartlett, 2000). Ja uz 
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ķermeņu sistēmu nedarbojas ārējie spēki, tās masas centra ātrums nemainās. To nosaka 
sistēmas masas centra kustības likums: ”sistēmas masas centra ātrums paliks nemainīgs, ja tai 
pielikto ārējo spēku summa vienāda ar nulli”. Iekšējie spēki sistēmas masas centra ātrumu vai 
tā virzienu izmainīt nevar. Tas nozīmē, ka šādā slēgtā sistēmā nemainīgs paliek arī sistēmas 
impulss un kinētiskais moments: ”slēgtā izolētā sistēmā kustības daudzums paliks nemainīgs, 
ja tai pielikto ārējo spēku summa ir vienāda ar nulli”. Kinētiskā momenta saglabāšanās likums 
ir šāds: ”ķermeņa kinētiskais moments paliks nemainīgs, ja tam pielikto ārējo spēku momentu 
summa ir vienāda ar nulli”. Tā kā arī enerģijas daudzums, kas piemīt ķermenim, ir atkarīgs no 
tā kustības ātruma (mv2/2) un rotēšanas ātruma ap doto rotācijas asi (I2/2), tad slēgtā sistēmā 
arī kinētiskās enerģijas daudzumam jāsaglabājas nemainīgam. To nosaka enerģijas 
saglabāšanās likums (С.Хайкин, 1971). Pašā sistēmā ir iespējams pārdalīt impulsu vai 
enerģiju, pārnesot to no vienas sistēmas daļas uz citu. Iekšējie spēki (visbiežāk tie ir muskuļu 
vilkmes spēki) var palielināt vienas sistēmas daļas ātrumu, samazinot citas daļas ātrumu. 
Kopējais mehāniskās kustības vai enerģijas daudzums šādā gadījumā paliks nemainīgs. Ja 
nosacīti pieņem, ka sportists kopā ar sporta rīku veido šādu slēgtu sistēmu, tad saskaņā ar 
kustības daudzuma saglabāšanās likumu var rakstīt, ka 

 
m1·v1 =m2·v2        , 

kur m1 un m2  ir divu ķermeņu masas, bet v1 un v2 ir to ātrumi. Lai saglabātu reizinājumu 
vienādību vienlīdzības zīmes abās pusēs, samazinot pirmā ķermeņa ātrumu v1, otrā ķermeņa 
ātrumam v2 jāpieaug tik reizes, cik reizes pirmā ķermeņa masa lielāka par otrā ķermeņa masu. 
Tā kā ķermeņa proksimālo posmu masas ir daudzkārt lielākas nekā distālo posmu un raketes 
masa, tad, strauji samazinot proksimālo posmu ātrumu, plaukstas un raketes ātruma 
pieaugumam jābūt būtiskam. Principā ātrumam jāpieaug tik reižu, par cik reizēm proksimālo 
posmu masa ir lielāka par distālo posmu masu: kustībā iesaistīto posmu ātrumam jāpieaug 
apgriezti proporcionāli to masu lielumam. Protams, ar nosacījumu, ka sitiena beigās  
proksimālo posmu ātrums ir vienāds ar nulli un impulss vai visa enerģija no proksimālajiem 
posmiem ir pilnībā pārgājusi uz distālajiem posmiem un raketi. 
 Ideja, kas ietverta šajā kustību organizācijas veidā, ir vienkārša: lai nodrošinātu visai 
sistēmai "sportists-rīks" noteiktu kustības daudzumu, vispirms jāpalielina visas sistēmas 
ātrums. Sitienos pa bumbu to panāk ieskrienoties. Pēc tam jābremzē lielie, masīvie 
proksimālie posmi (kājas, ķermeņa apakšējā daļa), lai palielinātu  ķermeņa augšējās daļas 
ātrumu. Pēc tam, bremzējot ķermeņa augšējo daļu, ar pātagveida kustību jāpalielina 
augšdelma, apakšdelma un plaukstas ar raketi ātrums. 

Piemēru, kad novēro aprakstīto enerģijas pārnešanu un sekojošu ātruma palielināšanos, 
ir daudz. Pēc šāda principa darbojas makšķerkāts, iemetot āķi ūdenī, pātaga, izpildot sitienu, 
vai lokans metāla lineāls, ar kuru, turot to pie viena gala, spēcīgi sit kādam šauram 
priekšmetam. Lineāla apakšējās daļas ātrums kļūs vienāds ar nulli, bet garākā augšējā gala 
ātrums krasi pieaugs. Jo tālāk lineāla punkti atradīsies no sitiena vietas, jo lielāks būs to 
ātrums. Lineāla apakšējās daļas kustības daudzums pāries uz lineāla augšējo daļu un izmainīs 
tās ātrumu. Visiem pazīstams skaļa plaukšķa efekts, izpildot spēcīgu sitienu ar garu pātagu. 
Šis troksnis rodas, pātagas galam pārsniedzot skaņas ātruma barjeru. Visos šajos piemēros 
vērojama kopēja aina: iesākumā tiek paātrināts viss ķermenis (makšķerkāts, pātagas kāts, 
lineāls), sevišķi tā masīvākā daļa. Pēc tam apakšējais gals tiek strauji bremzēts vai pat 
paātrināts pretējā virzienā. Saskaņā ar fizikas likumiem augšējās daļas ātrumam attiecīgi 
jāpalielinās.  Rokas distālā posma paātrināšana “pārnesot impulsu” no proksimālā posma uz 
distālo shēmatiski parādī 19. attēlā.  Pieņemsim, ka attiecīgie muskuļi (19. att. (a) - agonistu 
darbība) paātrināti bultiņas virzienā pagriež augšdelmu. Inerces spēku ietekmē apakšdelms 
centīsies pagriezties pretējā virzienā, respektīvi, roka elkoņa locītavā salieksies. Aktivizējot 
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antagonistus, t.i., tos pleca locītavas muskuļus, kas var darboties kā antagonisti minētajiem 
agonistiem, augšdelma ātrums strauji samazināsies. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. att.  Impulsa pārnešanas shēma atvērtā biokinemātiskā ķēdē (R. Bartlett, 
1997): a) muskuļu agonistu spēka moments M+ paātrina proksimālo posmu; b) 

muskuļu antagonistu spēka moments M- bremzē proksimālo posmu; c) pēc impulsa 
pārnešanas distālais posms paātrinās  

 

Savukārt apakšdelms centīsies paātrināti pagriezties uz priekšu, roka elkoņa locītavā 
iztaisnosies (19. att. (b)). Atvērtās biokinemātiskās ķēdes distālais posms (apakšdelms kopā ar 
plaukstu) paātrināsies impulsa pārnešanas ietekmē (19. att. (c)). Ķēdes proksimālais posms - 
augšdelms, zaudējot savu ātrumu, sekmēs distālā posma ātruma palielināšanos. Apakšdelma 
ātrums varētu pieaugt vēl lielākā mērā, ja vienlaikus ar impulsa pārnešanu no augšdelma 
aktivizēsies arī elkoņa locītavas muskuļi – apakšdelma atliecēji. Atsevišķi speciālisti šāda 
veida kustības sauc par ballistiskām, kurās distālo posmu muskuļu aktivitāti novēro tikai pašā 
metiena sākumā un tālāk posms kustas pēc inerces (Ю.Верхошанский, 1982; G.Tidow, 
2002). To apstiprina muskuļu darbības elektromiogrāfiskie pētījumi. Piemēram, augstas 
klases beisbolistiem augšdelma trīsgalvainā muskuļa (tricepsa) elektriskā aktivitāte bumbiņas 
izmetiena laikā, kad notiek aktīva rokas iztaisnošana, ir maza vai tās vispār nav (R.Bartlett, 
2006). Pēc autora domām, tas liecina par to, ka apakšdelma, plaukstas un bumbiņas ātrums 
lielākā mērā pieaug uz impulsa pārnešanas rēķina no proksimālajām ķermeņa daļām (pleca, 
augšdelma), kā no to apkalpojošo muskuļu darbības. Līdzīgi secinājumi par rokas vai kājas 
muskuļu darbību iegūti arī citos pētījumos: sitienā pa futbola bumbu (C.Putnam, 1983), šķēpa 
mešanā (K.Bartonietz, 2000), sitienā pa tenisa bumbiņu (B.Elliott, 2000) un pat lodes grūšanā, 
kur sportistam jāpaātrina salīdzinoši daudz smagāks rīks (J.Lanka, 2000). 19. attēlā parādīta 
divu biokinemātiskā pārī savstarpēji savienotu ķermeņa posmu mijiedarbība. Reālā sitienā 
piedalās daudzas ķermeņa daļas un kā biokinemātiskie pāri apskatāmi visi savstarpēji 
savienotie ķermeņa posmi, piemēram: ķermeņa apakšējā daļa – ķermeņa augsējā daļa, 
ķermeņa augšējā daļa – roka, augšdelms - apakšdelms, apakšdelms – plauksta, plauksta – 
rakete. Īstenībā cilvēka kustību aparātā vienotā sistēmā vai biokinemātiskā ķēdē ir savienotas 
ne tikai blakus esošās ķermeņa daļas. Piemēram, plauksta vai apakšdelms ar ķermeņi nav 
savienots tieši, bet caur augšdelmu. Tas tomēr nenozīmē, ka ķermeņa augšdaļas kustības 
nevar ietekmēt plaukstas kustību un otrādi. Pateicoties iespējai locītavas vajadzīgajā brīdī 
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fiksēt (to var izdarīt, vienlaicīgi aktivizējot locītavu apkalpojošo muskuļu funkcionāli pretējās 
grupas, piemēram, saliecējus un atliecējus), kā arī tam, ka daļa muskuļu vienlaikus apkalpo 
divas locītavas (divlocītavu muskuļi), impulsa pārnešana var notikt ne vien starp savstarpēji 
savienotiem posmiem, bet arī starp posmiem, kuri nav tieši savienoti (В.Зациорский и др., 
1981; V.Zatsiorsky, 1997). Apskatot attēlu, kurā parādīti ķermeņa daļu masu centru vai 
locītavu centru “ātrums – laiks” grafiki (sk. 9. att.), var konstatēt, ka kustībās, kurās 
jāsasniedz pēc iespējas lielāks distālā posma beigu ātrums, ķermeņa daļas vispirms tiek 
paātrinātas, pēc tam bremzētas. No tā var secināt, ka sistēmā “sportists-rīks“ tiešām notiek 
impulsa pārnešana no posma uz posmu. Tomēr paliek neatbildēts jautājums – no kura posma 
uz kuru tas tiek pārnests? Iespējams, ka enerģijas plūsma notiek ne tikai virzienā 
“proksimālais  distālais”, bet arī virzienā “distālais  proksimālais” posms (R.Bartlett, 
2000; K.Bartonietz, 2000). To nosaka Ņūtona Trešais (darbības-pretdarbības) likums: “ja 
viens ķermenis iedarbojas uz otru ar noteiktu spēku, tad arī otrs ķermenis iedarbojas uz pirmo 
ar spēku, kas vienāds tam pēc lieluma un pretēji vērsts“. Spēku, ar kuru otrais ķermenis 
iedarbojas uz pirmo, sauc par reakcijas spēku. Tas nozīmē, ka savstarpēji savienotos 
biokinemātiskās ķēdes posmus var apskatīt kā ķermeņus, starp kuriem šāda mijiedarbība 
pastāv un darbojas gan aktīvie, gan reaktīvie spēki. K.Bartonieca (2000) dati, kas iegūti, 
modelējot roku kā trīsposmu (augšdelms, apakšdelms, plauksta) sistēmu, parāda, ka, 
piemēram, metot lodīti, kuras svars neatbilst sportista spēka iespējām, tiešām var būt tā, ka 
apakšdelma (distālais posms) paātrinājums vairāk ietekmē proksimālā posma - augšdelma 
ātrumu, nekā tas ir normālā metienā, t.i., metienā, ko sportists izpilda ar savām spēka 
iespējām atbilstošu rīku (K.Bartonietz, 2000). Iespējams, ka līdzīgu ainu var vērot arī tenisa 
sitienā, ja raketes svars neatbilst sportista rokas spēka iespējām. Pētījumus, kuros šis 
jautājums būtu apskatīts tenisā, atrast diemžēl nav izdevies. Pastāv uzskats, ka līdzīga 
savstarpēja mijiedarbība var izveidoties arī starp sportista ķermeni un roku ar sporta rīku. 
Kāpēc, piemēram, uzsākot šķēpa izmetienu, pēc kreisās kājas nolikšanas uz balsta ķermeņa 
augšējās daļas masas centrs (sk. 9. att.) praktiski nemaina savu ātrumu un ķermeņa augšējā 
daļa paliek vertikālā stāvoklī, lai gan notiek aktīva cirtienveida kustība uz priekšu? Pēc 
K.Bartonieca (2000) aprēķiniem, paātrināta rokas ar šķēpu kustība mešanas virzienā pasargā 
šķēpa metēju no priekšlaicīgas saliekšanās gūžas locītavās, bet aktīva ķermeņa augšdaļas 
kustība uz priekšu savukārt nodrošina stabilu pamatu rokas paātrināšanai. Nepietiekama 
ķermeņa augšējās daļas aktivitāte, kas šajā metiena daļā ir raksturīga daudziem zemākās 
klases šķēpa metējiem, samazina izmetiena efektivitāti: samazinās rīka izlidošanas ātrums, un 
metējs nespēj nodrošināt pareizo rīka izlidošanas virzienu (K.Bartonietz, 2000). Iespējams, ka 
līdzīga mijiedarbība starp tenisista roku ar raketi un ķermeņa augšdaļu notiek arī spēcīgos 
sitienos pa bumbiņu. Arī par šo jautājumu attiecīgu pētījumu datus nav izdevies atrast. 
Uzskatām, ka šo jautājumu noskaidrošana īpaši aktuāla, uzsākot darbu ar tenisistiem 
iesācējiem: piemeklējot sportista sagatavotības līmenim atbilstošu raketi, mācot sitiena 
tehnikas pamatus, apgūstot individuāli optimālāko ķermeņa daļu mijiedarbības modeli. 

Apkopojot 1.2. – 1.5. apakšnodaļās, jāsecina ka tenisa sitienu tehniskā izpildījuma 
pamatā ir divu ķermeņu – raketes un bumbiņas mijiedarbības mehāniskie nosacījumi, kuri 
apskatīti apakšnodaļā “Sitienu mehānika” un sitiena kustību, ko izpilda tenisists, tehnika vai 
organizācijas biomehāniskie principi, kuri analizēti apakšnodaļā ”Sitienu biomehānika”. 
Sitiena izpildes tehnika un sitiena efektivitāte ir atkarīga no tā, kā darbojas cilvēka kustību 
balsta sistēma kopumā un atsevišķas tās daļas, lai palielinātu darba posma ātrumu un sitiena 
masu.  Sporta biomehānikā sišanas un mešanas kustības iedala vienā kustību grupā, pieņemot, 
ka tajās ir kopīgs ne tikai kustības uzdevums – nodrošināt kustības beigās maksimālu darba 
posma ātrumu, bet arī principiāli vienādi ir kustību organizācijas pamati. Tāpēc analītiskajā 
apskatā tika analizēta ne tikai tā literatūra, kas veltīta sitienu tehnikas biomehānikai, bet arī 
kustību organizācijas principu izpētei mešanas sporta veidos. Tas palīdzēja  dziļāk izprast 
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sitiena kustību kinemātisko un dinamisko struktūru, kustības sastāvu un organizatorisko 
struktūru, izdalīt kustības daļas, fāzes un atseviškus elementus, noteikt to pareizas izpildes 
kritērijus un savstarpējās sakarības. Plašāk, kā mums zināmajā speciālajā literatūrā 
apakšnodaļā “Sitienu organizācijas biomehāniskie principi“, tika analizēti kustību 
organizācijas vispārīgie principi un specifiskie, tikai sitiena kustībām raksturīgie organizācijas 
biomehāniskie principi un kinemātiskie mehānismi: muskuļu iepriekšiestiepšanas princips, 
secīgas muskuļu grupu un ķermeņa daļu darbības princips, inertuma minimizācijas u.c. 
principi, “pātagas” un citi kinemātiskie mehānismi, to pareizas realizācijas nosacījumi un 
ietekme uz sitiena efektivitāti. 

1.6.  Labā sitiena fāžu  galvenās biomehāniskās funkcijas 

 Pēc tam, kad apskatīti sitiena kustību organizācijas vispārīgie un atseviškie 
biomehānikas principi un galvenie kinemātiskie mehānismi, iespējama šo kustību fāžu analīzi.  

Tenisā galvenokārt izmatoto trīs pamatsitienus: servi, labais sitiens (forehand - angļu 
val.) un kreisais sitiens (backhand - angļu val.). 

Detalizētāk apskatīsim tenisa spēlē visbiežāk izmantoto sitienu – labo sitienu, t.i. 
sitiens ar dominējošo roku pēc bumbiņas atlēciena. Labais sitiens ir tenisa spēles pamatsitiens, 
to pielieto gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Ar labo sitienu sāk tenisa spēles tehnikas apguvi 
un treniņu procesu iesācējiem un jaunajiem tenisa spēlētājiem.   

Pēdējo 30 gadu laikā labais sitiens radikāli mainījies. Klasisko sitiena  variantu šodien  
lieto reti. Tā vietā lielākā daļa amatieru un profesionāļu spēlē lieto uzgriezto labo sitienu (top 
spin forehand - angļu val.). Uzskata, ka sitiena tehnikas izmaiņas lielā mērā saistītas ar tenisa 
rakešu modernizāciju (D.Knudson, 1991; H.Brody, 1997). Salīdzinājumā ar agrāko laiku koka 
raketēm mūsdienu tenisa raketēm ir lielāka galva, tās ir ievērojami vieglākas un ar uzlabotām 
mehāniskajām īpašībām, kas dod iespēju ne tikai izpildīt spēcīgākus sitienus, nezaudējot 
bumbas kontroli un nemazinot precizitāti, bet piešķirt bumbiņai arī lielāku rotācijas ātrumu. 
Izmainījusies ne tikai sitiena izpildes tehnika, bet arī raketes satvēriena veids, kāju un 
ķermeņa daļu darbība. Agrāk dominējošo iztaisnošanās kustību vietā arvien vairāk ieviešot 
rotāciju kustību elementus. Izmainījies arī pats sitiens, sākot ar atvēzienu un beidzot ar  
raketes paātrināšanas trajektoriju un pašu sitienu pa bumbiņu. Nosacīti horizontālo raketes 
paātrināšanas trajektoriju, kas bija raksturīga klasiskā taisnā sitiena tehnikai, nomainījusi 
lejup-augšupejoša trajektorija, lai saskares mirklī ar bumbiņu nodrošinātu labāku bumbiņas 
iegriešanu. Labajā sitienā izdala vairākas kustību fāzes. 

Sagatavošanās fāze un atvēziens. Sagatavošanās fāzē nozīmīgu lomu ieņem kāju 
novietojums, ķermeņa stāvoklis un raketes satvēriens. Raketes satvēriens nosaka raketes 
orientāciju sitiena laikā, kā arī rokas ar raketi kustības trajektoriju. Speciālajā literatūrā to sauc 
par rokas mobilitāti.  Daudzi tenisa speciālisti atzīst, ka svarīgs ir ne tikai raketes satvēriena 
veids, bet arī satvēriena stiprums. Īpaši svarīgs tas ir ārpus centra sitienos (off-center - angļu 
val.) (B.Elliot, 1982; B.Elliott et al., 1997; M.Grabiner et al., 1983; J.Groppel, 1984). Lielākā 
daļa mūsdienu profesionālo tenisistu, izpildot labo sitienu, priekšroku dod rietumu (western - 
angļu val.) vai pusrietumu (semi-western - angļu val.) tvērienam. Retāk raketi satver austrumu 
(eastern - angļu val.) tvērienā, ko plaši izmantoja agrākajos gados. Rietumu satvēriena 
priekšrocības tiek skaidrotas ar to, kā, šādi turot raketi, vieglāk piešķirt bumbiņai vajadzīgo 
rotācijas ātrumu un saglabāt pareizu raketes orientāciju sitiena nobeiguma daļā (B.Elliot et al., 
1997).  

Atkarībā no kāju novietojuma tenisā izšķir trīs stājas veidus: slēgto, atvērto un 
pusatvērto. Atvērtā stājā sportista pēdas novietotas paralēli vai gandrīz paralēli tīklam, 
pusatvērtā un slēgtā stājā priekšējās kājas pēda novietota tīkla virzienā. Atvērtās stājas mīnuss 
– apgrūtināta lineārā impulsa nodrošināšana sitiena virzienā. Atvērtā stājā ķermeņa 
taisnvirziena kustība sitiena virzienā ir minimāla, jo sitiens tiek izpildīts ar kreiso soli uz 
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sāniem un raketes vēzienu bumbiņas virzienā galvenokārt nodrošina ķermeņa daļu rotācijas 
kustības. Atvērtās stājas pluss – nepieciešams īsāks laiks, lai sportists sagatavotos sitiena 
izpildei (B.Elliott, 2003). Pusatvērtā vai slēgtā stājā, pārnesot ķermeņa svaru no aizmugurējās 
kājas uz priekšējo, sportists iegūst iespēju izmantot sitienā ķermeņa masu, t.i., raketes ātrumu 
palielināt uz ķermeņa lineārā impulsa rēķina. Kā atzīmē R.Bahamonde un D.Knudsons 
(R.Bahamonde, D.Knudson, 2003), lineārā impulsa izmantošana raketes ātruma palielināšanai 
ir sportista tehnikas kritiskais faktors. Otra priekšarocība – slēgtās stājas dod lielākas iespējas 
nodrošināt ķermeņa augšējās daļas un plecu joslas muskuļu iestiepšanu, kas nepieciešama, lai 
nodrošinātu strauju raketes ātruma palielināšanos. 

Svarīgs sitiena tehnikas elements ir atvēziens. Tenisisti, treneri un tenisa speciālisti 
nevar vienoties par to, kāda veida atvēziens sekmē lielāku raketes paātrinājumu. Atvēzienu 
var izpildīt ar lielāku vai mazāku cilpu, pa kuru pārvietojas rakete atvēziena laikā. Atvēziens 
var būt straujāks vai lēnāks, augstāks vai zemāks. Ir dati, ka plašs atvēziens palielina raketes 
paātrinājumu, bet negatīvi ietekmē bumbas kontroli un sitienu izpildes taimingu (D.Knudson, 
1991). Ar sitienu taimingu autori saprot to, ka garš un ilgstošs atvēziens var negatīvi ietekmēt 
spēles ritmu, laika attiecības starp sitieniem un citiem spēles elementiem. Raketes beigu 
ātrums pēc atvēziena pa mazo cilpu nedaudz samazinās, toties paaugstinās iespējas kontrolēt 
raketes kustības un līdz ar to arī sitienu precizitāti (J.Groppel, 1984). Atvēziena galvenais 
uzdevums ir nodrošināt nepieciešamo darba muskuļu iestiepšanu, kas nepieciešama spēcīgu 
sitienu producēšanai (D.Knudson, B.Elliott, 2003). 

Rezumējot var secināt, ka sagatavošanās (atvēziena) fāzē tenisistam jānodrošina vairāku 
svarīgu biomehānisku funkciju realizācija (R.Bartlett, 1997; R.Schernborn, 1998; R.Reinolds, 
1994, 1995 (a); M.Reid, B.Elliott, 2002; T.Sadzeck, 2008): 

 jānodrošina tāds ķermeņa un ķermeņa daļu stāvoklis, no kura iespējams izpildīt 
efektīvu raketes paātrināšanu; 

 jāmaksimalizē raketes un sportista ķermeņa kopējā masas centra kustību plašums, t.i., 
jāpagarina spēka pielikšanas ceļš; 

 jārada priekšnoteikumi, lai pirmie kustību varētu uzsākt ķermeņa spēcīgākie posmi, 
veicinot apstākļus secīgai muskuļu darbības principa realizēšanai; 

 jānodrošina muskuļu-agonistu iestiepšanas-saīsināšanās cikla realizācija. 
 jāizmanto muskuļu biodinamikas sakarības ”spēks – garums” realizācija: muskuļa 

kontrakcijas spēks atkarīgs no tā garuma stimulācijas momentā. Atvēziena beigās 
muskuļu agonistu garums tuvojas garumam miera stāvoklī vai nedaudz (aptuveni 1.2:1 
attiecībā pret miera garumu) pārsniedz to (R.Bartlett, 1997);    

 jānodrošina elastīgās deformācijas enerģijas akumulēšana muskuļu-cīpslu kompleksā; 
 jāpaaugstina muskuļu agonistu darbības efektivitāte, reflektori ierobežojot muskuļu 

antagonistu aktivitāti, izmantojot Goldži cīpslu refleksa un reciprokālās inervācijas 
mehānisma darbību (B.Prilutsky, 2000; Л.Караулова и др., 2009); 

 maksimāli jāsaīsina pārejas laiks no sagatavošanās fāzes uz nākamo – rokas ar raketi 
paātrināšanas fāzi, lai muskuļu, cīpslu un saišu relaksācijas ietekmē nesamazinātos 
atvēziena laikā uzkrātās elastīgās deformācijas enerģijas daudzums (J.Burnie, 1987; 
P.Komi, C.Nicol, 2000; V.Zatsiorsky, B.Prilutsky, 2012). 

Darba posma (raketes) paātrināšanas fāze. Klasiskajā labajā sitienā roka un rakete 
kustas kā viens vesels segments. Rokas kustība notiek tikai plecu locītavā. Mūsdienu sitiena 
tehnika paredz, ka raketes paātrināšanā piedalās visi ķermeņa posmi, sākot no kājām, gurnu 
joslas, ķermeņa augšējās daļas, plecu joslas un rokas: augšdelms, apakšdelms, plauksta. 
Praktiski visi koordinēto kustību organizācijas biomehāniskie principi lielākā vai mazākā 
mērā tiek realizēti, izpildot darba posma un raketes paātrināšanas fāzi.  

Kvalificētu tenisistu sitienos novēro secīgu muskuļu grupu darbību un ķermeņa daļu 
ieslēgšanos kustībā noteiktā laikā pēc kustības uzsākšanas. Kā iepriekš atzīmēts, secīgas 
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muskuļu grupu darbības princips sitienos paredz trīs stratēģiju realizāciju: 1)  ķermeņa daļu 
ieslēgšanos pareizā laikā; 2) ieslēgšanos darbībā virzienā no proksimālajiem uz distālajiem 
ķermeņa posmiem; 3) aktīvu ķermeņa posmu paātrināšanu fāzes pirmajā daļā un aktīvu 
ķermeņa posmu bremzēšanu fāzes otrajā daļā (T.Ivancevic et al., 2011). Kustību uzsāk lielās, 
spēcīgās muskuļu grupas, turpina mazākās, bet ātrākās distālo posmu muskuļu grupas, tā 
nodrošinot nepārtrauktu raketes ātruma palielināšanos. Pakāpeniski sitiena darbībā iesaistot 
vairāk distāli izvietotos muskuļus, pieaug arī kustību precizitāte – samazinās muskuļu 
inervācijas attiecība (Л.Караулова и др., 2009). Šajos muskuļos viens motoneirons inervē 
mazāku muskuļu šķiedru skaitu, tā nodrošinot precīzāku muskuļu spēka regulāciju (J.Groppel, 
E.Roetert, 1992). Darba posma paātrināšanas laikā ķermeņa posmu producētie spēki vērsti 
sitiena virzienā, notiek spēku summācija, augstākstāvošie biokinemātiskās ķēdes posmi sāk 
paātrināties, kad to inertā pretestība ir minimāla.  

Tas nozīmē, ka raketes ātruma nodrošināšanā savu ieguldījumu dod visi ķermeņa posmi,  
tomēr to ieguldījums ir atšķirīgs. Pēc B. Elliota datiem (B.Elliott et al., 1995) raketes 
paātrināšanas laikā no atvēziena gala stāvokļa līdz sitienam pa bumbiņu leņķis pleca locītavā 
izmainās salīdzinoši maz un tas nozīmē, ka šī kustība maz var ietekmē arī raketes ātrumu. 
Lielāka nozīme raketes ātruma palielināšanā ir ķermeņa pagriešanai sitiena virzienā un rokas 
iztaisnošanai elkoņa locītavā. Raketes ātruma pieaugums šeit saistīts ar rotācijas rādiusa 
palielināšanos un Koriolisa paātrinājumu. Koriolisa paātrinājums rodas tad, kad punkts P (sk. 
20. att.) maina savu stāvokli attiecībā pret rotācijas asi rotējošā atskaites sistēmā 
(V.Zatsiorsky, 1997). Kad rotācijas kustībā ķermeņu posmu sistēmas (attēlā parādīta divu 
posmu sistēma) galējais punkts maina savu stāvokli no P1 uz P2, t. i., palielinās attālums no 
rotācijas ass līdz dotajam punktam (mūsu gadījumā no ass pleca locītavā līdz plaukstai ar 
raketi), neizmainoties leņķiskajam ātrumam locītavā, palielinās gala punkta lineārais ātrums. 
Vienlaikus izmainās arī lineārā ātruma vektora virziens. Tas nozīmē, ka rokas garuma maiņa 
(pagarināšana, to iztaisnojot elkoņa locītavā sitiena izpildes laikā) ķermeņa pagriešanās sitiena 
virziena laikā, izsauks plaukstas un līdz ar to arī raketes lineārā ātruma palielināšanos. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

20. att. Lineārā ātruma pieaugums, kad posmu sistēmas gala punkts maina savu 
attālumu līdz rotācijas asij, neizmainoties leņķiskajam ātrumam(V. Zatsiorsky, 1997) 

 

Speciālajā literatūrā īpaša uzmanība pievērsta rokas un plaukstas darbībai raketes 
paātrināšanas un sitiena pa bumbiņu laikā. Kā atzīmē B. Elliots (B.Elliott, 2002), vienā no 
biežāk publicētajām  rekomendācijām norādīts, ka plaukstas locītavai raketes paātrināšanas un 
sitiena laikā jābūt fiksētai. Pēdējā laika pētījumi šo mītu, kā to nosauc B. Elliots, ir atspēkojuši 
un pierādījuši plaukstas lomu raketes ātruma palielināšanā (Deporte et.al, 1990, cit. pēc 
B.Elliott, 2002; T.Ivancevic et.al., 2011). Paātrinot apakšdelmu, plauksta ar raketi atpaliek, 
leņķis starp plaukstas un apakšdelma garenasi palielinās (sk. 21.att.).  
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21. att.  Apakšdelma, plaukstas un raketes stāvoklis, izpildot labo sitienu 
 

Tuvojoties sitiena beigām, notiek strauja plaukstas fleksija ar vienlaicīgu apakšdelma  
pronāciju, lai ne tikai palielinātu raketes ātrumu, bet vienlaikus nodrošinātu arī bumbiņas 
iegriešanu. Šodien par mazāk efektīvu tiek uzskatīta tehnika, kad sitiena laikā rakete ir vienā 
līnijā ar apakšdelmu (T.Ivancevic et.al., 2011). 
  
Raketes un bumbiņas mijiedarbības fāze (sitiens). Sitienus, ko izpilda sportisti, tikai nosacīti 
var pieskaitīt pie mehāniskajiem sitieniem. Mehānikā par triecienu (sitienu) uzskata tādu divu 
ķermeņu sadursmi, kura notiek īslaicīgi un spēki, kas darbojas, ir tik lieli, ka visus pārējos 
spēkus var neievērot (O.Kepe, J.Vība, 1982). Lai gan sporta sitienos sadursmes laiks ir īss, 
tomēr to nedrīkst neievērot. Spēcīgos tenisa sitienos tas ir robežās no 5 līdz 10 ms, un spēka 
pielikšanas ceļš, kurā rakete pārvietojas kopā ar bumbiņu, sasniedz 20 – 30 cm (B.Elliott et 
al., 2003; S.Miller, R.Cross, 2003), tāpēc sporta sitienos, vismaz teorētiski, ir iespēja mainīt 
mehāniskās kustības daudzumu tādu spēku ietekmē, kuri nav saistīti ar pašu sitienu.  

Teorētiski ir iespējami trīs bumbiņas deformēšanas veidi atkarībā no tā, vai sportists 
kontaktē ar bumbiņu pasīvi (1) vai aktīvi – palielinot bumbiņas deformāciju (2) vai to 
samazinot (3) (sk. 22. att.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. att.  Bumbiņas deformēšanās dažāda veida sitienos (Г. Иванова, 2008) 
 

22. attēla paskaidrojums: uz abscisas – laiks, uz ordinātes – bumbiņas deformācija 
(deformācijas lielums proporcionāls pieliktajam spēkam, tāpēc laukums zem grafika līknes ir 
proporcionāls spēka impulsam); 
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1 – deformācija tikai sitiena spēka ietekmē. Impulss amortizācijas fāzē  (a) vienāds ar impulsu 
atjaunošanās fāzē (b); 
2 – impulss atjaunošanās fāzē ir palielinājies (rakete sitiena laikā kustas paātrināti). 
Vertikālais svītrojums – papildu impulss; 
3 – impulss atjaunošanās fāzē ir samazinājies (rakete sitiena laikā palēninās). Horizontālais 
svītrojums – zaudētais impulss 

Pirmais variants – rakete vienkārši saduras ar bumbiņu. Sistēmā ”rakete-bumbiņa” 
darbojas tikai sitiena spēki. Otrais variants – raketes pārvietošanās laikā sportists kopā ar 
bumbiņu raketei pieliek spēku un nodrošina tās papildu paātrinājumu sitiena virzienā. Tas 
nozīmē, ka sitiena beigās raketes ātrums ir lielāks nekā sitiena sākumā, sistēmas ”rakete-
bumbiņa” kustības daudzums palielinās un bumbiņai  pieliktais spēks ir pieaudzis uz sportista 
muskuļu darbības rēķina. Trešais variants – pretējs iepriekšējam: raketes un bumbiņas 
saskarsmes mirklī sportists raketi piebremzē, par kādu lielumu samazinot tās impulsu.Tas 
nozīmē, ka kustību koordinācijai spēcīgos sitienos pa bumbiņu jānodrošina divu galveno 
funkciju izpilde (M.Gosser, 2001; R.Bahamonde. D.Knudson, 2003; G.Carr, 2004; 
В.Голенко, и др. 1997; В.Голенко, 2002; Г.Иванова, 2008): 
1) jānodrošina iespējami lielāks darba posma un raketes ātrums;  
2) jāpalielina sitiena masa. To panāk ar vienlaicīgu muskuļu antagonistu aktivitāti, mirkli  

pirms raketes saskares ar bumbiņu fiksējot darba posma locītavas. Pirmais šādu 
specifisku muskuļu antagonistu sadarbības modeli sitiena kustībās eksperimentāli 
pierādīja L. Čhaidze 1939. gadā (cit. pēc Д.Донской, В.Зациорский, 1980): 20 – 40 ms 
pirms saskares momenta, kad muskuļi agonisti turpina paātrināt sitiena kustībā iesaistītos 
ķermeņa posmus, aktivizējas muskuļi antagonisti. Vienlaicīga agonistu un antagonistu 
aktivitāte nodrošina locītavu fiksāciju, ķermeņa posmu sasaistīšanu cietā mehāniskā 
sistēmā un darba posma masas palielināšanu.    

Pēcsitiena fāze. Šajā sitiena fāzē notiek kontrolēta sportista ķermeņa un rokas ar raketi 
kustības bremzēšana, ekscentriski saraujoties attiecīgajiem muskuļiem. Fāzes galvenais 
uzdevums – nodrošināt statisku vai dinamisku sistēmas ”sportists-rakete” stabilitāti 
(R.Bartlett, 1997; D.Kopsic Segal, 2003). Roka ar raketi pakāpeniski samazina ātrumu, lai 
nonāktu stāvoklī, no kura tiks izpildīts nākamais sitiens.  
 Darba 1.6. apakšnodaļa ir veltīta tenisa pamatsitiena fāžu aprakstam un to galvenām 
biomehāniskajām funkcijām. Katrai sitiena fāzei ir konkrēts uzdevums un sitiens būs 
efektīvāks, jo pilnvērtīgāk tiks realizēta katra kustību fāze. Piemēram, raketes atvēziena fāzē 
tiek izpildītas visas sagatavošanas darbības, nākošais solis – raketes paātrinājums pirms 
saskares ar bumbiņu, pēc tam sitiena (ķermeņu mijiedarbības) fāzē bumbiņai tiek piešķirta 
noteikta rotācija, ātrums, lidojuma virziens utt. Sitiena realizācijas fāzes galvenie vērtēšanas 
kritēriji ir izpildes laiks, raketes un ķermeņa segmentu ātrums, ķermeņa segmentu leņķiskā 
kinemātika un dinamiskie raksturlielumi. 

1.7.   Tenisistu fizisko īpašību raksturojums un treniņa pamati 

 Mūsdienu tenisam raksturīga augsta spēles dinamika un sasprindzināts sacensību grafiks, 
kas ar katru gadu kļūst aizvien blīvāks. Tenisa spēles analīze atklāj, kā sirdsdarbības 
frekvence vienspēlēs var svārstīties no 60 līdz 90% no maksimālā (G.Dorcherty, 1982; 
A.Скородумова, 1994), darba un atpūtas intervāli variē no 1:2 un 1:3, atpūtas pauzes starp 
punktiem parasti ilgst ap 10 s un ne ilgāk par 25 s (E.Roetert, T.Ellenbecker, 1998). Tenisa 
spēles laikā tiek izpildītas eksplozīva rakstura kustības (skrējiena virzienu maiņa, sitieni, kuru 
raksturu diktē spēles situācijas), augstas intensitātes maksimālas piepūles koncentriskais un 
ekscentriskais muskuļu darbības režīms (T.Ellenbecker, E.Roetert, 2000). Tie ir galvenie 
iemesli, kāpēc tenisistu treniņu procesā arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta fiziskās 
sagatavotības jautājumiem. Kā atzīmē M.Reids un K.Šneikers (M. Reid, K. Schneiker, 2008) 
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un citi speciālisti (M.Grosser, R.Schönborn, 2001; J.Groppel, E.Roetert, 1992; M.Hornig, 
2001; M.Kovacs, 2007; T.Ivancevic et al., 2011; M.Reid et al., 2007; R.Reynolds, 1995 (b); 
T.Sadzek, 2008; С.Сарсания, В.Селуянов, 1990; А.Скородумова, 1994; Т.Иванова, 2004; 
Л.Преображенская, 2006) augstu sporta rezultātu sasniegšanā labai fiziskajai sagatavotībai ir 
izšķiroša loma.   
 Zinot tos uzdevumus, kas spēles laikā jārisina tenisistam, un, balstoties uz tiem 
mehānikas priekšnosacījumiem, kas nosaka sportista pārvietošanos laukumā un sitienu izpildi 
(spēks, darbs, jauda, enerģija), galveno fizisko īpašību uzskaitījumu veikt nav sarežģīti. Lai 
nodrošinātu ātru pārvietošanos pa laukumu  un izpildītu spēcīgus sitienu, nepieciešams liels 
spēks. Tā kā tenisista kustības spēles laikā ir ātras un notiek īsā laikā, jābūt augsti attīstītām 
ātruma īpašībām. Daudzi speciālisti, tajā skaitā treneri, par svarīgāko cilvēka fizisko īpašību 
min jaudu - spēju demonstrēt lielu spēku ātrā kustībā (Я.Коц, 1986; V.Mazzālītis, 1999; 
Л.Преображенская, 2006; D.Kopsic Segal, 2003, T.Ivancevic et al. 2011). Tenisista kustības 
ir ne tikai ātras, bet arī plašas. Tas nozīmē, ka tenisistam nepieciešama laba lokanība 
(М.Алтер, 2001). Jābūt attīstītai spējai saglabāt līdzsvaru - ne tikai pārejot no viena kustības 
stāvokļa citā, bet arī lai efektīvi darbotos un kontrolētu pozas izmaiņas kustību izpildes laikā 
(D.Kopsic Segal, 2003; L.Nasher, 1990). Tenisistam jāspēj apvienot atšķirīga veida kustības 
sarežģītās specifiskās kombinācijās, tātad jābūt labi koordinētam. Svarīga loma sportā vispār 
un sporta spēlēs īpaši ir kinestēziskajām sajūtām (С.Сарсания, В.Селуянов, 1990; 
В.Селуянов, М.Шестаков, 2000). Tās ir sajūtas, kuras dod cilvēkam iespēju kontrolēt 
ķermeņa orientāciju telpā, ķermeņa daļu un sporta rīka savstarpējo stāvokli, muskuļu piepūles 
pakāpi, sajust raketi un kontrolēt tai pielikto spēku lielumu un darbības virzienu. Speciālisti 
par ļoti svarīgu tenisista īpašību uzskata veiklību - spēju izpildīt ne vien ātru, bet vienlaikus 
arī precīzu kustību, spēju strauji mainīt kustības virzienu (Л.Зайцева, 1998; Т.Иванова, 
2007). Ar veiklību dažkārt tiek saprasta arī spēja apgūt jaunas kustības, jaunus tehniskos 
elementus, kas, pilnveidojot tenisista tehniskās meistarības arsenālu, ir ļoti svarīgi. Vēl viens 
aspekts, kurš jāņem vērā, domājot par sportistu fizisko sagatavotību, ir sporta rezultāts, kas ir 
atkarīgs ne tikai no atsevišķu fizisko īpašību attīstības līmeņa, bet galvenokārt no to summārās 
ietekmes (В.Зациорский, 2009). 
 Zinātniski pierādīts, kā tenisā tehniskā meistarība, taktiskās prasmes un psiholoģiskā 
noturība cieši korelē ar spēles rezultātiem (M.Reid, K.Schneiker, 2008). Labam spēlētājam 
jāiemācās (T.Ivancevic et al., 2011): 
1) ilgstoši saglabāt koncentrāciju uz kustīgu objektu – bumbiņu; 
2) apzināt spēles situāciju – lasīt pretinieka darbības, prognozēt, darboties atbilstoši spēles  

situācijai, spēlēt vietā; 
3) sadalīt uzmanību, spēt vienlaicīgi koncentrēties uz bumbu un kontrolēt spēles situāciju. 

Ja spēlētāja fiziskā sagatavotība nav pietiekami laba, tad rodas šaubas par to, vai spēlētājs 
varēs pilnībā izmantot savu potenciālu, balstoties tikai uz tehnisko, taktisko un psiholoģisko 
sagatavotību (D.Kōnig et al., 2001). 
 Tenisa spēle vai treniņš var turpināties vairākas stundas. Spēles laikā tenisists 
nepārtraukti atrodas kustībā, 3 – 8 m maksimāli ātri izrāvieni mijas ar tikpat strauju ātruma 
bremzēšanu. Vienas izspēles laikā tenisists vidēji 3 – 5 reizes maina pārvietošanās virzienu 
(J.Fernandez et al., 2006). Spēles vai viena treniņa laikā kustības virziens tiek mainīts 
apmēram 500 reižu un pa bumbiņu izpildīts vairāk nekā 1000 sitienu (M.Reid, K.Schneiker, 
2008). Lai spēlētāja kustības neietekmētu nogurums, nepieciešams augsts vispārīgās izturības 
līmenis. Savukārt izrāvieni un paātrinājumi, eksplozīva rakstura kustības, sitieni, 
pārvietošanās virziena maiņa izvirza augstas prasības anaerobajai enerģijas piegādes sistēmai. 
Noteikts, ka līdz 20% no kopējā spēles laika tenisisti darbojas anaerobajā režīmā (М.Годик, 
А.Скородумова, 2010). Atkarībā no spēles ilguma, intensitātes un emocionālās spriedzes 
spēlētāji zaudē 1.5 līdz 3 kg, kas ir 1.6 – 3.2 % no ķermeņa svara (J.Groppel, E.Roetert, 
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1992). Zināms, ka straujš 2 – 3% ķermeņa svara samazinājums ietekmē reakcijas laiku un 
uzmanības koncentrācijas līmeni, kā arī samazina ātruma īpašības un maksimālo spēku, kas 
viss kopumā negatīvi ietekmē sporta rezultātu (P.McGinnis, 2005; А.Караулова и др. 2009). 
Tāpēc, kā, uzskata (E.Roetert, M.Kovacs, 2011) sportista nervu, kardiovaskulārajai un 
muskuļu sistēmai jābūt augstā funkcionālā līmenī. 
 Tenisistam jārēķinās ar to, ka turnīri notiek uz dažādiem laukuma segumiem. Katrs 
segums prasa savu spēles taktiku, kas veido atšķirīgu spēles raksturs. Piemēram, uz māla 
seguma laukuma izspēles ir garas, t.i., vidēji par 20 % ilgākas nekā uz laukumiem ar cietu 
segumu (М.Годик, А.Скородумова, 2010). Lai veiksmīgi spēlētu uz mīkstajiem segumiem 
(māls, zālājs), svarīga ir vispārīgā izturība. Spēlējot uz ātriem un cietiem segumiem, svarīgāki 
ir spēka un  ātruma izturības rādītāji (E.Roetert, M.Kovacs, 2011).  
  Tenisa spēles raksturs ir atkarīgs arī no spēles stila. Atkarībā no spēles stila tenisistus 
var  iedalīt četrās grupās (E.Roetert, M.Kovacs, 2011): 

1) serve – tīkls; 
2) agresīvs gala līnijas spēlētājs; 
3) pretsitējs, kurš spēlē kontruzbrukumā; 
4) universāls spēlētājs.  

 Spēlējot serve – tīkls stilā, spēlētājs pēc bumbiņas ievadīšanas spēlē ar servi ātri  
skrien pie tīkla un mēģina uzbrukt ar sitienu no gaisa. Šāda spēles taktika saistīta ar straujiem 
pārskrējieniem,  īslaicīgu atpūtu un prasa ļoti augstu anaerobo sagatavotību. Savukārt izspēle 
no laukuma gala līnijas ar sitieniem pēc bumbiņas atlēciena pēc izspēles laika ir ilgāka, taču 
mazāk intensīva, kā spēle pie tīkla, un prasa no spēlētāja galvenokārt aerobo izturību 
(A.Скородумова, 1994). 
 Iepriekš teiktais apliecina gan vispārīgās, gan speciālās fiziskās sagatavotības lomu 
tenisistu sagatavošanas procesā. Turpmākā tenisa attīstībā prasības sportistu fiziskajai 
sagatavotībai tikai pieaugs, kā atzīmē T.Ivanceviča monogrāfijā Paradigm Shift for Future 
Tennis. ”Nākotnes tenisa čempions ir Rodžera Federera jaunākais brālis, kurš zina un var 
izdarīt visu to, ko šodien dara Federers. Bet viņš ir ātrāks, fiziski un mentāli spēcīgāks. Viņš 
būs efektīvāks nākotnes tenisa spēlē, kura, pateicoties jaunām tehnoloģijām un uzlabotām 
spēlētāju psihofiziskajām spējām, būs daudz ātrāka par mūsdienu tenisu”, tā par nākotnes 
tenisa čempionu raksta grāmatas autori, atzīmējot, ka  šo  tenisa čempionu raksturos 
(T.Ivancevic et al., 2011): 

1. Serve, pēc kuras bumbiņa lidos ar ātrumu 300 km/h pretspēlētājam visgrūtāk 
sasniedzamajās vietās. Otrā serve būs tikpat ātra kā pirmā.   

2. Agresīva bumbiņas uzņemšana un atspēle būs balstīta uz perfektu pretinieka darbību 
anticipēšanu un izcilu reakciju, kura saistīta ar iestiepšanas refleksa darbību. 

3. Agresīvs, neatvairāms labais sitiens (forehand - angļu val.) ar ātrumu 240+ km/h, 200 
– 240 km/h kreisais sitiens (backhand - angļu val.) no jebkuras laukuma vietas un 
jebkura ķermeņa stāvokļa. 

4. Palielināts sitienu no gaisa īpatsvars, lai maksimāli aktivizētu spēli. 
Par galvenajām nākotnes tenisa čempiona īpašībām autori uzskata (T.Ivancevic et al., 2011): 

1. Paātrinājumu – spēju ātri veikt 15 m garu sprintu no jebkura starta un ķermeņa 
stāvokļa. 

2. Veiklību – ātru kustības virziena maiņa gan sprinta, gan lēcienu uzdevumos. 
3. Atlētismu – 1) spēju aizmest sacensību šķēpu 60 m tālu, un   

                          2) spēju tenisa laukumā izpildīt salto. 
  Kāpēc tenisistam jāvar tālu aizmest šķēpu un laukumā izpildīt salto? Pusaudža un 
jaunieša gados paralēli nodarbībām tenisā autori iesaka treniņa līdzekļu klāstā iekļaut šķēpa 
metēju speciālos vingrinājumus, lai sagatavotu sportistu 300 km/h ātrai servei, regulāras 
vingrošanas un akrobātikas nodarbības, lai attīstītu izcilu lecamību, kustību koordināciju un 
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balansēšanas spējas. Prognozētais čempiona vecums ir 22 – 27 gadi, augums 1.85 – 1.87 m, 
svars 80 kg. 

Kā zināms, sporta teorijā fiziskās īpašības ir definētas kā faktori, no kuriem atkarīgi 
kustību rezultāti: lēciena augstums, metiena tālums, bumbiņas lidojuma ātrums, spēles 
rezultāts (Л.Матвеев, 2008; В.Зациорский, 2009), tāpēc, lai uzlabotu sportista rezultātus, 
jāzina, kuri faktori (īpašības) un cik lielā mērā tie ietekmā sporta rezultātu un ar kādiem 
treniņu līdzekļiem tos attīstīt. Mūsdienu treniņa sistēmu pamatā ir analītiska un sintētiska 
fizisko īpašību attīstīšana un pilnveidošana (Л.Матвеев, 2008). Sportists cenšas uzlabot savu 
fizisko sagatavotību ne tikai kopumā, bet arī analītiski, atsevišķi pilnveidojot tās īpašības, no 
kurām vislielākajā mērā ir atkarīgs sporta rezultāts. Uzsākot treniņu procesu, trenerim labi 
jāzina, kādi ir šī sporta veida galvenie kustības uzdevumi, kas jāsasniedz dotajā sporta veidā, 
kāda ir šī sporta veida anatomiskā, kinemātiskā, dinamiskā, ritmiskā struktūra  (Д.Донской, 
С.Дмитриев, 1995), vienlaikus pārzinot sporta veida pārstāvju trenētības struktūru, lai 
sportisti spētu realizēt tos uzdevumus, kas raksturīgi attiecīgajam sporta veidam (М.Боген, 
1985). 

Kā jau iepriekš tika minēts, tenisistam jābūt izturīgam,  spēcīgam, ātram, veiklam, 
lokanam, spējīgam saglabāt jebkurā situācijā ķermeņa stabilitāti, apvienot vienā veselumā 
daudzveidīgas kustības, paredzēt pretinieka iespējamās darbības, sajust savu ķermeni, raketi 
un bumbiņu. Tik daudzveidīgs ir tenisistam nepieciešamo īpašību (spēju) uzskaitījums 
speciālajā tenisa literatūrā. Tomēr par vissvarīgāko tenisistu fiziskās sagatavošanas procesā 
vairums speciālistu uzskata sportista spēka, ātruma un izturības sagatavotību. 

Mehānikā spēks tiek definēts kā ķermeņu momentānas mijiedarbības mērs, kura 
ietekmē izmainās ķermeņa kustība vai notiek tā deformācija (С.Хайкин, 1971). Spēks kā 
cilvēka fiziska īpašība ir spēja ar muskuļu piepūli pārvarēt ārēju pretestību vai tai pretoties 
(В.Зациорский, 2009; J.Atha, 1981). Īpaša loma augstai speciālā spēka sagatavotībai ir sporta 
veidos, kuros iespējami liels spēks jārealizē īslaicīgās un ātrās kustībās, pie kurām tiek 
pieskaitītas mešanas vai sišanas kustības (F.Henry, 1960 (b); J.Hay, 1992; K.Bartonietz, 
1994; G.Carr, 2004; A.Clements et al., 2000 u.c.). Kā zināms, atkarībā no pārvaramās 
pretestības rakstura, muskuļi var producēt spēku, kontrahējoties izometriski, koncentriski un 
ekscentriski. Tenisista muskuļi strādā visos režīmos atkarībā no izpildītās darbības. 
Piemēram, izmērīts, ka, izpildot sitienu pa bumbiņu, pēc atlēciena (labais sitiens) raketei 
pieliktais spēks ir 67.5 ± 3.8 N robežās. Palielinot sitiena spēku, attiecīgā spēka piepūle būs 
lielāka. Stundas laikā tenisists izpilda vidēji 350 sitienus uz ātrā seguma un 380 sitienus uz 
lēnā seguma. Sarēķinot summāro raketei pielikto spēku,  iznāk, ka vienas stundas laikā 
tenisista roka producē ne mazāk kā 23625 N summāro spēku. Pēc A. Skorodumovas 
(АСкородумова, 1994) domām, tikai šis viens piemērs pierāda to, cik augstas prasības teniss 
izvirza spēlētāja spēka sagatavotībai. Tas attiecas ne tikai uz plaukstas, elkoņa un pleca 
locītavas apkalpojošajiem muskuļiem. Vēl augstākas prasības tiek izvirzītas arī ķermeņa un 
kāju muskuļiem.  

Cilvēka kustībās var darboties dažādi spēki. Biomehānikā tos iedala divās grupās: 
iekšējos  un ārējos (Н.Бернштейн, 1991; Д.Донской, 1995). Spēki, ar kuriem viena ķermeņa 
daļa iedarbojas uz otru vai cīpsla uz kaulu, ir iekšējie spēki. Spēki, kuri darbojas starp cilvēku 
un apkārtējo vidi, pieskaitāmi ārējiem spēkiem.  No tiem ir atkarīgs cilvēka kustību raksturs. 
To nosaka mehānika. Mehānika nosaka arī to, ka sporta rezultāti, piemēram, lēciena augstums 
vai raketes kustības ātrums ir atkarīgs no tā spēka, kuru sportists spēj attiecīgajam ķermenim 
pielikt, tāpēc biomehānikā, lai raksturotu cilvēka spēka iespējas, apskata darbības spēku 
(effective force - angļu val., сила действия - krievu val.). Par darbības spēku sauc spēku, ar 
kādu cilvēks iedarbojas uz ārējiem fiziskiem objektiem (Д.Донской, В.Зациорский, 1980). 
Darbības spēks atkarīgs no cilvēka fiziskā stāvokļa (galvenokārt attiecīgo muskuļu spēka 
iespējām) spēka demonstrēšanas brīdī, kā arī no kustības uzdevuma parametriem: pārvaramās 
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pretestības, kustības ātruma, kustības izpildei noteiktā laikā, ķermeņa stāvokļa u.c. 
(Д.Донской, В.Зациорский, 1980). 

Spēks, ko attiecīgajā kustībā demonstrē cilvēks, atkarīgs no pretestības lieluma. Ja 
paceļamā vai paātrināmā ķermeņa masa (inertums) ir maza, maksimālais spēks, ko cilvēks 
spēj tam pielikt, arī būs mazs. Nav iespējams pielikt lielu spēku ķermenim ar mazu masu. 
Cilvēka kustībās kā pretestība var darboties dažādi spēki, t.i., smaguma, inerces, berzes, 
elastīgās deformācijas, vides pretestības spēks. Visbiežāk pretestību cilvēka kustībās veido 
smaguma un inerces spēks. Paātrinot raketi horizontālā virzienā, pretestību noteiks tikai 
inerces spēka lielums. Paātrinot raketi virzienā uz priekšu-augšu, pretestību veidos smaguma 
un inerces spēku summa. Izpildot dažādas ikdienas vai sporta kustības, cilvēka darbību parasti 
ietekmē vienlaicīga vairāku ārējo spēku darbība. Šie spēki var darboties statiski un dinamiski, 
paātrināt vai bremzēt, izliekt vai iztaisnot kustības trajektoriju (J.Hay, 1978, 1992). 

Spēks, ko cilvēks var attīstīt noteiktā kustībā, atkarīgs no kustības ātruma. Daudzos 
pētījumos (R.Enoka, 1988; P.McGinnis, 2005; V.Zatsiorsky, B.Prilutsky, 2012 u.c.) ir 
pierādīts, ka kustības ātrums samazinās, ja pieaug ārējā pretestība un maksimālais spēks tiek 
sasniegts, kad ātrums ir mazs. Maksimālais ātrums tiek sasniegts, kad pretestība tuvojas 
nullei. Starp maksimālajiem spēka un maksimālajiem ātruma rādītājiem, ko cilvēks spēj 
demonstrēt vienā kustībā, nav korelatīvas sakarības (Я.Коц, 1986; V.Zatsiorsky, 1995). Spēja 
demonstrēt lielu spēku un spēja demonstrēt lielu ātrumu ir dažādas fiziskas īpašības, kuras 
nav savstarpēji saistītas (С.Сарсания, В.Селуянов, 1990). Piemēram, tenisa raketei nevar 
pielikt vislielāko spēku un tādējādi tai nodrošināt maksimāli lielu ātrumu. Savukārt spēka un 
ātruma rādītāji, kuri ir zemāki par maksimālajiem, ir atkarīgi no cilvēka maksimālajiem spēka 
un ātruma rādītājiem (V.Zatsiorsky, 1995). Cilvēks, kurš spēj ātrāk izpildīt attiecīgu kustību 
ar roku bez sporta rīka, spēs to izdarīt ātrāk arī ar roku, kurā ir rakete. Cilvēks, kurš spēj 
pielikt lielāku spēku 1 kg smagai raketei, spēs pielikt lielāku spēku arī 300 vai 400 gramus 
smagai raketei. Spēka un ātruma rādītāju atkarība no maksimālajiem jeb limita rādītājiem ir 
pamatā spēka un ātruma treniņam ātruma - spēka sporta veidos (K.Bartonietz, 1994; 
V.Zatsiorsky, 1995; G.Tidow, 2003; M.Siff, 2000). 

Sakarības ”darbības spēks – kustības ātrums” analīze ļauj izdarīt vairākus tenisa praksei  
svarīgus secinājumus (F.Henry, 1960 (a); V.Zatsiorsky, 1995; R.Bartlett, 1997): 
1. Nav iespējams sasniegt lielu spēku ātrās kustībās. Pārāk ātri izpildīts kustības sākums 

(raketes vēziena sākuma daļa) samazinās iespējas pielikt lielu spēku raketei paātrinājuma 
trajektorijas beigu daļā. Raketes beigu ātrums samazināsies.  

2. Spēka un ātruma vērtības, ko sportists var demonstrēt  konkrētā kustībā, atkarīgas no  
maksimālā izometriskā spēka lieluma. Maksimālais spēks nosaka spēka un ātruma vērtības 
dinamiskos kustības izpildes apstākļos. Spēka un ātruma rādītāju atkarība no maksimālā 
spēka palielinās kustībās ar lielāku pretestību. Atzīmēsim, ka kustības, kurās cilvēks 
paātrina savu ķermeni, tiek pieskaitītas pie kustībām ar lielu pretestību (M.Reid, 
K.Schneiker, 2008). Tas nozīmē, ka tenisistam, lai augsti lēktu, ātri  pārvietotos pa kortu, 
strauji izmainītu kustības virzienu vai strauji apstātos pēc ātra skrējiena, nepieciešams liels 
kāju muskuļu spēks. 

3. Maksimālā mehāniskā jauda tiks sasniegta, ja kustību izpilda ar vidēju spēku un ātrumu. 
Vienkāršākajā gadījumā (ja kustības izpildes laikā spēks nemainīgs) jauda ir vienāda ar 
spēka un ātruma reizinājumu: 

N = A/t = F · s/t = F · v   , 
 

kur N ir jauda, A – darbs, F – spēks, s – spēka darbības ceļš, t – spēka darbības laiks, v – 
ātrums. Tā kā spēks un ātrums ir savstarpēji negatīvi saistīti, jauda būs maksimāla, ja spēka 
un ātruma vērtības būs optimālas – apmēram 1/3 no maksimālā ātruma un 1/2 no 
maksimālā spēka (V.Zatsiorsky, B.Prilutsky, 2012). 
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 Vēl viens faktors, no kura ir atkarīgs cilvēka darbības spēks, ir laiks, kas nepieciešams, 
lai sasniegtu maksimālo spēku. Eksperimenti rāda, ka laiks, kas nepieciešams, lai muskuļu 
grupa no atslābināta stāvokļa sasniegtu maksimālo spēku labi trenētiem cilvēkiem, ir robežās 
no 0.3 līdz 0.5 s (P.McGinnis, 2005; Я.Коц. 1986). Dažādām muskuļu grupām un vienām un 
tām pašām muskuļu grupām, bet dažādiem cilvēkiem šis laiks var ievērojami atšķirties 
(P.Komi, 1984). Spēka pieauguma raksturs pēc muskuļu stimulācijas ir atkarīgs no vairākiem 
faktoriem: vecuma, noguruma, muskuļu temperatūras, kustībā iesaistītās muskuļu grupas, 
muskuļu šķiedru kompozīcijas u.c.  
 Straujš muskuļu spēka pieaugums īpaši svarīgs ir ātrās kustībās, kuru izpildes laiks ir 
ierobežots. Zināms, ka atspēriena laiks kvalificētiem sportistiem nepārsniedz 200 ms 
(А.Шалманов, 1986; Ю.Гавердовский, 2007), tenisa raketes vēziens bumbiņas virzienā 140 
– 160 ms (B.Elliott, 2002), pēdas zemskares laiks ātrā skrējienā 100 - 120 ms (Р.Энока, 
1998). Redzams, ka kustības laiks minētajos piemēros ir ievērojami mazāks par to laiku, kas 
nepieciešams maksimālā spēka sasniegšanai. Kustības tiek izpildītas laika deficīta zonā 
(V.Zatsiorsky, 1995; J.Lanka, 2007). Jo mazāka pretestība un īsāks kustības izpildes laiks, jo 
lielāka ir starpība starp spēku, ko sportists demonstrē attiecīgā kustībā (Fm), un to spēku, ko 
sportists sasniegtu, ja kustība nebūtu ierobežota laikā (Fmm ). Starpību starp Fmm un Fm sauc 
par eksplozīvā spēka deficītu (ESD): 
 

ESD% = 100 · (Fmm - Fm)/ Fmm  . 
 

Eksplozīvā spēka deficīts parāda, cik procentu no maksimālā spēka sportists spēj izmantot 
attiecīgaja kustībā. Pētījumi rāda, ka atspēriena, mešanas, sitienu kustībās ESD iesācējiem 
nepārsniedz 20%,  augsta līmeņa sportistiem 60% (V.Zatsiorsky, 1995). Ja kustības izpildes 
laiks nepārsniedz 0.3 s, spēka pieaugšanas ātrumam ir lielāka nozīme kustību ātruma 
palielināšanā nekā maksimālajam spēkam (P.Komi, 1992; J.Hay, 1992; K.Häkkinen, 2002; 
A.Golhofer, 2006). Ja ESD ir mazāks par 50%, maksimālā spēka palielināšana ar lielas 
pretestības vingrinājumiem nebūs efektīva – izvēlētā sporta veida kustības ātrumu spēka 
pieaugums nepalielinās (sk. 23. att.). 

 
 

23. att.  Maksimālā un eksplozīvā spēka pieauguma atkarība no izvēlētās treniņu 
stratēģijas (pārstrādāts pēc K. Häkkinen, 1985)  
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 Eksperimentā, kura ilgums bija 12 nedēļas, piedalījās divas sportistu grupas. Vienā 
grupā kā spēka attīstīšanas līdzekļi tika izmantoti spēka vingrinājumi ar lielu pretestību, otrās 
grupas pārstāvji pārsvarā izpildīja spēka vingrinājumus ar reversīvu (iestiepšana-saīsināšanās) 
muskuļu darbību. Maksimālais  spēks šajā periodā pirmās grupas pārstāvjiem vidēji pieauga 
par 27%, eksplozīvais spēks praktiski neizmainījās – pieaugums 0.4%. Reversīva rakstura 
spēka treniņa ietekmē maksimālā spēka rādītāji izmainījās par 11%, toties eksplozīvais spēks 
par 24%. Jāatzīmē, ka eksplozīvais spēks raksturo spēju sasniegt lielu spēku minimālā laikā – 
nepietiekama laika vai laika deficīta zonā (J.Lanka, 2007).  
 Lai palielinātu kustību darbības spēku ar laika deficītu, teorētiski ir divas iespējas: 
palielināt Fmm vai samazināt ESD. Pirmais variants dod labus rezultātus iesācējiem – lielāks 
spēks, ātrāka kustība. Jo ātrāka kustība, jo īsāks tās izpildes laiks un lielāka nozīme 
eksplozīvā spēka rādītājiem kustības ātruma tālākā palielināšanā. Tas nozīmē, ka 
kvalificētiem sportistiem būtiskāks ir otrais variants – spēka pieaugšanas ātrums vai spēka 
gradients (K.Bartonietz, 1994; K.Häkkinen, 2002; A.Fry et al., 2002). 
 Lai pilnveidotu spēju attīstīt lielu spēku ātrās kustībās (samazinātu eksplozīvā spēka 
deficītu),  jāievēro vairāki metodiskie un biomehāniskie nosacījumi (R.Enoka, 1988; Huijing, 
1992; V.Zatsiorsky, 1995; M.Kemp, 2000; A.Fry et al., 2002; S.Jaric, 2002) : 
1) uzsākot treniņus vispirms jāpaaugstina maksimālās spēka iespējas, tikai pēc tam jāattīsta 

spēja demonstrēt spēku eksplozīvā veidā; 
2) spēka pieaugums ļaus paaugstināt kustību ātrumu tikai tad, ja palielināsies spēks tajā 

kustībā, kurā plānots ātruma pieaugums; 
3) spēka vingrinājumos jāizvēlas tāda pretestību un izpildes ātrumu, kas ļauj saglabāt 

sacensību vingrinājuma kinemātisko un dinamisko struktūru; 
4) spēka vingrinājumi jāizpilda ar to pašu kustību amplitūdu, ka raksturīga sacensību 

vingrinājumam; 
5) tā kā svarīga loma ir spēka vingrinājumu izpildes tehnikai, sākumā tos izpilda ar 

samazinātu ātrumu.   
 Pirmā problēma, kas jāatrisina, plānojot spēka treniņu, ir vingrinājumu izvēle. Spēka 
vingrinājumus parasti klasificē pēc muskuļu garuma izmaiņas rakstura vingrinājuma izpildes 
laikā. Tie var būt statiski (izometriski) un dinamiski (В.Зациорский, 2009). Dinamiskos 
savukārt iedala vingrinājumos ar koncentrisku, ekscentrisku vai reversīvu muskuļu darbību 
(Я.Коц, 1986). Kā atsevišķa spēka vingrinājumu grupa tiek izdalīti izokinētiskie 
vingrinājumi. To izpildes laikā kustības ātrums paliek nemainīgs, neņemot vērā mainīgo 
muskuļu spēku (S.Colonna, R.Cardelli, 2000). Lai realizētu izokinētisko treniņu, 
nepieciešamas speciālas ierīces. 

Spēka iedarbības specifikas spēka vingrinājumus klasificē (Л.Матвеев, 2008): 
1) vispārīgos; 
2) speciālos – vingrinājumi, kad darbībā tiek iesaistīti tie muskuļi, kuri tieši piedalās 

attiecīgās sporta kustības izpildē un nodrošina tās rezultātu. Seciālie vingrinājumi palīdz 
pilnveidot attiecīgā sporta veida tehniku un vienlaikus attīsta tās fiziskā īpašības, no 
kurām ir atkarīgs sporta rezultāts; 

 Muskuļu grupu spēka iespējas atkarīgas no sportista trenētības un izvēlētā sporta veida. 
Dažādu muskuļu grupu maksimālā spēka attiecības cilvēka ķermenī sauc par spēka 
topogrāfiju (В.Зациорский, 2009). Lai iegūtu priekšstatu par cilvēka spēka topogrāfiju, 
jāizmēra pēc iespējas vairāku muskuļu grupu spēks. Cilvēkiem, kuri nenodarbojas ar sportu, 
parasti vislabāk attīstīti tā saucamie antigravitācijas muskuļi: kāju un ķermeņa iztaisnotāji, 
roku saliecēji. Katram sporta veidam raksturīga noteikta spēka topogrāfija, un jo augstāka 
sportistu meistarība, jo izteiktāka viņu spēka topogrāfija. Daudzos sporta veidos starp spēka 
topogrāfijas rādītājiem un sporta rezultātiem pastāv cieša korelācija (J.Atha, 1981). 
Attiecīgam sporta veidam neatbilstoša spēka topogrāfija var kavēt racionālas tehnikas 
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apgūšanu, sekmēt traumatismu un samazināt sporta rezultātus. Tenisista spēka īpašības ir cieši 
saistītas ar sitienu tehnisko izpildījumu. Lai apgūtu un pareizi izpildītu tenisa pamatsitienus, it 
īpaši to izpildi ātrā tempā, ir nepieciešams noteikts ķermeņa muskuļu spēka attīstības līmenis, 
tāpēc jauno tenisistu apmācības sākumā jāvelta laiks un uzmanība kustību balsta sistēmas 
nostiprināšanai un muskuļu spēka atīstīšanai ( А.Скородумова, 1994; Т.Иванова, 2007). 
 Locītavas apkalpo muskuļi, kuru funkcijas atšķiras: vieni saliec, citi atliec utt. Spēka 
topogrāfija raksturo arī to, vai agonisti un antagonisti pret doto locītavas asi spēj attīstīt pēc 
lieluma vienādus spēka momentus. Spēka asimetrija norāda uz to, ka vienas funkcionālās 
muskuļu grupas spēka iespējas ievērojami, dažkārt pat vairākas reizes, pārsniedz otras 
muskuļu grupas spēka iespējas. Izteiktas muskuļu spēka asimetrijas ietekmē veidojas stājas 
defekti, pieaug traumu iegūšanas iespējas (Ю.Энока, 1998). 
 Pastāv uzskats (А.Скородумова, 1994), ka, strādājot ar iesācējiem, īpaši bērnu un 
jauniešu vecumā, spēka treniņa galvenais uzdevums ir veidot vispārējo spēka topogrāfiju. Tas 
nozīmē, ka jāattīsta galveno muskuļu spēks, ievērojot vairākus nosacījumus (V.Zatsiorsky, 
1995; A.Fry et al., 2002; M.Reid, K.Schneiker, 2008): 
1. Jānostiprina tās muskuļu grupas, kuru nepietiekamais spēks var sekmēt traumu iegūšanu. 
2. Jātrenē lielie, proksimāli novietotie muskuļi, īpašu vērību pievēršot ķermeņa 

muskulatūrai: vēdera preses muskuļiem un muguras iztaisnotājiem. 
3. Jāpalielina to muskuļu spēks, bez kuriem bez kļūdām nevar apgūt attiecīgās kustības 

izpildes tehniku. 
4. Vingrinājumos jāizmanto submaksimālā pretestība, kustības jāizpilda iespējami plaši. 
5. Jāievēro tā saucamais trīs gadu likums, t.i., speciālos spēka vingrinājumus plānveidīgi 

sākt izmantot aptuveni pēc 3 gadu ilga vispārīgā spēka treniņa. 
 Spēka vingrinājumu izvēle kvalificētiem sportistiem ir sarežģītāka nekā iesācējiem. 
Šiem  vingrinājumiem jābūt speciāliem, ar specifisku treniņu efektu, lai atbilstu konkrētā 
sporta veida prasībām. No biomehānikas viedokļa speciālajiem spēka vingrinājumiem 
jānodrošina dinamiskās atbilstības principa realizācija (Ю.Верхошанский, 1982). Tas 
nozīmē, ka speciālais spēka vingrinājums atbilst sacensību vingrinājumam, ņemot vērā 
vismaz šādius kritērijus, t.i., pēc: a) muskuļu saraušanās formas (izometriski, koncentriski, 
ekscentriski); b) kustības amplitūdas akcentētā posma (kurā locītavas stāvoklī darbojas 
vislielākie spēki); c) darbības spēka lieluma; d) spēka pieaugšanas rakstura; e) maksimālās 
piepūles sasniegšanas laika; f) muskuļu iestiepšanas rakstura.  
 Spēka treniņa īpatnība ir tā, ka izlases veidā iespējams attīstīt atsevišķu muskuļu grupu 
spēku, tāpēc, izvēloties spēka vingrinājumus, jābūt pārliecinātam, ka, tos izpildot, aktīvi būs 
tieši tie muskuļi, kuru spēku paredzēts palielināt, un ka šie muskuļi aktīvi darbojas gan 
attiecīgajā sporta kustībā, gan spēka vingrinājumā. Galveno muskuļu grupu noteikšana ne 
vienmēr ir viegls uzdevums. Piemēram, ir zināms, ka pat neliela ķermeņa stāvokļa vai 
kustības ātruma maiņa var būtiski iespaidot muskuļu darbību: var aktīvizēties pavisam citi 
muskuļi un muskuļu grupas (V.Zatsiorsky, 1995). Svarīgi izvēlēties ne tikai to, kuru muskuļu 
grupu trenēt, bet arī ķermeņa stāvokli (pozu), kādā attiecīgais spēka vingrinājums jāizpilda, jo 
starp spēku, ko cilvēks var attīstīt, un leņķi locītavā pastāv noteiktas sakarības. Maksimālās 
pretestības lielumu, ko cilvēks var pārvarēt noteiktā kustībā, nosaka spēks, ko var attīstīt 
locītavas kustības vai spēka līknes vājākajā punktā (J.Hay, 1992). Tas nozīmē, ka viens no 
spēka treniņa galvenajiem uzdevumiem ir palielināt spēku šajā spēka līknes punktā. To var 
panākt,  spēka vingrinājumā nodrošinot maksimālu pretestību tajā locītavas stāvoklī, kurā 
muskuļu spēka iespējas ir vismazākās. Spēka dinamiskā akcenta princips paredz palielināt 
spēku tajā kustības daļā, kur jādemonstrē vislielākais spēks. Lēcienos, mešanas un sitienu 
kustībās vislielāko spēku parasti novēro kustības sākumā (G.Dyson, 1978; А.Шалманов, 
1986; K.Bartonietz, 2000; J.Lanka et al., 2012), bet sacensību rezultāts ir atkarīgs no ātruma, 
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ko sportists spēj demonstrēt kustības beigās (A.Atwater, 1970; A.Clements et al., 2000; 
M.Reid, MCrespo, 2003).  
 Kustību beigu ātrums ir atkarīgs no ātruma izmaiņas rakstura (ātruma dinamikas) 
kustības izpildes laikā. Ar ātruma dinamiku saprot paātrināmā ķermeņa ātruma izmaiņas 
raksturu dažādos trajektorijas posmos (В.Уткин, 1989). Apkopojot pētījumu rezultātus starp 
spēka pielikšanas raksturu un kustības ātrumu, iegūti šādi galvenie secinājumi (F.Henry, 
1960; R.Sing, 1984; R.Reynold, 1996; K.Bartonietz, 2000; J.Lanka, 2003;  В.Зациорский, 
2009): 
1. Kustības beigu ātrumu nosaka cilvēka spēja palielināt ātrumu kustības sākumā un 

saglabāt to līdz kustības beigām. 
2.  Ātrums kustības sākuma daļā atkarīgs no to muskuļu spēka iespējām, kuri nodrošina 

attiecīgo kustību. 
3. Ātrums kustības trajektorijas nākamajos posmos atkarīgs no ātruma iepriekšējos posmos. 
4. Muskuļu spēka loma pieaug kustībās ar lielu pretestību, absolūtā ātruma (ātruma, ko 

cilvēks var demonstrēt ar brīvu ķermeņa daļu) loma pieaug kustībās ar mazu pretestību.      
Ja vienu un to pašu kustības uzdevumu ilgstoši liks izpildīt vairākiem cilvēkiem, 

nogurums tiem parādīsies dažādā laikā. Iemesls - šiem cilvēkiem ir dažāda līmeņa izturība. Ar 
nogurumu jārēķinās arī tenisistam. Kā zināms, tenisa spēle vai treniņš var turpināties vairākas 
stundas. Spēles laikā tenisists nepārtraukti atrodas kustībā: pārvietojas pa laukumu, izpilda 
lēcienus un milzīgu skaitu visdažādākos sitienus. Lai spēlētāja darbības neietekmētu 
nogurums, nepieciešams augsts vispārīgās un speciālās izturības līmenis. 

Izturība ir spēja ilgstoši izpildīt kustības uzdevumu, nesamazinot izpildes efektivitāti vai 
spēja pretoties nogurumam (Я.Коц, 1986; Л.Матвеев, 2008; В.Зациорский, 2009). Principā 
izturība ir atkarīga no diviem galvenajiem faktoriem: sportista enerģētiskā potenciāla 
(funkcionālās sagatavotības līmeņa) un funkcionālā ekonomiskuma (sk. 24. att.). Funkcionālo 
sagatavotību nosaka cilvēka aerobās un anaerobās iespējas, sirds asinsvadu, elpošanas orgānu, 
muskuļu trenētības līmenis, noturība pret iekšējās vides nevēlamām izmaiņām 

.  
24. att.  Galvenie faktori, no kuriem atkarīga izturība (pārstrādāts pēc В. Уткин, 

1989) 
 

Cilvēka enerģētisko potenciālu veido trīs galvenie enerģijas nodrošināšanas mehānismi 
– oksidatīvā O2, laktacīdā (L) un fosfagēnā (F) kapacitāte un jauda (Я.Коц., 1986, 
А.Караулова и др., 2009). Ekonomiskums ir prasme izpildīt mehānisku darbu ar iespējami 
mazāku patērētās enerģijas daudzumu, kas galvenokārt ir atkarīgs no diviem faktoriem: 
izvēlētās sporta taktikas un sportista  tehniskās meistarības līmeņa (К.Williams, 1990; 
В.Уткин, 1986).   

Mūsdienu labāko sportistu funkcionālās sagatavotības līmenis ir tik augsts, ka 
pietuvojies fizioloģisko rādītāju maksimāli kritiskajām robežām (Н.Волков, 2009), tāpēc 
aizvien aktuālāka kļūst problēma, kā pilnvērtīgāk, efektīvāk augstos funkcionālos rādītājus 
pārvērst sporta rezultātā, kā ar mazāku enerģijas patēriņu paveikt lielāku mehānisko darbu. 
Var uzskatīt, ka darba mehāniskās efektivitātes paaugstināšana izturības sporta veidos, pie 
kuriem pieskaitāmas arī sporta spēles, ir šodienas aktualitāte (В.Уткин, 1985; I.Pontaga et al., 
2010), tāpēc viens no galvenajiem sporta biomehānikas uzdevumiem ir dot atbildi uz 
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jautājumu: kā ilgstoši pārvietoties ar lielu ātrumu vai izpildīt cita rakstura fizisku darbību ar 
augstu intensitāti, patērējot pēc iespējas mazāk enerģijas un pārmērīgi nenoslogojot kādu 
atsevišķu muskuļu grupu (Н.Волков, 2009). 

Pastāv uzskats, ka ekonomiskums ir viens no galvenajiem kritērijiem, pēc kura tiek 
optimizēta cilvēka darbība (D.Winter, 1979; К.Williams, 1990; В.Уткин, 1986). Ar 
optimizāciju šeit saprot labākā varianta izvēli no iespējamajiem. Diemžēl atbildēt uz 
jautājumu, kurš kustības izpildes variants ir optimālais, ir grūti, jo tas ir atkarīgs no konkrētās 
situācijas un darbības mērķa. Kritēriji, pēc kuriem vērtē to vai citu cilvēka izpildīto darbību 
efektivitāti vai tuvumu optimālajam variantam, katrā darbības veidā būs atšķirīgi. Piemēram, 
ja garo distanču skriešanā galvenais kritērijs ir ekonomiskums, tad sprinta distancēs šāds 
kritērijs būs mehāniskais ražīgums – iespējami lielāka mehāniskā darba apjoma paveikšana 
vai  jaudas attīstīšana, ko nevar realizēt, nepatērējot pēc iespējas vairāk enerģijas laika 
vienībā. Vienā gadījumā tiek domāts par metaboliskās enerģijas darba vienības veikšanai 
samazināšanu, otrā – par iespējami lielāka enerģijas daudzuma patērēšanu tās pašas darba 
vienības realizēšanai. Tas nozīmē, ka ekonomiskums ir cieši saistīts ar izpildāmo darbību 
intensitāti - skriešanas ātrumu, lēciena augstumu, sitiena spēku. Paaugstinot darbības 
intensitāti, palielinās muskuļu aktivitāte un pieaug enerģijas patēriņš. Pie tam metaboliskās 
enerģijas patēriņš nepieaug proporcionāli darba intensitātes pieaugumam, bet daudz straujākā 
pakāpē – proporcionāli intensitātes pieauguma kvadrātam. Piemēram, divas reizes palielinot 
skriešanas ātrumu, enerģijas patēriņš palielināsies aptuveni četras reizes (B.Селуянов, 2005; 
И.Волков, 2009) . Ņemot vērā mehāniskos faktorus (gaisa pretestību, ķermeņa daļu inerto 
pretestību u.c.), kuri arī izmainās proporcionāli ātruma izmaiņu kvadrātam, pieņem, ka, divas 
reizes palielinot skriešanas ātrumu, enerģijas patēriņam teorētiski jāpalielinās aptuveni 
astoņas reizes, t.i., 23 pakāpē (В.Селуянов, 2005). Labi trenētiem atlētiem pieaugums gan ir 
nedaudz mazāks – aptuveni sešas reizes, ko panāk  uz enerģijas rekuperācijas (enerģijas 
atkārtotas izmantošanas) rēķina (В.Зациорский и др., 1982; B.Уткин, 1989).  

Viens no galvenajiem sporta zinātnes uzdevumiem ir dot atbildi uz jautājumu: kā 
ilgstoši pārvietoties ar lielu ātrumu vai izpildīt cita rakstura noteiktu fizisku darbību ar augstu 
intensitāti, patērējot pēc iespējas mazāk enerģijas un pārmērīgi nenoslogojot kādu atsevišķu 
muskuļu grupu (K.Williams, 1990). Lai atbildētu uz šo jautājumu, jāzina, kam tiek tērēta 
metaboliskā enerģija, kura nodrošina muskuļu darbību, un kam tiek tērēta enerģija, kura 
atbrīvojas muskuļu saraušanās ietekmē. Enerģijas maiņas process no metaboliskā līmeņa līdz 
ārējam mehāniskajam darbam shematiski parādīts 25. attēlā. 

 

 

 

 
 

25. att.  Metaboliskās enerģijas pārvēršanās mehāniskajā enerģijā (pārstrādāts 
pēc D. Winter, 1979) 

 

Metaboliskās enerģijas lielākā daļa (aptuveni 80%) pārvēršas siltumā (Я.Коц, 1986; 
P.McGinnis, 2005). Siltums organismā nepieciešams dzīvības procesu uzturēšanai. Ar siltuma 
izdalīšanos saistīts arī  muskuļu saraušanās process. Zudumi, kas parādīti metaboliskās 
enerģijas maiņas shēmā, ir zudumi no mehānikas viedokļa. Tie nav uzskatāmi par zudumiem 
no fizioloģijas viedokļa. Tā ir metaboliskās enerģijas daļa, kas tiek patērēta cilvēka dzīvības 
procesu nodrošināšanai. Metaboliskās enerģijas trešā daļa (aptuveni 20-25% no kopējā 
patērētās enerģijas daudzuma) nodrošina muskuļu saraušanās darbu, kura ietekmē mainās 
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ķermeņa un ķermeņa daļu mehāniskā enerģija (P.McGinnis, 2005).   
 Muskuļu mehāniskā darba lielumu novērtē pēc paveiktā ārējā un iekšējā darba 
(В.Волков, 2009). Ar ārējo darbu saprot to mehāniskā darba daļu, ko sportists paveic, 
pārvietojot savu ķermeni (ķermeņa kopējo masas centru - ĶKMC) vertikālā un horizontālā 
virzienā. Tas ir darbs ķermeņa potenciālās un kinētiskās enerģijas mainīšanai un ārējo 
pretestības spēku (berzes, vides pretestības, inerces, smaguma spēka u.c.) pārvarēšanai. Ar 
iekšējo darbu saprot ķermeņa daļu pārvietošanu attiecībā pret ĶKMC, ķermeņa daļu 
kinētiskās enerģijas mainīšanu. Pie iekšējā darba tiek pieskaitits arī darbs muskuļu 
antagonistu pretestības pārvarēšanai, muskuļu izometriskās saraušanās nodrošināšanai, 
piemēram, saglabājot noteiktu ķermeņa stāvokli kustības izpildes laikā, kā arī muskuļu 
viskozitātes un locītavu berzes pārvarēšanai (В.Зациорский и др., 1982; К.Williams, 1990, 
2000; Р.Энока, 1998). 

Enerģijas ekonomizācijas vai darba mehāniskās efektivitātes paaugstināšanas problēmai 
veltīti daudzi pētījumi, īpaši cikliskajos sporta veidos (K.Williams, 2000; I.Pontaga et al., 
2010 u.c.). Šādi pētījumi veikti arī sporta spēlēs, piemēram, futbolā (М.Годик, 2006), 
volejbolā (Н.Яружный. 1993), tenisā (А.Скородумова, 1994). Apkopojot rekomendācijas, 
ko iesaka speciālisti, var secināt, ka enerģijas daudzumu, ko sportisti patērē viena soļa vai 
viena distances metra veikšanai cikliskajos sporta veidos vai vienas darba vienības veikšanai 
sporta spēlēs, varētu samazināt, ja: 
1.   Samazinātu lieko kustību un bezmērķīgas pārvietošanās skaitu pa laukumu. 
2. Samazinātu lieka muskuļu sasprindzinājumu. Augsti kvalificētiem atlētiem muskuļu 

summārā elektriskā aktivitāte ir mazāka nekā zemāka līmeņa sportistiem. Piemēram, 
augstas klases tenisisti satver raketi vidēji ar mazāku spēku nekā iesācēji (B.Elliott, 1982; 
B.Elliott et al., 2003). 

3. Samazinātu ārējo pretestības spēku, izmantojot vieglu apģērbu, vieglus sporta apavus,   
pārvietojoties pa kvalitatīvu segumu u.c. (D.Stefanyshyn, J.Worobets, 2008; M.Reid, 
M.Crespo, 2003). 
4. Izvēloties situācijai atbilstošu darbību intensitāti. Enerģijas patēriņš pieaug proporcionāli 
intensitātes pieauguma kvadrātam vai augstākā pakāpē (В.Селуянов, 2006). 
5. Pilnveidotu pārvietošanās darbības, piemēram, samazinot horizontālā ātruma svārstības 
soļu ciklā. Ātruma atjaunošana pēc tā samazināšanās soļa pirmajā daļā prasīs papildus 
enerģiju (В.Уткин, 1989). 
6. Atbilstoši pārvietosanās ātrumam un apstākļiem pārvietotos ar optimālo soļu garumu un 
biežumu. Pārvietojoties ar vienu un to pašu ātrumu, bet ar dažādu soļu garumu un biežumu, 
enerģijas patēriņš izmainīsies, tāpēc ir būtiski katrā situācijā atrast optimālo 
(visekonomiskāko) soļa garuma un biežuma attiecību (K.Williams, 2000). 
7. Samazinātu negatīvo darbu – ĶKMC nevajadzīgu pārvietošanos vertikālā un horizontālā 
(pa labi – pa kreisi) virzienā  (K.Williams, 1990). 
8. Samazinātu enerģijas patēriņu iekšējam darbam. Aktīvas ķermeņa augšdaļas kustības, 
pārmērīga plecu joslas un roku aktivitāte, uzsākot skrējienu, skrējiens, nepietiekami saliecot 
kājas ceļu locītavās vai nepietiekama kāju iztaisnošana atgrūdiena fāzē, palielina patērētās 
enerģijas daudzumu (М.Годик, A.Скородумова, 2010; M.Reid, M.Crespo, 2003). 
9. Paaugstinātu enerģijas rekuperācijas koeficientu, nodrošinot: 1)  kinētiskās enerģijas 
pāriešanu potenciālajā gravitācijas enerģijā un atpakaļ kinētiskajā; 2) kinētiskās enerģijas 
pāriešanu elastīgās deformācijas enerģijā un atpakaļ kinētiskajā (В.Уткин, 1989; 
В.Селуянов, 2006). Liela loma ir  kustību izpildes tehnikai un sportista kustību balsta 
sistēmas trenētības līmenim (R.Bartlett,1997). 

Tenisista veiktajām darbībām jābūt ne vien spēcīgām, ātrām, bet arī precīzām, tāpēc 
sporta spēlēs un tenisā īpaši liela uzmanība tiek pievērsta precizitātei. Kā zināms, jēdzienam 
precizitāte ir divās nozīmēs. Pirmā, lai raksturotu kustības uzdevuma izpildes līmeni, ko var 
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izmērīt, novērtējot starpību starp kustības uzdevuma izpildes nosacījumiem un to  reālo 
izpildi. Otrā, lai raksturotu cilvēka, kurš veic precizitātes uzdevumu, spēju izpildīt šāda veida 
kustības, nodrošinot izpildes precizitāti. Precizitāte šajā gadījumā raksturo cilvēka kustību 
iespējas, cilvēka īpašību būt precīzam (Д.Донский, В.Зациорский, 1980). 
 Spēju demonstrēt augstu precizitāti nosaka (С.Голомазов, 1997, 2003); 
1) apdāvinātība, ko nosaka iedzimtība; 
2) vispārīgā trenētība, vispārīgā kustību sagatavotība; 
3) attiecīgās motorās darbības izpildes apguves līmenis – stabilitāte, noturība, saglabāšanās 

un  automatizācijas līmenis. 
Uzskata, ka spēja būt precīzam ir ģeneralizēta cilvēka spēja – precizitāte vienā no 

kustību veidiem norāda uz iespēju demonstrēt augstu precizitāti arī citos kustību veidos 
(В.Зациорский, 2009). Precizitāte nav atkarīga no citu fizisko īpašību attīstības līmeņa un 
precizitātei kā fiziskai īpašībai ir mazs trenētības pārnesums: treniņš vienā no precīzo kustību 
veidiem neuzlabo precizitāti citos veidos (С.Голомазов, 1997). Precizitātes problēmai sportā 
ir veltīti daudzi pētījumi. Rezumējot to rezultātus, var konstatēt, ka precizitāti ietekmē daudzi 
faktori. Tie var darboties atsevišķi neatkarīgi no citiem faktoriem, gan arī aditīvi, savu ietekmi 
summējot (С.Голомазов, 1997, 2003). Visbūtiskāk kustību precizitāti ietekmē šādi faktori: 
1. Attālums līdz mērķim. Jo lielāks attālums līdz mērķim, jo mazāka trāpījumu precizitāte. 
Starp attālumu līdz mērķim un precizitāti pastāv apgriezti proporcionāla sakarība. 
Palielinoties attālumam līdz mērķim, samazinās ne tikai trāpījumu precizitāte, bet vienlaikus 
strauji pieaug arī  trāpījumu izkliede. 
2. Bumbas un raketes svars. Samazinot bumbas svaru attiecībā pret sacensību noteikumos 
paredzēto, precizitāte samazinās, trāpījumu kļūda palielinās. Palielinot bumbas svaru virs 
noteiktā, precizitāte praktiski neizmainās, bet samazinās gadījumu kļūda un pieaug trāpījumu 
blīvums. Pētījumos par raketes svara ietekmi uz sitienu precizitāti iegūti līdzīgi secinājumi      
(R.Cross, 2001; S.Miller, R.Cross, 2003). 
3. Iesildīšanās. Iesildīšanās ietekmē precizitāte paaugstinās. Vispārīga rakstura iesildīšanās 
vingrinājumu izpildes precizitāti praktiski neuzlabo. Svarīga ir speciālā iesildīšanās ar 
izpildāmo precīzo kustību saistīti vingrinājumi, kurus sportisti ierasti izpilda pirms treniņa vai 
sacensībām (С.Голомазов, 1997). 
4. Treniņu slodzes un nogurums. Aeroba rakstura, pat liela apjoma slodze profesionālu 
darbību precizitāti ietekmē salīdzinoši maz. Piemēram, augstas klases lidotāji izmēģinātāji pat 
pēc daudzu stundu lidošanas un dažādu uzdevumu izpildes spēj saglabāt tehnisko darbību  
sākotnējo precizitātes līmeni. Metienu precizitāte pēc mērenas intensitātes krosa skrējiena 
saglabājas iepriekšējā līmenī. Precizitāte krasi krītas pēc aerobi anaeroba un anaeroba rakstura 
slodzēm. Piemēram, svaru stieņa spiešana līdz pilnīgam nogurumam trāpījumu precizitāti 
basketbola soda metienos samazināja pat līdz 50 % (С.Голомазов, 1997).  
 Labai fiziskajai sagatavotībai ir izšķiroša loma augstu sporta rezultātu sasniegšanā 
jebkurā sporta veidā, tajā skaitā arī tenisā. To savos darbos atzīmē M. Reids un K. Šneikers 
(M.Reid, K.Schneiker, 2008) un citi speciālisti, kuri pētījuši dažādus ar tenisistu sagatavošanu 
un meistarības pilnveidošanas procesu saistītos jautājumus (M.Grosser, R.Schornborn, 2001; 
J.Groppel, E.Roetert, 1992; M.Hornig, 2001; M.Kovacs, 2007; T.Ivancevic et al., 2011; 
M.Reid et al., 2007; R.Reynolds, 1995 (b); T.Sadzek, 2008; С.Сарсания, В.Селуянов, 1990; 
А.Скородумова, 1994; Т.Иванова, 2004; Л.Преображенская, 2006 u.c).  
 Cilvēkiem, kuri nenodarbojas ar sportu, parasti vislabāk ir attīstīti antigravitācijas 
muskuļi: pēdas saliecēji, kāju un ķermeņa iztaisnotāji, roku saliecēji. Papildus tam, katrs 
sporta veids prasa vēl arī savu, specifisku un tikai tam raksturīgu muskuļu spēka topogrāfiju. 
Ne velti pētījumi parāda, ka daudzos sporta veidos pastāv cieša korelācija starp spēka 
topogrāfijas rādītājiem un sporta rezultātiem (J.Atha, 1981). Attiecīgam sporta veidam 
neatbilstoša spēka vai citu fizisko īpašību trenētība var kavēt racionālas tehnikas apgūšanu, 
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sekmēt traumatismu un samazināt sporta rezultātus (V.Mazzālītis, 1999; W.Kraemer, 2002). 
Pētījumos, kas veltīti tenisistu sagatavošanas problēmām, pierādīts, ka sitienu tehniskais 
izpildījums ir cieši saistīts ar spēka, lokanības, ātruma un citu īpašību attīstības līmeni. Tāpēc, 
uzsākot jauno tenisistu treniņu procesu, ir svarīgi veltīt laiku ķermeņa un balsta sistēmas 
nostiprināšanai un muskuļu spēka attīstīšanai ( А.Скородумова, 1994; W.Kraemer, 2002; 
K.Häkkinen, 2002; Т.Иванова, 2007), attiecīgam sporta veidam optimālas spēka topogrāfijas 
veidošanai (V.Zatsiorsky, 1995). 
 Optimāla spēka topogrāfija raksturo ne tikai atsevišķu muskuļu spēka iespējas, bet arī 
funkcionāli pretējo muskuļu grupu (agonistu-antagonistu) spēka attiecības – vai tie pret doto 
locītavas asi spēj attīstīt pēc lieluma vienādus spēka momentus. Spēka momentu disbalans 
norāda uz to, ka vienas funkcionālās muskuļu grupas maksimālās spēka iespējas ievērojami, 
dažkārt pat vairākas reizes, pārsniedz pretējās muskuļu grupas spēka iespējas. Optimāla spēka 
topogrāfija paredz arī to, ka starp ķermeņa dominējošās un nedominējošās puses muskuļu 
spēka iespējām pastāv  simetrija, t.i., ka tās ir līdzīgas. Zināms, ka izteiktas muskuļu spēka 
asimetrijas vai spēka disbalansa ietekmē veidojas stājas defekti, pieaug traumu iegūšanas 
iespējas (M.Reid, et al., 2003; T.Ivancevic et al., 2011; P.Энока, 1998 u.c.).  
 Daudzi pētījumi atklāj, ka lielākajai daļai kvalificētu sportistu ir novirzes no optimālās 
muskuļu spēka topogrāfijas. Labāk attīstīti dominējošās ķermeņa puses, atspēriena kājas un 
darba rokas muskuļi, to spēka iespējas ir ievērojami lielākas kā nedominējošās puses un 
mazāk noslogoto ķermeņa daļu muskuļiem. Īpaši liels muskuļu spēka disbalanss vērojams ar 
sišanas,  mešanas un lēkšanas kustībām saistītos sporta veidos, kad visas darbības sportists 
pārsvarā izpilda uz vienu pusi ar vienu roku vai kāju.  
 Visiem tenisistiem dominējošās rokas pirkstu saliecējmuskuļu spēks ir lielāks par otras 
rokas attiecīgo muskuļu spēku, jo no tā ir atkarīgs raketes satvēriena ciešums (H.Hasegawa et 
al., 2002). Plaukstas fleksoru spēks ir ievērojami lielāks par plaukstas ekstenzoru spēku. 
Plaukstas fleksoriem, pēc autoru domām, ir svarīga loma plaukstas locītavas stabilizēšanā labā 
sitiena un serves kontaktfāzes ar bumbiņu laikā. Labajā sitienā agonists ir bicepsa muskulis, 
antagonists – tricepss. Dominējošās rokas bicepsa spēks ir lielāks par tricepsa spēku. 
Kinezioloģijā ir pieņemts, ka bicepsa un tricepsa spēku attiecībai (ratio - angļu val.) ideālā 
variantā jābūt 1:1. Darba rokas bicepss ir spēcīgāks par nedominējošās rokas bicepsu. 
Aptuveni tāda pat spēku attiecība kā bicepsam ir arī tricepsa muskulim – darba rokas 
muskulis ir spēcīgāks. Salīdzinot pleca locītavas muskuļu spēku, speciālisti secina, ka 
tenisistiem novēro būtisku disbalansu starp ārējo un iekšējo rotatoru spēka iespējām un ka  tās 
neatbilst medicīnas literatūrā rekomendētajai attiecībai 2:3, vienlaikus ir arī ievērojams pleca 
locītavas muskuļu spēka disbalanss dominējošajā  un nedominējošajā ķermeņa pusē. Pēc 
autoru domām, starp ķermeņa un kāju antagoniskām muskuļu grupām nedrīkstētu būt 
nepareiza muskuļu grupu spēku attiecība. Sitieni tiek izpildīti gan no labās, gan kreisās puses, 
tenisistu pārvietošanos laukumā un lēcienus nodrošina abu kāju muskuļi. Tomēr reālā aina ir 
citā. Piemēram, ja klīnicistu rekomendētā spēku attiecība starp augšstilba priekšējo un 
aizmugurējo muskuļu grupu ir 3:2, kas nodrošina drošu ceļa locītavas funkcionēšanu, tad 
tenisistiem šī attiecība tuvojas vai sasniedz 3:1. Ievērojams muskuļu grupu spēka disbalanss 
vērojams arī starp muguras iztaisnotājmuskuļiem un vēdera preses muskuļiem, kas, pēc 
speciālistu domām, var sekmēt ilglaicīgas mugurkaula veselības problēmas, nepareizas stājas 
veidošanos un kavēt sporta meistarības izaugsmi. Tas nozīmē, ka fiziskās sagatavotības un 
īpaši spēka treniņa uzdevums – sabalansēt agonistu un antagonistu spēka iespējas, 
dominējošās un nedominējošās puses muskuļu spēka iespējas, koriģēt izmaiņas mugurkaulā 
vai citās anatomiskajās struktūrās, kas radušās nepareiza spēka treniņa, asimetrisku kustību 
vai citu iemeslu dēļ.  
 Mūsdienu tenisam raksturīga augsta spēles dinamika un sasprindzināts sacensību 
grafiks, spēcīgi sitieni, ko nevar realizēt, ja sportists nav pietiekami fiziski sagatavots. Tāpēc 
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analītiskajā apskatā uzmanība veltīta arī tenisistu fiziskās sagatavotības un treniņu procesa 
analīzei. Dots tenisistu galveno fizisko īpašību raksturojums, analizēta to struktūra saistībā ar 
tām  prasībām, bez kurām nav iespējams izpildīt spēles tehniskos elementus, tajā skaitā 
sitienus. Analizētas jaunākās tendences fizisko īpašību un treniņu teorijā, dots spēka, ātruma, 
izturības, precizitātes  īpašību biomehānisks raksturojums. Lai paaugstinātu spēka treniņa 
efektivitāti un izvēlētie  vingrinājumi veicinātu augstas klases tenisistu prasībām atbilstošas 
speciālās trenētības  izveidošanos, svarīgs ir tenisista darbību, tajā skaitā sitienu, anatomiskais 
raksturojums vai anatomiskās struktūras analīze. 

1.8. Labā sitiena anatomiskais raksturojums 

 Visiem tenisa sitieniem ir fundamentāla mehāniskā struktūra, kuru nodrošina saskaņota 
muskuļu darbība (B.Elliott, 2003). Pamatsitiena izpildē piedalās praktiski visas ķermeņa daļas 
un muskuļu grupas. No biomehānikas viedokļa sitiena izpildē piedalās ķermeņa posmi, kuri 
veido atvērtu biokinemātisku ķēdi. Tā ir daudzposmu ķēde ar lielu kopējo un darba posma  
brīvības pakāpju skaitu. Darba posmam ir plaša kustības amplitūda, tā ātruma nodrošināšanā 
piedalās visi zemāk stāvošie ķermeņa posmi ( Г.Иванова, 2008). To savstarpējā sadarbība ir 
atkarīga no spēles situācijas un sitiena veida: sitiens no atvērtās, pusatvērtās vai slēgtās stājas.   
Izvēlētā stāja nosaka arī atsevišķo ķermeņa daļu darbību un sadarbību. 
 Mūsdienu labākie tenisisti, pateicoties tam, ka spēle kļūst aizvien dinamiskāka, arvien 
biežāk izpilda sitienus no atvērtās stājas. Sitieni no atvērtās stājas prasa straujāku ķermeņa 
rotāciju, jo sitiena izpildes laiks ir īsāks, kas salīdzinot ar slēgto stāju, izvirza augstākas 
prasības kāju un ķermeņa muskuļu spēka sagatavotībai. Raketes ātrumu, koncentriski 
saraudamies, galvenokārt nodrošina ķermeņa apakšējās daļas, plecu joslas un rokas ar raketi 
muskuļi. Pēc sitiena raketes un ķermeņa daļu bremzēšanau nodrošina muskuļu antagonistu 
ekscentriskais spēks. Speciālisti (E.Roetert, M.Kovacs, 2011 u.c) uzsver, ka tenisa spēlētājam 
nopietni jādomā ne tikai par muskuļu sinerģistu, t.i., to muskuļu, kuri nodrošina sitiena 
izpildi, spēka iespēju palielināšanu, bet arī par muskuļu antagonistu trenēšanu. Spēki, ko 
attīsta muskuļi, kustību bremzējot, parasti ir lielāki par spēkiem, ko muskuļi attīsta, paātrinot 
attiecīgās ķermeņa daļas. Tas nozīmē, ka antagonisko muskuļu grupu spēka attiecībām jābūt 
sabalansētām, tāpēc tas tiek atzīmēts kā svarīgs aspekts ne tikai spēles kvalitātes uzlabošanā, 
bet arī traumu profilaksē.  
 Tāpat kā daudzos citos sporta veidos, arī tenisā runā par galvenajām muskuļu grupām, 
tenisista spēka topogrāfiju un to, kādā vecumā, ar kādiem vingrinājumiem un kādām metodēm 
būtu jāveic spēka treniņš. Vienu no pēdējiem apkopojošiem pētījumiem tenisā šajā jomā ir 
veikuši E. Roeterts un M. Kovacs monogrāfijā Tennis anatomy, kura iznāca 2011. gadā. 
Monogrāfijā aprakstīta tenisista spēka topogrāfija, muskuļu galvenās funkcijas un darbības 
režīmi dažādo sitienos un sitienu fāzēs (E.Roetert, M.Kovacs, 2011).  
 Pamatsitiena atvēziena fāze (sk. 26. (a) att.). Uzsākot gurnu rotāciju m.gastrocnemius, 
m.soleus, m.quadriceps femoris, mm.glutei darbojas ekscentriski. Rumpja rotāciju, darbojoties 
koncentriskā režīmā, nodrošina m.obliquus internus abdominis un m.obliquus externus 
abdominis. Ekscentriskā režīmā saraujas  m.obliquus internus abdominis, m.obliquus externus 
abdominis un m.erector spinae. Plecu un rokas darbību realizē m.deltoideus vidējā un 
aizmugurējā daļa, saraujoties koncentriski un m.latissimus dorsi, m.infraspinatus, m.teres 
minor un m.deltoideus priekšējā daļa, m.pectoralis major, m.subscapularis ekscentriska 
darbība. J. Vaineks (2008) atzīmē, ka, izpildot darbības ar raketi, svarīga loma raketes 
noturēšanā un orientēšanā ir pirkstu saliecējmuskuļiem mm.flexores digitorum superficialis et 
profundus un plaukstas locītavu muskuļiem mm.extensores et flexores carpi ulnaris et radialis 
(Ю.Вайнек, 2008). 
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26. att. Galvenie muskuļi, kuri nodrošina pamatsitiena izpildi (a) atvēziena fāzē 
un (b) vēziena un sitiena fāzē (E. Roetert, M. Kovacs, 2011) 

 

Pēc atvēziena fāzes seko raketes paātrināšana bumbiņas virzienā – vēziens (sk. 26. (b) 
att.). Šīs kustības realizācijā galvenokārt piedalās m.gastrocnemius, m.soleus., m.guadriceps 
femoris, m.glutei, saraujoties koncentriskā režīmā, un gūžu locītavu rotatori, kuri strādā gan 
koncentriskā, gan ekscentriskā darbības režīmā. Rumpja rotāciju nodrošina m.obliquues, 
muguras iztaisnotājmuskuļu grupa un m.erector spinae, pārmaiņus saraujoties gan 
koncentriski, gan ekscentriski. Raketes paātrinājuma fāzē, līdz kontaktam ar bumbiņu 
koncentriskā režīmā, strādā m.latissimus dorsi, m.deltoideus pars anterior, m.subscapularis, 
m.biceps brahi, m.pectoralis major. Bumbiņas pavadīšana un ķermeņa daļu un rokas kustības 
bremzēšana notiek, pateicoties m.infraspinatus, m.teres minor, m.deltoideus pars posterior, 
mm.rhomboidei, m.serratus anterior, m.trapezius un plaukstas locītavas ekstenzoru 
ekscentriskajai darbībai. 

Labā sitiena anatomiskais raksturojums dod pirkštatu par sitiena kustības “iekšējo” pusi, 
zinot kuras muskuļu grupas piedalās labā sitiena realizācijā, ir iespējams apzināt kādas ir 
specifiskās. Nosakot jauno tenisitu muskuļu spēka topogrāfiju un muskuļu grupu 
kontralaterālo un bilaterālo disbalansu, īpašu uzmanību būtu jāpievērš muskuļiem kas piedalās 
labā sitiena realizācijā, piemēram, plecu locītavas adduktoru un iekšējo rotātoro spēka 
momenta noteikšanai un analīzei. 

1.9.    Kustību balsta un skeleta sistēmas novērtēšana 

Lielākā daļa cilvēku, izpildot dažādas kustības, priekšroku dod noteiktai rokai, kājai, 
pagriezienam uz vienu vai otru pusi. Šādas kustību asimetrijas novēro ne tikai ikdienas dzīvē, 
bet arī sportā. Piemēram, cilvēks izpilda dažādas sitiena vai mešanas kustības vienmēr ar 
vienu un to pašu roku, uz vienu un to pašu pusi, lai arī neviens to nekad nav speciāli mācījis 
darīt. Vienas ķermeņa puses priekšrocības zinātnē sauc par laterālo dominēšanu, un ķermeņa 
daļu vai pusi, kurai cilvēks dod priekšroku, sauc par dominanto (Д.Донской, В.Зaциорский, 
1980). Tos cilvēkus, kuriem laterālās dominēšanas nav, sauc par ambidekstriķiem vai 
cilvēkiem, kuriem ir divas labās rokas. Prasme izpildīt sporta tehniskās darbības vienlīdz labi 
ar abām rokām, kājām vai uz abām pusēm, t.i., būt ambidekstriķim, tiek uzskatīta par sportista 
priekšrocību un liecina par izcilu meistarību. Sporta praksē tādi sportisti sastopami reti, un 
vairāk par 95% no augstas klases tenisistu, futbolistu, basketbolistu, volejbolistu galvenās 
tehniskās darbības izpilda ar dominējošo ķermeņa daļu (М.Годик, А.Скородумова, 2010). 
Arī starp pasaules ranga tenisistiem nav bijis tāda sportista, kurš, atkarībā no spēles situācijas, 
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vienlīdz pilnvērtīgi spētu izpildīt servi vai labo sitienu ar labo un ar kreiso roku. Ilgstoši 
izpildot kustības ar noteiktu ķermeņa daļu, ar vienu ķermeņa pusi vai tikai uz vienu pusi, 
sportists iegūst asimetrisku attīstību. Tā ietekmē vairāk noslogotās, dominējošās ķermeņa 
daļas muskuļi kļūst ievērojami spēcīgāki nekā mazāk noslogotās. Palielinoties perimetram, 
izmainoties iekšējai struktūrai, minerālvielu un olbaltumvielu procentuālajām attiecībām u.c., 
izmainās arī kaulu, cīpslu un saišu mehāniskās īpašības, īpaši to mehāniskā izturība 
(G.Praulīte u.c., 1980). Daudzgadu treniņu ietekmē tas var būt par cēloni atsevišķu ķermeņa 
daļu totālo izmēru atšķirībām, izteiktai viennosaukuma muskuļu grupu spēka asimetrijai un 
muskuļu agonistu – antagonistu spēka disbalansam. Tas savukārt tā vai citādi var ietekmēt 
cilvēka skeleta sistēmu, kavēt normālu iekšējo orgānu attīstību un funkcionēšanu, sekmēt 
traumu iegūšanu, kā arī kavēt sporta meistarības izaugsmi (Р.Энока, 1998). Tas nozīmē, ka 
treniņu procesā uzmanība jāpievērš ne tikai tam, kā attīstās sportista fiziskās sagatavotības un 
tehniski taktiskās meistarības rādītāji, bet arī tam, kā viņa skeletālā sistēma un stāja. 

Visvienkāršākā metode skeleta sistēmas novērtēšanā ir posturogrāfija – cilvēka 
ķermeņa vertikālās pozas (stājas) analīze. Atzīmēsim, ka stāja ir ilgā laikā izveidojusies, 
ierasta cilvēka poza. Parasti stāju novērtē vertikālā stāvoklī. Stāju, ko cilvēks saglabā 
nemainīgos apstākļos, sauc par statisko, bet, kas saglabājas mainīgos apstākļos, piemēram, 
izmainot ķermeņa orientāciju telpā, sauc par dinamisko. Stājas novērtējumu parasti saista ar 
mugurkaula konfigurāciju. Mugurkaula konfigurācija savukārt ir atkarīga no mugurkaula un 
ar to saistīto ķermeņa daļu (galvas, plecu joslas, iegurņa) savstarpējā novietojuma.  

Kā raksta I. Rubcova (2008), stāja ir cilvēka veselības un harmoniskās attīstības rādītājs 
(И.Рубцова и др., 2008). Ideālai stājai būtu jānodrošina ķermeņa līdzsvara stāvokļa 
saglabāšana bez muskuļu  spēku līdzdalības (J.Paušič J. et al., 2010). Tas nozīmē, ka par 
ideālu ķermeņa daļu savstarpējo stāvokli no mehānikas viedokļa var uzskatīt tādu, kad visu 
atsevišķo ķermeņa daļu masas centri atrodas uz vertikālās līnijas, kura iet caur ķermeņa 
kopējo masas centru (Д.Донской, 1977; V.Zatsiorsky, 1997). No fizioloģijas viedokļa stāja ir 
cilvēka apgūta prasme vai nosacījuma refleksu sistēma, kas statiskos un dinamiskos apstākļos 
nodrošina ķermeņa pareizu stāvokli telpā (B.Кашуба, 2003). 

Pastāv uzskats, ka slikta stāja īpaši nelabvēlīgi ietekmē skolēnu veselību jaunāko klašu 
vecumā. Šajā vecumposmā vērojamas ne tikai nevēlamas izmaiņas mugurkaulā, bet jāņem 
vērā arī tas, ka bērni strauji aug, nes smagas skolas somas, ilgstoši sēž nepareizā pozā 
ķermeņa uzbūves rādītājiem nepiemērotos skolas solos (J.Paušič et al., 2010). 
Epidemioloģiskie pētījumi rāda, ka ar stāju saistītas problēmas īpaši plaši izplatītas ir skolas 
vecuma bērniem. Īslandē skolioze konstatēta 4.2% 8 līdz 15 gadus veciem bērniem, 22% 
skolēnu sūdzējušies par galvas sāpēm vismaz vienu reizi nedēļā (F.Trevelyan, S.Legg, 2006, 
cit. pēc J.Paušič et al., 2010). Pētījuma autori uzskata, ka galvassāpes, bez dažādiem citiem 
iemesliem, var būt arī sekas bērnu sliktajiem stājas rādītājiem. Citā pētījumā (J.Kratčenova et. 
al., 2007, cit. pēc J.Paušič et al., 2010) konstatēts, ka 38% 11 gadus veciem čehu bērniem ir 
slikta stāja un ka šai nopietnajai problēmai jāpievēršas valsts mērogā. Stājas un mugurkaula 
traucējumi ir viena no aktuālākajām problēmām arī Baltijas reģionā un Latvijā. Piemēram, 
pētījumā, kura mērķis bija iegūt Somijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas iedzīvotāju veselības 
stāvokļa izvērtējumu laika periodā no 1998. līdz 2008. gadam, redzams, ka, salīdzinot ar 
kaimiņu valstīm, visbiežāk mugurkaula slimības ir diagnosticētās un ārstētas Latvijā 
(R.Prättälä et al., 2011). Neiepriecinoši dati iegūti, pētot arī Latvijas skolas vecuma bērnu 
stāju. Pētījums (S.Umbraško,  2005) tika veikts laika periodā no 1998. līdz 2003. gadam, 
iesaistot 1700 Rīgas skolu skolēnus (888 meitenes un 812 zēni)  un Rīgas augstskolu 1. 
studiju gada studentus vecumā no 7 līdz 19 gadiem. Visbiežāk gan zēniem, gan meitenēm visās 
vecuma grupās tika novērota apaļi ieliektā stāja, retāk plakanā stāja. Zēniem biežāk novēroja 
apaļo stāju, meitenēm ieliekto stāju ar padziļinātu jostas lordozi. Bērniem, kļūstot vecākiem, 
palielinās apaļi ieliekto stāju skaits - no 67.7% 7 gadu vecumā līdz 84.0% 18 gadu vecumā. 
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Līdzīgi izmainās arī normālās, ieliektās, plakanās un plakani ieliektās stājas rādītāji. Kļūstot 
vecākiem, palielinās bērnu un jauniešu skaits, kuriem konstatēta apaļi ieliektā stāja. Tiek 
pieļauta varbūtība, ka tas ir saistīts ar ilgstošu sēdēšanu augumam  nepiemērotos  solos  vai 
krēslos  skolā  vai mājās  pie datora,  vai  arī  ar nepietiekamu kustību aktivitāti, ko 
atzīmē 71% skolēnu (S.Umbraško, 2005). Par Latvijas bērnu neapmierinošo stāju liecina 
arī 2011. gada dati, kas atrodami Valsts statistikas pārskatā Par bērnu veselības stāvokli, 
kurā apkopoti 3 līdz 14 gadus vecu bērnu profilaktisko apskašu rezultāti (sk. 2. tabulu): 3.6% 
izmeklēto bērnu konstatētas skoliotisko slimību pazīmes un 12.6% citi stājas traucējumi – 
galvenokārt stājas asimetrija apaļā mugura. 

2. tabula  
Bērnu profilaktisko apskašu rezultāti  

(valsts veselības aprūpes statistikas dati) 
 

Izmeklēto bērnu skaits Skolioze Citi stājas traucējumi 

2010.g. 2011.g. 2010.g. 2011.g. 2010.g. 2011.g. 

228 309 226 861 8 008 8 243 28 830 28 602 

 

Bērna vecumā stājas traucējumi netiek uzskatīti par saslimšanu. Laikus uzsākot 
korekcijas pasākumus, tie tālāk neprogresē un stāju var normalizēt. Kaut gan stājas traucējumi 
ar laiku var sekmēt krūšu kurvja un diafragmas kustīguma samazināšanos, mugurkaula 
funkcionalitātes pasliktināšanos, kas netieši ietekmē centrālās nervu sistēmas, sirds un 
asinsvadu, elpošanas un gremošanas sistēmas funkcionēšanas iespējas. Ar stājas traucējumiem 
var būt saistīts  organisma vispārējais funkcionālais vājums, muskuļu un cīpslu sistēmas 
disbalanss, saslimšana ar  vairākām hroniskām slimībām (Рубцова и др., 2008). Sportā bieži 
vien niecīgiem stājas traucējumiem, kas acīm nav pamanāmi, nepiešķir vajadzīgo uzmanību, 
tomēr ir pierādīts, ka progresējot stājas traucējumi var nopietni ietekmēt bērna veselību. 
Bērniem ar stājas traucējumiem tiek konstatēts organisma kopējais funkcionālais vājums, ar to 
saistītas hroniskas slimības, muskuļu un cīpslu hipotonisks stāvoklis. Stājas defekti var 
nelabvēlīgi ietekmēt sirds, kuņģa, aknu un nieru darbību (E.Бернатавичене, 2008; 
И.Ловейко, 1992). 

 Stājas traucējumi netiek uzskatīti par saslimšanu, tomēr, parādoties bērnībā, tie var būt 
par cēloni kaulu sistēmas paliekošām deformācijām turpmākajos vecumposmos, tā atzīmē I. 
Miļukova (И.Милюкова, 2004). Pēc speciālistes novērojumiem, bērniem stājas traucējumi 
visbiežāk rodas nepietiekamas fiziskās sagatavotības un nepareiza stājas stereotipa ietekmē. 
Šiem traucējumiem ir funkcionāls raksturs. Lai gan salīdzinoši viegli tie padodas korekcijai, 
tomēr nevar izzust paši no sevis un agrāk vai vēlāk tie organismā radīs nopietnas izmaiņas. 
I.Loveiko (1992) uzskata, ka bērnu stāja ir izveidojies dinamiskais stereotips, ko nosaka 
iedzimto beznosacījuma un dzīves laikā izstrādāto nosacījuma refleksu kopums. Stāja var 
uzlaboties speciālo fizisko vingrinājumu ietekmē, kā arī pasliktināties, mainoties stereotipiem, 
piemēram, mainoties bērna dienas režīmam un uzsākot mācības skolā, neadekvātas vai 
asimetriskas fiziskās slodzes ietekmē. Nepareizas asimetriskās stājas veidošanās, pēc 
speciālista domām, var būt vājas fiziskās sagatavotības sekas (И.Ловейко, 1992). 

Stājas pamats ir mugurkauls un tā forma, kas izmainās, cilvēkam augot (M.Lacour et 
al., 2008). Cilvēka organisms ir sarežģīta dinamiska sistēma, kurā visas dzīves laikā pats 
ķermenis nepārtraukti mainās, t.i., ķermeņa daļu izmēri, ķermeņa masa un masu sadalījums 
ķermenī (D.Lafond et al., 2007). Šīs izmaiņas ietekmē gan ģenētiskie, gan ārējās vides faktori. 
Bioloģiskās attīstības process nav vienmērīgs. Piemēram, galvas un kāju augšanas temps ir 
krasi atšķirīgs: galvas lineārie izmēri palielinās divas, kāju garums piecas reizes (G.Tabin et 
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al., 2012). 7 – 9 gadu vecumā novēro aktīvu mugurkaula augšanu, 10 gadu vecumā paātrināti 
aug krustu daļas un apakšējie krūšu joslas skriemeļi. Augšanas procesā strauju  paātrinājumu 
meitenēm novēro 10 – 13 gadu vecumā, pēc 15 gadu sasniegšanas lineāro izmēru pieaugšanas 
temps samazinās. Savukārt zēniem intensīvākais augšanas periods ir 13 – 15 gadu vecumā, 
kad ķermeņa garums vidēji palielinās par 8 – 10 cm gadā un turpinās līdz 18 – 20 gadu 
vecumam. Šajā vecumā novēro arī visstraujāko ķermeņa masas palielināšanos (B.Кашуба, 
2003). Tas viss ietekmē stājas veidošanos, stājas stāvokli un attīstību. Pēc 14 – 15 gadu 
vecuma sasniegšanas mugurkaula fizioloģiskie izliekumi kļūst noturīgāki, taču turpina 
attīstīties (A.Рубцова и др., 2008).  

1.9.1. Optimālās stājas raksturlielumi 

F.Kendala (2005) uzskata, ka cilvēka stāja ir ieradums, kas raksturo indivīda veselību. 
Izmaiņas un novirzes no normālas stājas katram cilvēkam ir individuālas un veidojas dažādu 
apstākļu ietekmē (F.P.Kendall, 2005). Spēja vai nespēja pareizi noturēt savu ķermeni telpā 
ietekmē ne tikai cilvēka ārējo izskatu, bet arī ietekmē iekšējo orgānu stāvokli un veselību. 
Stāja formējas bērnu augšanas procesā, to ietekmē dzīves, mācību, fiziskās attīstības u.c. 
apstākļi. 

 Mugurkaula forma ir stājas pamats, tā mainās augot. Cilvēku organisms ir sarežģīta 
dinamiska sistēma, tāpēc dzīves gaitā ķermeņa daļu izmēri un to masas proporcionālās 
attiecības nepārtraukti mainās. Šīs izmaiņas ietekmē gan ģnētisko mehānismu likumsakarības, 
gan ārējās vides faktori (A.Рубцова и др., 2008).  

Stāju parasti novērtē vizuāli, skatot to sagitālā un frontālā plaknē (sk. 27. att.). Caur 
vertikāli stāvoša cilvēka ķermeņi nosacīti novelk vertikālu līniju, kura iet caur ķermeņa 
kopējo smaguma centru. Pastāv uzskats, ka, jo vienmērīgāk tiks sadalīts ķermeņa svars 
attiecībā pret šo vertikālo asi, jo labāka stāja un, saglabājot šo stāvokli, mazāka slodze ir 
muskuļiem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27. att.  Ķermeņa pozīcijas dažādās plaknēs: а – frontālā plaknē no mugurpuses, б 
– sagitālā plaknē, в – frontālā plaknē no priekšpuses – sagitālā plakne (B. Кашуба, 

2003) 
 

Pareizi attīstītam mugurkaulam ir fizioloģiskie izliekumi sagitālajā plaknē – kakla un 
jostas daļas lordoze, krūšu un krustu kaula daļas kifoze. Mugurkaula fizioloģiskie izliekumi, 
kā arī strapskriemeļu diski nosaka mugurkaula amortizācijas īpatnības. Fizioloģiskie 
izliekumi ir saistīti savā starpā un viena izliekuma izmaiņas ietekmē arī citus. V. Kašuba 
(B.Кашуба, 2003) fizioloģisko izliekumu esamību skaidro ar to, ka tie palīdz noturēt ķermeņa 
līdzsvaru, amortizē triecienus un pietuvina atsevišķo ķermeņa masas centrus ķermeņa 
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vertikālajai asij. Frontālajā plaknē no mugurpuses normālam mugurkaulam jābūt taisnam. 
Autors atzīmē, ka visus, pat niecīgus šķībumus ir jāuzskata par novirzi no normas.  

Pareizu stāju raksturo taisns galvas stāvoklis, vienādi plecu, krūšu, lāpstiņu un  ribu loku 
līmeņi, vienāds attālums no ausīm līdz plecu locītavai abās pusēs, vienāds vidukļa trīsstūra 
dziļumam (dziļums, kas veidojas starp vidukļa izliekumu un brīvi nolaistu roku). Mugurkaula 
izaugumiem jāveido taisna vertikāla līnija, fizioloģiskajiem izliekumiem jābūt vienmērīgi 
izteiktiem sagitālajā plaknē. Noliecoties uz priekšu, krūšu un jostas zonai vajadzētu būt ar 
vienādu reljefu. Ja kakla un jostas daļas lordozes dziļums nepārsniedz izmeklētā cilvēka 
plaukstas platumu, tad tā tiek uzskatīta par normu. Novirzes no minētajiem rādītājiem norāda 
uz stājas traucējumiem vai uz skoliozi (И.Ловейко, 1992; B.Кашуба, 2003; Kendall et al, 
2005). 

Stājas traucējumus sadala divos tipos (И.Ловейко, 1992): 
1. Stājas traucējumi sagitālajā plaknē – nepareizas attiecības starp mugurkaula 
fizioloģiskajiem izliekumiem. Vērojama izliekumu izlīdzināšana (plakanā mugura), jostas 
lordozes palielinājumu pie vāji izteiktas kakla lordozes un krūšu kifozes (plakani ieliekta 
mugura), visu fizioloģisko izliekumu palielinājums (apaļi ieliekta mugura) un krūšu kifozes  
palielinājums pie samazinātas kakla un jostas lordozes (apaļā mugura) (sk. 28. att.). 
 

 
 

28. att.  Stājas traucējumi sagitālajā plaknē: A – pareizā stāja, B – apaļi ieliektā 
mugura, C – plakanā mugura, D – apaļā mugura (Kendall et al, 2005) 

 

2. Stājas traucējumi frontālajā plaknē – plecu, lāpstiņu līniju asimetrija un mugurkaula 
noliekumi uz sāniem. Mugurkaula izliekumi neveido taisnu līniju, bet ”S” burta formu. 

1.9.2. Stājas novērtēšanas metodes 

 Stājas novērtēšanai ir izstrādātas un tiek lietotas dažādas metodes: pantogrāfija 
(S.Willner, 1981);  klinometrija (J.Bullock-Saxton, 1993; C.Kōning et al., 2008); 
goniometrija (A.Taheri Tizabi et al., 2012); 2D un 3D fotogrammetrija un videogrammetrija 
(D.Harrison et al, 2007, D.Lafond et al, 2007, M.Normand et.al. 2007, N.Dunk et al., 2005) 
kopā ar specializētām datorprogrammām (Biotonix, PosturePro, ChiroVision, Posture Image 
Analyzer) iegūto attēlu automātiskai apstrādāšanai un analīzei. Pateicoties mūsdienu 
tehnoloģiju attīstībai, izveidotas arī ļoti precīzas instrumentālās metodes, kuras pārsvarā 
izmanto klīniskiem pētījumiem. Viena no tām – radiometrija, kad kustību balsta sistēmas 
skenēšanu veic ar zemas intensitātes radioaktīvu starojumu (D.Carman et. al. 1990; 
R.Morrissy et.al.1990; K.Chernukha et. al. 1998; D.Polly et. al. 1998; J.Hong et al., 2010; 
D.Malfair et al, 2010; S.Benningfield et. al. 2003, H.Kuroki et al, 2012; T.Scheeren de 
Oliveira et al, 2012), kas dod iespēju tiešā veidā novērtēt skeleta kaulu savstarpējo stāvokli un 
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iegūt precīzākus datus par tiem, ko, piemēram, var iegūt ar fotogrammetrijas vai optiski 
elektroniskajām ķermeņa anatomisko punktu fiksēšanas metodēm. 
 Stājas izpētē un novērtēšanā joprojām plaši tiek lietotas arī salīdzinoši vienkāršas stājas 
novērtēšanas metodes, piemēram, cilvēka fotografēšana dažādos stāvokļos (J.Paušič et al., 
2010), mērlentas (F.Lovell et al., 1989) vai vertikāla svērteņa un līmeņrāža izmantošana, lai 
novērtētu anatomisko punktu novirzes vertikālajā un  horizontālajā plaknē (I.McLean et al., 
1996; T.Scheeren de Oliveira et al., 2012). Pārbaudot stājas novērtēšanas metožu iespējas 
nodrošināt indivīda pozas raksturlielumu stabilitāti (datu nemainīgumu, atkārtojot mērījumus 
standartizētos apstākļos), atkārtojot mērījumus vairākas reizes vienā dienā vai lielākā laika 
periodā, konstatētas lielas variācijas koeficienta un zemas korelācijas koeficientu vērtības 
(N.Dunk. et al. 2005; M.Normand et al., 2007; T.Scheeren de Oliveira et al., 2012). Tas 
liecina par to, ka, izmantojot foto vai videoreģistrācijas metodi, ķermeņa anatomisko punktu 
fiksēšanai individuālās pozas novērtēšanai, jārēķinās ar mērījumu datu mainīgumu un ar 
salīdzinoši zemu atkārtojamību, ko parāda zemie korelācijas koeficienti starp atkārtoto 
mērīšanas sesiju rezultātiem (D.Polly, P.Sturm, 1996). Tas savukārt liek domāt par šo metožu 
izmantošanas mērķtiecību klīniskos pētījumos. Novērtējot Lordox Systems (radioaktīvā 
starojuma metodes) un līdzīgu sistēmu izmaksas, izmērus un radioaktīvā starojuma kaitīgumu 
un iegūto datu precizitāti, speciālisti  (J.Paušič J. et.al., 2010, Yi-Liang Kuo et.al., 2009 u.c.) 
uzskata, ka tās izmantojamas tikai klīnikos pētījumos. Pēc speciālistu domām, foto un 
videogrammetriskās sistēmas, ņemot vērā to vienkāršību, zemās izmaksas un nekaitīgumu 
veselībai, ieteicamas skolas vecuma bērnu, jauno sportistu un atsevišķu profesiju stājas 
novērtēšanai un kontrolei. Lai palielinātu mērījumu precizitāti,  speciālisti iesaka pēc iespējas 
precīzāk noteikt izvēlēto anatomisko punktu lokalizāciju, izmantojot speciālus marķierus šo 
punktu vieglākai un precīzākai identificēšanai, un standartizēt mērīšanas procedūru (marķieru 
izvietošanu uzticēt vienai personai ar labām anatomijas zināšanām, atkārtotos mērījumus 
izdarīt vienā un tai pašā diennakts laikā, fiksēt pēdu novietojumu, ievērot fotogrammetrijas 
prasības, izvietojot foto vai videokameras utt.). 

Lai gan pēdējās desmitgadēs izstrādātas dažādas kvantitatīvās stājas novērtēšanas 
metodes, pētnieki tomēr norāda, ka šodien trūkst vienkāršu metožu, ar kuru palīdzību varētu 
iegūt pietiekami precīzu informāciju par cilvēka stājas raksturojumu, lai pēc iespējas 
objektīvāk noskaidrot noviržu cēloņus un izstrādātu individuālas stājas korekcijas 
programmas, lai, veicot atkārtotus mērījumus, varētu pārbaudīt to efektivitat. Galvenais, kas 
jānodrošina šajos mērījumos, ir: 1) mērījumu precizitāte un 2) ticamība. Iegūto mērījumu 
ticamība ir svarīga,  lai subjektam, veicot atkārtotus mērījumos, piemēram, pēc stājas 
korekcijas pasākumiem iegūtie rezultāti būtu salīdzināmi ar sākotnējiem datiem (J.Paušič et. 
al., 2010), lai varētu novērtēt, vai starpība starp sākotnējiem un atkārtotajiem mērīšanas 
rezultātiem ir radušies stājas raksturlielumu izmaiņu dēļ vai arī šī starpība ir radusies 
neprecīzas mērīšanas dēļ. Vertikālās stājas mērīšanas datu ticamības pārbaudei, izmatojot 
fotogrammetrijas metodi, pēdējā laikā veltīti vairāki pētījumi. Šādi pētījumi veikti 7 – 10 
gadus veciem bērniem, studentiem, pieaugušiem cilvēkiem, nosakot intra- un interklašu 
korelatīvās sakarības, izmantojot test-retest (angļu val.) procedūru un salīdzinot datus, kas 
iegūti manuāli un automātiski apstrādājot mērījumu rezultātus u.c. (J.Paušič et al., 2008). 

Galvenās atziņas, kas iegūtas šajos pētījumos un kas jāievēro, veicot stājas novērtēšanu 
ar fotogrammetrijas vai videogrammetrijas metodi, ir šādas: 
1) mērījumi un datu apstrāde jāveic vienam un tam pašam pētniekam ar pieredzi šādu 

pētījumu veikšanā; 
2) maksimāli jāstandartizē mērīšanas apstākļi: kamerai jāatrodas uz balsta, tā jānolīmeņo, 

fiksējot novietojumu, precīzi jāizvieto nepieciešamie kalibrēšanas marķieri (svērtenis, 
mērīšanas siets u.c), jānodrošina fona un marķieru kontrasts, precīzi jānosaka anatomisko 
punktu atrašanās vietas, tos apzīmējot ar speciāliem marķieriem, atkārtotos mērījumos 
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jānodrošina iepriekšējās pārbaudes situācija, t.i., pētījuma subjektam tas pats apģērbs, 
pēdas, ķermeņa un galvas stāvoklis, acu skata virziens; 

3) katrā pozīcijā subjekts jāfotogrāfē vismaz 3 reizes.  
Bieži vien sportā ar acīm nesaskatāmiem stājas traucējumiem nepiešķir vajadzīgo 

uzmanību, tomēr medicīnā ir pierādīts, ka stājas traucējumi gan pēc biežuma, gan arī pēc 
patoloģisku izmaiņu rakstura ieņem vienu no pirmām vietām starp kustību balsta aparāta 
saslimšanām. Stājas traucējumiem progresējot, vērojamas ne tikai skeleta sistēmas 
pataloģiskās izmaiņas (skoliotiskā slimība, jauniešu kifoze, osteohondroze u.c.), bet ietekmē 
arī  uz citām sistēmām (elpošanas, gremošanas, asinsrites u.c.) un to darbības funkcijām. 
Cilvēkiem ar stājas traucējumiem tika konstatētas hroniskās slimības, kas izpaužas ar 
organisma kopējo funkcionālo vājumu, muskuļu un cīpslu hipotonisko (audu samazināts 
sasprindzinājums/spriegums) stāvokli. (Ловейко, 1992; B.Кашуба, 2003; Kendall et al, 2005; 
Бернатавичене, 2008). Ja ir nepareiza stāja, izjaukta arī normāla ķermeņa un to daļu 
mehānika, kas ietekmē funkcionalitāti. Atkarībā no skeleta asimetrijas un stājas problēmām 
dažādās muguras zonās var rasties sāpes. Pētnieki atzīmē, ka vislielākās komplikācijas 
novērotas muguras jostas daļā, kā arī kakla, plecu un augšējo ekstremitāšu sāpes (Hales et al, 
1994; Marcus et al, 2002; Karahan et Bayraktar, 2004; Kendall et al, 2005). Biežas trieciena 
slodzes skriešanas, lekšanas utt. ietekmē visbiežāk sportistiem izpaužas kā sāpes ceļa un 
potītes locītavā (Matheson et al, 1987; Macintyre et al, 1991; Kendall et al, 2005). 

Stājas traucējumus bieži vien vērtē pavirši, bet svarīgi apzināties, ka tie ir kā pirmais 
brīdinājums kustību balsta aparāta nopietniem traucējumiem. Speciālajā literatūrā minēti 
daudzi faktori, kas ietekmē stājas veidošanos – ekoloģiskās pārmaņas, nesabalansēta ēšana un 
dienas režīms, bērnu informatīvās pārslodzes, fiziskās slodzes nepietiekamība (hipokinēzija), 
psiholoģiskās vai fiziskās pārslodzes u.c. 

1.9.3.  Rekomendācijas pareizas stājas profilakse un korekcijai 

Pareizas stājas veidošanā dominējoša loma ir audzināšanai (pareizas stājas stereotipu 
mācīšana) un sistemātiskai fiziskai slodzei (Ловейко, 1992; B.Кашуба, 2003; Kendall et al, 
2005; A.Рубцова и др., 2008). Stājas korekcijai plaši lieto speciālos koriģējošos 
vingrinājumus, tomēr tie vien nevar nodrošināt veiksmīgu un paliekošu rezultātu, tāpēc 
bērnam jāmāca noturēt stāju un jāpalīdz sajust pareizo ķermeņa daļu izvietojumu. Šim 
nolūkam izmanto vingrinājumus pie sienas, pret spoguli, ar priekšmetu uz galvas, dažādus 
līdzsvara un kustību koordināciju attīstošus vingrinājumus, kuru izpildē galvenā uzmanība 
tiek pievērsta   pareizai vertikālā stāvokļa noturēšanai.  

Sastādot individuālo koriģējošo vingrinājumu kompleksus, A.Rubcova (A.Рубцова и 
др., 2008) iesaka vienmērīgi attīstīt visu ķermeņa daļu muskuļus. Pēc autores domām, 
vingrinājumu kompleksu sastādīšanā jāpieturas pie šādas secības: 1) jāsāk ar stāju 
veicinošajiem vingrinājumiem; 2) pēc tam jāieplāno vispārattīstošos vingrinājumus plecu 
joslai, mugurai, vēdera presei, kāju muskulatūrai; 3) jāatkarto stāju veicinošie vingrinājumi; 
4) vingrinājumi esošo stājas defektu likvidēšanai; 5) pēdējie 2 – 3 vingrinājumi pareizas stājas 
izjūtas radīšanai. 

Mugurkaula stabilitāti galvenokārt nodrošina ķermeņa muskuļu korsete, kuras primārā 
funkcija ir stabilizējošo spēku nodrošinājums spinālajām struktūrām (M.Panjabi, 1992). 
Ķermeņa spinālās struktūras savukārt pretojas zemes pievilkšanas spēka iedarbībai, uztur 
cilvēka vertikālo stāvokli un nodrošina stabilo pamatu ekstremitāšu muskulatūras efektīvai 
darbībai (C.Kisher, L.Colby, 2007). Pēc dažu autoru atziņām mugurkaulu stabilizācijā 
nozīmīga loma ir ķermeņa korsetes muskuļiem, kurus veido muguras lejas daļas, vēdera, 
diafragmas, iegurņā un gūžas muskulatūra: m. rectus abdominis, m. obliquus externus 
abdominis, m. erector spinae (m. iliocostalis, m. spinalis, m. longissimus), m. latissimus dorsi, 
m. gluteus maximus un medius et minimus, hamstringi (m. rectus femoris, m.semitendinosus et 
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m.semimembranosus), un m.rectus femoris, m. obliquus internus abdominis, m. transversus 
abdominis, m. transversospinalis (m. multifidus, m. rotatores, m. semispinalis), m. quadratus 
lumborum, m. psoas major, m.psoas minor  (C.Axler, S.McGill, 1997; D.Behm et al., 2010;  
S.McGill et al., 1996; C.Richardson et al., 1999). 

Lai attīstītu muskuļu izturību, ķermeņa muskuļu korsetes attīstošos vingrinājumus 
speciālisti iesaka pildīt ne mazāk kā 12 – 15 reizes  (E.Drinkwater et al., 2010; R.Ekstrom et 
al., 2007) , jo muskuļu izturībai ir ievērojama nozīme ķermeņa stabilizācijā (J.Brumitt, 2010).   

Treniņš tenisā var būt par cēloni atsevišķu ķermeņa daļu totālo izmēru atšķirībām, 
izteiktai viennosaukuma muskuļu grupu spēka asimetrijai un muskuļu agonistu – antagonistu 
spēka disbalansam. Tas savukārt var ietekmēt cilvēka skeleta sistēmu, kavēt normālu iekšējo 
orgānu attīstību un funkcionēšanu, sekmēt traumu iegūšanu un kavēt sporta meistarības 
izaugsmi. Tas nozīmē, ka treniņu procesā uzmanība jāpievērš ne tikai tam, kā attīstās sportista 
fiziskās sagatavotības un tehniski taktiskās meistarības rādītāji, bet arī tam, kā attīstās viņa 
skeletālā sistēma un stāja. Tāpēc 1.9. apakšnodaļā apskatītas kustību balsta un skeleta 
sistēmas novērtēšanas metodes, dots pareizas stājas raksturojums (1.9.1.), stājas novērtēšanas 
(1.9.2.) un pareizas stājas profilakses un korekcijas speciālistu rekomendāciju apkopojums 
(1.9.3.). Analītiskajā apskatā akcentēta atziņa, ka pareizas stājas attīstīšanā un profilaksē 
noteicoša loma ir stājas stereotipu veidošanai, kā arī sistemātiskai un individuāli pielagotai 
fiziskai slodzei, sabalansētai muskuļu spēka palielināšanai un kontrolei. Apkopojot 
augstākminēto, jāatzīmē, kā sastādot stājas koriģējošo vingrinājumu kopumu, ir svarīgi 
balstīties uz konkrēta cilvēka stājas novērtēšanas rezultātiem. Vingrinājumu kopuma pamatā 
jābūt ķermeņa muskuļu korsetes izturības attīstošajiem vingrinājumiem, esošo stājas defektu 
likvidēšanas, kā arī pareizas stājas izjūtas veidošanas vingrinājumiem. 

1.10. Muskuļu spēka testēšana ar izokinētisko ierīci  

Muskuļu spēka parametru novērtēšanai laboratorijas apstākļos lieto datorizētu 
elektromehānisku ierīci – izokinētisko dinamometru. Ar izokinētisko ierīci iespējama 
konkrētu muskuļu grupu testēšana un muskuļu spēka raksturlielumus novērtēšana dažādos 
darbības režīmos: izometriskajā (nemainīga pretestība pie nemainīga ātruma, 0°/s), 
izotoniskajā (nemainīga pretestība pie mainīgā ātruma), izokinētiskā. Izokinētiskā uzdevuma 
izpildes laikā kustības ātrums paliek nemainīgs, lai gan muskuļu spēks mainās. Izokinētiskā 
ierīce dod iespēju novērtēt muskuļu spēka raksturlielumus kā koncentriskā, tā arī   ekcentriskā 
darbības formā (G.Davies, T.Ellenbecker, 1992; T.Ellenbecker et al., 1998). Parasti noteiktā 
locītavas stāvoklī nosaka maksimālo izometrisko (force (N) - angļu val.), maksimālo 
izometriskā spēka momentu (torque (Nm) - angļu val.), muskuļu saraušanās mehānisko darbu 
(work = force x distance (J) - angļu val., muskuļu saraušanās jaudu (power = work/time vai 
power = force x velocity (W) - angļu val.), paātrinājumu (acceleration (m/s2) - angļu val.), 
spēka momenta gradientu (rate of torque development - angļu val.), muskuļu spēju ilgstoši 
producēt spēku (force declay rate - angļu val.). Iegūtos mērījumu datus var izmantot spēka 
deficīta novērtēšanai (force deficit - angļu val.), kontrlaterālā (ķermeņa labās/kreisās puses 
muskuļu) un bilaterālā (agonisti/antagonisti) spēka deficīta novērtēšanai, mērījumus 
savstarpējai salīdzināšanai, kā arī salīdzināšanai ar literatūrā rekomendētajām normām, 
attiecinot pret ķermeņa svaru utt. (T.Grace et al, 1984; J.Knapic et al., 1991; K.Knight, 1980) 
Iegūtos datus var izmantot muskuļu spēka attiecību novērtēšanai  (ratio - angļu val.), nosakot 
kvantitatīvās attiecības starp muskuļiem agonistiem-antagonistiem, muskuļu koncentrisko un 
ekscentrisko spēku u.c. 

Balstoties us izokinētiskās testēšanas rezultātiem, testēto muskuļu stāvokli var klasificēt 
kā normai atbilstošu vai neatbilstoš. Muskuļu agonistu/antagonistu, labās/kreisās ķermeņa 
puses rādītāju analīze var kalpot kā pamudinājums spēka treniņu uzlabošanai, lai novērstu 
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konstatēto neatbilstību, vai arī traumatisma profilaksei, nodrošinot attiecīgo muskuļu 
savstarpējo spēka balansu.  

Testēšanas rezultātus var ietekmēt (G.Davies et al., 2000): pētāmo subjektu iezīmes 
(vecums, svars, augums, dzimums, fiziskā sagatavotība, dominējošā ekstremitāte un ķermeņa 
puse  u.c.) un  mērīšanas nosacījumi: locītavu leņķi, muskuļu darbības režīms, spēka piepūles 
realizācijas veids (izometrisks, izotonisks, izokinētisks). J.Weir (2000) atzīmē, kā lielākā daļa 
spēka mērīšanas ierīču konstruētas pieaugušo cilvēku testēšanai. Tāpēc, veicot bērnu,  
pusaudžu vai jauniešu spēka noteikšanas procedūru, palīgierīces un pats dinamometrs 
jāpielāgo jaunā sportista antropometriskajām īpatnībām. Vairākos pētījumos (J.Alexander, 
G.Molnar, 1973; G.Molnar et al, 1979; C.Burnett et al, 1990; L.Merlini et al, 1995; R.Van 
den Berg-Emons et al, 1996; J.Weir, 2000) atklājas, ka, bērnu un jauniešu muskuļu spēka 
rādītāju  testu rezultātiem ar izokinētisko spēka mērīšanas ierīci ir augsta ticamība (reliability 
- angļu val.). Nosakot muskuļu spēku, speciālisti rekomendē izpildīt ne vairāk par 10 
atkārtotiem piegājieniem, lai mērījumu datus neietekmētu nogurums. Optimālais skaits ir 5 
reizes, jo visaugstākie rezultāti tiek reģistrēti starp 2. un 4. atkārtojumu (C.Arrigo et al., 
1994).  Ja pirmajā piegājienā tiek uzrādīts vislielākais spēka moments, tad G.Deivis et al 
(2000) neiesaka to izmantot turpmākajā datu apstrādē (G.Davies et al., 2000). Optimālais 
atpūtas intervāls starp spēka piegājieniem ir no 90 sekundēm līdz 3 minūtēm (G.Arrigo et al, 
1994; G.Davies et al, 2000; T.Ellenbecker, E.Roetert, 1995).  

1.10.1. Muskuļu spēka testēšana pirmspubertātes vecuma bērniem 

Veicot muskuļu spēka testēšanu, jāņem vērā cilvēku vecuma un dzimuma īpatnības. Ne 
visus testus un testu izpildes nosacījumus, ko var izpildīt pieaugušie sportisti, spēj pilnvērtīgi 
izpildīt bērni vai jaunieši. L.Brauns u.c. (1995) augsta līmeņa jaunajiem tenisistiem (n = 12,  
vidējais vecums 16.2 gadi) mērīja pleca locītavu muskuļu spēku (iekšējā/ārējā rotācija) pie 
dažāda  noslogojuma un  kustības ātruma. Izrādījās, ka pie ātruma 240°/s tikai 75% diapazonā 
no pilnas kustības amplitūdas jaunie tensisti varēja izpildīt doto uzdevumu. Pie ātruma 450°/s 
neviens nevarēja izpildīt plecu locītavas ārējo rotāciju un iekšējās rotācijas kustībā tikai 25%  
no visas kustības amplitūdas viņi spēja veikt testa uzdevumu (L.Brown et. al., 1995).  

Vairāki pētījumi veltīti dažāda dzimuma cilvēku muskuļu spēka izpētei. Kontralaterālās 
(labās/kreisās ķermeņa puses) un bilaterālās (agonistu/antagonistu) muskuļu spēka attiecību 
atšķirības starp pirmspupertātes vecuma zēniem un meitenēm netika atrastas (J.Holmes, 
G.Alderink, 1984; J.Sunnegardh et al., 1988; E.Backman, B.Oberg, 1989; I.Nemoto et al., 
1990; D.Docherty, C.Gaul, 1991). T.Džiliam uu citu pētnieku (1979) eksperimentālie dati 
atklāja, ka maksimālais muskuļu spēka moments 7 – 13 gadu veciem zēniem un meitenēm 
(zēni n = 28, meitenes n = 28) dažos vingrinājumos atšķiras, citos neatšķiras. Ceļa  locītavas 
fleksoru un ekstenzoru spēka rādītāji neatšķīrās, bet elkoņa locītavas fleksori un ekstenzori 
bija spēcīgāki zēniem (T.Gilliam et al., 1979). H.Kanehisa et al. (1994), testējot 6 – 9 gadus 
vecus bērnus pie ātruma 60°/s, 180°/s, 300°/s, parādīja, ka zēniem ceļa locītavas ekstenzori ir 
spēcīgāki,  salīdzinājumā ar tā paša vecuma meitenēm (H.Kanehisa et al, 1994). 

Vairāki pētījumi ir veltīti muskuļu agonistu un antagonistu savstarpējo spēka attiecību 
analīzei, pieņemot, ka liels spēka disbalanss palielina traumatisma risku (Weir, 2000). 
J.Knapic et al. (1991), pētot ceļa locītavas  fleksoru un ekstenzoru spēka momentu attiecības 
vidēja līmeņa pieaugušām sportistēm pie ātruma 180°/s, secināja, ka 75% starpība starp 
vienas kājas locītavu fleksoriem un ekstenzoriem norāda uz augstu traumatisma risku. Ja ceļa 
locītavas fleksoru kontralaterālā asimetrija ir lielāka par 15%, kā uzskata pētnieks, tas jau ir 
riska faktors. Pētījumos, kuros salīdzināti jauno sportistu muskuļu spēka rādītāji diemžēl nav 
datu par traumatisma riska izvērtējumu, lai gan funkcionāli pretējo muskuļu grupu spēka 
atšķirības ir ievērojamas. G.Tabin et al. (1985) testēja pirms- un pēcpubertates vecuma zēnus 
(n = 30) un meitenes (n = 30) vecumā no 10 līdz 15 gadiem. Eksperimenta rezultātu analīze 
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un apkopojums rāda, ka ceļa locītavu muskuļu fleksoru un ekstenzoru savstarpējās spēka  
attiecības pie ātruma 60°/s ir 58.5% un 65.8%, bet pēdas dorsifleksoru un plantarfleksoru 
spēka momentu attiecības 27.6% un 32.1%. 

Speciālisti uzskata, ka arī muskuļu spēka rādītāju atšķirības starp ķermeņa dominējošo 
un nedominējošo pusi (kontralaterālais disbalanss) var ievērojami ietekmēt cilvēka 
funkcionālās spējas un sporta rezultātus, kā arī palielināt traumatisma risku (Weir, 2000). 
Jāatzīmē, ka pētījumos iegūti neviennozīmīgi secinājumi. Ir pētījumi, kuros atrasts 
kontralaterālais balanss starp ceļu locītavas fleksoru un ekstenzoru muskuļu grupām. Šādi 
dati, piemēram, iegūti  J.Burnie un D.Brody (1986) pētījumā, kurā piedalījās astoņpadsmit 
11,4 gadus veci bērni, kā arī P.Calmes et al. (1995) pētījumā, kurā piedalījās  deviņi 11,3 veci 
bērni. Ir pētījumi, kuros parādīts, ka dominējošās ķermeņa puses muskuļu spēks vidēji ir  
lielāks nekā  attiecīgajiem nedominējošās puses muskuļiem. J.Alexander un G.Molnar (1973) 
ir testējuši elkoņa un ceļa locītavu fleksiju un ekstenziju (subjektu vecums 7 – 15 gadi, n = 
70), J.Suunnegardh et al. (1988) ir salīdzinājuši abu roku elkoņa locītavas fleksoru spēku 
(vecums 8 – 13 gadi, n = 131), E.Backmann un B.Oberg (1989)  ir testējuši pēdas 
dorsifleksoru spēku (vecums 6 – 9 gadi, n = 137).  A.Weltman et al. (1988), salīdzinot ceļa 
locītavas fleksoru un ekstenzoru spēka iespējas, konstatējuši, ka nedominējošās kājas muskuļu 
spēks ir lielāks nekā dominējošajai kājai (subjektu vecums 6 – 11 gadi, n = 29). 

1.10.2. Muskuļu spēka testēšana tenisistiem 

Tenisa spēle praktiski visām ķermeņa muskuļu grupām izvirza augstas prasības. Ilgstošā 
dinamiskā spēle prasa ļoti labu apakšējo un augšējo ekstremitāšu muskuļu sagatavotību. 
Rumpja muskuļu  spēks svarīgs ķermeņa stabilizācijas un daudzo spēcīgo sitienu izpildes 
nodrošināšanai (T.Ellenbecker, E.Roetert, 2000). Specifiskās fizioloģiska un mehāniska 
rakstura slodzes treniņu un tenisa spēles laikā izsauc sporta veidam raksturīgo anatomiski 
fizioloģisko  adaptāciju, bet ne vienmēr pasargā sportistus no traumām (T.Ellenbecker, 1995; 
E.Roetert, M.Kovacs, 2011). Pēс pētījumu datiem, visbiežāk traumējas tenisistu apakšējās 
ekstremitātes (39 – 51% no kopējā traumu skaita), otrajā vietā ir ķermeņa augšējās daļas 
traumas (26 – 31%), trešajā – ķermeņa muskuļu korsetes traumas (15 – 20 %), sk. 28. att. Citi 
pētnieki atzīmē, ka dominē pleca un elkoņa locītavas traumas (M.Kamien, 1998; W.Kibler et 
al, 1988; R.Lehman, 1988.; L.Reece et al, 1986; S.Winge et al, 1989). Darba rokas pleca 
locītavas traumas jaunajiem tenisistiem sastāda 10% – 30% (T.Ellenbecker, E.Roetert, 2000).  

Par galveno tenisistu traumatisma cēloni speciālisti uzskata atsevišķu muskuļu grupu 
nepietiekamo spēka sagatavotību, bilaterālo spēka disbalansu, mazākā mērā kontralaterālo 
spēka asimetriju. To apliecina daudzi pētījumi. 

J.Priest un D.Nagel (1976) ir izmeklējuši 84 augstas klases tenisistus. Pētījuma rezultāti 
liecina, ka 74% intervēto vīriešu un 60% sieviešu ir bijušas darba rokas pleca un elkoņa 
locītavas traumas. 21% vīriešu un 23% sieviešu ir bijušas gan pleca, gan elkoņa locītavas 
traumas (J.Priest, D.Nagel, 1976). Par pleca locītavas traumu galveno iemeslu  autori uzskata 
ārējo un iekšējo rotatoru spēka iespēju neatbilstību. Tiek pieņemts, ja ārējo rotatoru spēka 
moments, salīdzinot ar iekšējo rotatoru radīto spēka momentu nepārsniedz 66%, tad tā ir 
norma. Praksē šī starpība ir daudz lielāka (T.Ellenbecker, 1991, 1992, 1995; T.Chandler et al., 
1992; L.Koziris et al., 1991; J.Warner et al, 1990). T.Ellenbekers (T.Ellenbecker, 1995), 
testējot 22 augstas kvalifikācijas tenisistus, konstatēja, ka darba rokas plaukstas locītavas 
fleksori, ekstenzori, apakšdelma pronatori un supinatori ir ievērojami spēcīgāki par otrās 
rokas attiecīgajiem muskuļiem. Ekstenzoriem un fleksoriem starpība sasniedz 60%-70%, 
supinatoriem un pronatoriem – 75%-80%. Citā pētījumā atklājas, ka dominējošās un 
nedominējošās rokas muskuļu spēka iespējas atšķiras par 30% (R.Nirschl, J.Sobel, 1981). 
Izmērot abu kāju muskuļu grupu spēka rādītājus 87 augsta līmeņa tenisistiem (eksperimentā 
piedalījās 62 vīrieši, 25 sievietes), ceļa locītavu muskuļu kontralaterālais disbalanss netika 
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noteikts. Bilaterālā attiecība starp fleksoriem un ekstenzoriem variēja no 60% līdz 70 % 
(T.Ellenbecker, E.Roetert, 1995). 

 
29. att.  Traumu procentuālā iespējamība tenisistiem: (a) priekšpuse; (b) 

mugurpuse (E.Roetert, M.Kovacs, 2011) 
 

   
E.Roetert et al. (1996) rumpja saliekšanas un atliekšanas testā  tenisistiem atrada, ka rumja 
fleksori bija spēcīgāki par ekstenzoriem, procentuāli vēdera muskuļi bija spēcīgāki par 102 – 
122 %. Šie dati kontrastē ar K.Timm (1995) datiem, kas liecina par muguras muskulatūras 
dominanti.  
 Amatiera līmeņa spēlētājiem un arī profesionāļiem novērojamas muguras apakšējās 
daļas traumas (B.Hainline, 1995), tāpēc arī tiek rekomendēts daudzu gadu garumā izpildīt 
rumpja muskuļu stiprinošus vingrinājumus (E.Roetert, T.Ellenbecker, 1998).  
 Speciālisti norāda, ka ilggadējs treniņš izraisa tenisistiem raksturīgo muskuļu spēka 
disbalansu, kas palielina traumatisma iespējamību un var negatīvi ietekmēt sportista karjeru. 
Vislielākais dominējošās rokas muskuļu spēka pārsvars tika konstatēts plecu locītavas iekšējā 
rotācijā, elkoņa locītavas fleksijā un ekstenzijā, plaukstas locītavas fleksijā/ekstenzijā un 
pronācijā. Plecu locītavas ārējiem rotatoriem, ceļu locītavas fleksoriem/ekstenzoriem 
kontralaterālās atšķirības netika atrastas. Muguras un vēdera muskulatūras spēka attiecību 
vērtējums dažādos pētījumos atšķiras. Vienā pētījumā konstatēts, ka muguras 
iztaisnotājmuskuļu spēks ir lielāks par ķermeņa sliecējmuskuļu spēku, citā pētījumā noteikta 
vēdera preses muskuļu dominante. Acīmredzot tas liecina par būtiskām atšķirībām spēka 
treniņu organizācijā.  
 Jauno tenisistu vispārīgās un speciālās fiziskās sagatavotības pilnveidošanā svarīga 
loma ir sabalansētai, vecumam un dzimumam atbilstoša muskuļu spēka palielināšanai un 
sistemātiskai kontrolei, nepieļaujot bilaterālā vai kontralaterālā spēka disbalansa veidošanos.  

Promocijas darba analītiskajā apskatā ir apkopotas atziņas par tenisa spēles 
raksturojumu, sporta sitienu mehānikas un biomehānikas pamatiem, sitienu kustību 
organizācijas biomehāniskajiem principiem, kustību ātruma paaugstināšanas kinemātiskiem 
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mehānismiem, tenisa labā sitiena fāžu galvenām biomehāniskajām funkcijām, tenisistu 
fizisko īpašību raksturojumu un treniņa pamatiem, labā sitiena anatomisko raksturojumu, 
cilvēku mioskeletālās sitēmas novērtēšanas metodēm. Teorētoskais pētījums sniedz 
zināšanas, kuras ir būtiskas apgūstot un pilnveidojot tenisa spēles pamatus, sitienu tehniku, 
novērtējot sportistu mioskeletālo sistēmu. 

 Teniss ir situatīvs sporta veids, to raksturo: tehnisko darbību skaita, spēles laika, 
paveikta darba apjoma nenoteiktība; tehnisko darbību pārvietošanas kustību mainīgums, 
sporta rezultāts ir atkarīgs gan no paša tenisista tehniski taktiskās meistarības un fiziskās 
sagatavotības līmeņa, gan no pretinieka meistarības un darbības, turnīru organizācijas 
īpatnības u.c. Viss aprakstītais atspoguļo tenisista sagatavošanas procesa sarežģitību. 
Galvenais tehniskais elements tenisā ir sitiens. Apkopojot apakšnodaļas, kas veltītas sitienu 
mehānikas un biomehānikas pamatiem, jāatzīmē ka galvenie kritēriji labā sitiena 
biomehāniskai izpētei un efektivitātes novērtēšanai ir sitienu kustības organizācijas principu 
un mehānismu analīze, ko raksturo sitiena kinemātiskie un dinamiskie raksturlielumi. Sitienu 
analīze jāveic gan apskatot kustību kopveselumā, gan sadalot fāzēs. Katrai sitiena fazei ir 
savs uzdevums, kuru risināšana arī nosaka sitena rezultātu. Sitiena realizācijas fāžu galvenie 
vērtēšanas kritēriji ir izpildes laiks, raketes un ķermeņa segmentu ātrums, ķermeņa segmentu 
leņķiskā kinemātika un dinamiskie raksturlielumi. 

Teniss ir asimetrisks sporta veids, mūsdienu spēlei ir raksturīga augsta spēles dinamika 
un sasprindzināts sacensību grafiks, spēcīgi sitieni, ko nevar realizēt, ja sportists nav 
pietiekami fiziski sagatavots. Tāpēc analītiskajā apskatā uzmanība veltīta arī tenisistu fiziskās 
sagatavotības, treniņu procesa analīzei, mioskeletālās sistēmas novērtēšanas kritērijiem. Dots 
tenisistu galveno fizisko īpašību raksturojums, analizēta to struktūra saistībā ar tām  
prasībām, bez kurām nav iespējams izpildīt spēles tehniskos elementus, tajā skaitā sitienus. 
Analizētas jaunākās tendences fizisko īpašību treniņu teorijā, dots spēka, ātruma, izturības, 
precizitātes  īpašību biomehānisks raksturojums. Lai paaugstinātu spēka treniņa efektivitāti 
un izvēlētie  vingrinājumi veicinātu augstas klases tenisistu prasībām atbilstošas speciālās 
trenētības  izveidošanos, svarīgs ir tenisista darbību, tajā skaitā sitienu, anatomiskais 
raksturojums vai anatomiskās struktūras analīze. Analītiskā apskata ir apkopota informācija 
par kustību balsta un skeleta sistēmas novērtēšanu, optimālās stājas raksturlielumiem un arī 
speciālistu rekomendācijas pareizās stājas profilaksei, apkopotas atziņas kalpoja par pamatu 
pareizās stājas veicinošā vingrinājumu kopuma satura izveidei. 1.10. apakšnodaļā apkopota 
informācija par nosacījumiem, kas jāievēro, testējot dažāda vecuma cilvēku spēka iespējas ar 
izokinētiskajām spēka mērīšanas ierīcēm, kā arī dati par muskuļu grupu  spēka testēšanas 
rezultātiem, kuri iegūti, apsekojot  dažāda līmeņa tenisistus. Labā sitiena anatomiskais 
raksturojums un atziņas par tenisistu spēka mērīšanu palīdzēja izvēlēties muskuļu spēka 
testēšanas vingrinājumus lai noteikt jauno tenisistu muskuļu spēka topogrāfiju. 
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2. PĒTĪJUMA UZDEVUMI, METODES UN ORGANIZĒŠANA 

2.1. Pētījuma uzdevumi 

 Speciālās literatūras analīze, veikto zinātnisko pētījumu datu un tenisistu sagatavošanas 
pieredzes apkopojums atklāja, ka nav pietiekami izpētīti un zinātniski pamatoti daudzi ar 
tenisistu sagatavošanas un treniņu procesu saistīti jautājumi: dažādu kvalifikāciju un atšķirīga 
vecuma spēlētāju tenisa sitienu biomehānika, sitienu realizācijas īpatnības, sportistu fiziskās 
sagatavotības, tehniskās meistarības izpēte un pilnveidošana. Lielākā daļa pētījumu veikti 
vidējā un profesionālā līmeņa pieaugušajiem tenisistiem. Salīdzinoši mazāk pētītas iesācēju 
un jauno tenisistu sagatavošanas problēmas. Lai rastu atbildi uz jautājumu, kā efektīvāk 
sagatavot jaunos tenisistus, tika veikts starpdisciplinārs pētījums, kura  mērķis bija 
rekomendāciju izstrāde jauno tenisistu labā sitiena tehnikas pilnveidošanai, pareizas stājas 
stereotipa veidošanai un muskuļu spēka disbalansa profilaksei. Darba mērķa realizēšanai un 
hipotēzes pārbaudei tika noteikti šādi galvenie darba uzdevumi: 
1. Veikt padziļinātu teorētisko pētījumu sitienu mehānikā un biomehānikā. 
2. Izpētīt augstas un vidējas kvalifikācijas tenisistu labā sitiena kustības kinemātiskos un 

dinamiskos raksturlielumus, atkarībā no kāju novietojuma veida. 
3. Izpētīt labā sitiena organizācijas īpatnības pieaugušajiem un jaunajiem tenisistiem: 

kustības organizācijas biomehāniskos principus un kinemātiskos raksturlielumus.  
4. Novērtēt jauno tenisistu mioskeletālās sistēmas stāvokli, nosakot skeleta asimetrijas un  

muskuļu spēka bilaterālā un kontralaterālā disbalansa rādītājus. 
5. Izstrādāt, teorētiski pamatot un praksē pielietot vingrinājumu kopuma saturu pareizas 

stājas profilaksei jaunajiem tenisistiem. 
6. Izstrādāt rekomendācijas labā sitiena tehnikas pilnveidošanai, pareizas stājas stereotipa 

veidošanai un muskuļu disbalansa profilaksei jaunajiem tenisistiem. 
Atrisinot 1.darba uzdevumu, tiks izstrādāta informatīvi teorētiskā bāze tenisa treneriem, 

sportistiem, sporta speciālistiem par mehāniskajiem procesiem, kas notiek starp raketi un 
bumbiņu sitienu realizācijas laikā, tenisa sitienu biomehāniku, ātro un precīzo kustību 
organizācijas īpatnībām, kas ir svarīgas tenisa spēles pamatu veiksmīgai apguvei un sitienu 
tehnikas efektivitātes paaugstināšanai. Darba 2. uzdevums dos atibldi uz jautājumu, vai kāju 
novietojums ietekmē labā sitiena realizāciju, kādas atšķirības ir starp augsta un vidēja līmeņa 
labā sitiena tehnikas kinemātiksajiem un dinamiskajiem raksturlielumiem. Darba 3. 
uzdevuma risināšana palīdzēs noteikt jauno un pieaugušo tenisistu sitienu tehnikas 
realizācijas īpatnības un saņemtie rezultāti kalpos par pamatu 6.uzdevuma pirmās daļas 
risināšanai – rekomendāciju izstrādei sitiena tehnikas pilnveidošanai jaunajiem tenisistiem. 
Atrisinot 4.darba uzdevumu, nosakot jauno tenisistu mioskeletālās sistēmas stāvokli, skeleta 
asimetriju un muskuļu spēka disbalansa raksturu, būs iespējams realizēt gan 5.uzdevumu – 
izstrādāt un teorētiski pamatot vingrinājumu kopuma saturu pareizās stājas profilaksei, gan 
6.uzdevuma otro daļu – izstrādāt rekomendācijas pareizas stājas stereotipa veidošanai un 
muskuļu disbalansa profilaksei jaunajiem tenisistiem. 

2.2. Pētīšanas metodes 

 Promocijas darba uzdevumu īstenošanai tika izvēlētas teorētiskās un empīriskās 
pētīšanas metodes.  

1. Speciālās literatūras, zinātnisko pētījumu datu analīze un apkopojums. 
2. Laboratorijas eksperiments. 
3. Kinematogrāfija. 
4. Tenzodinamometrija. 
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5. Posturogrāfija. 
6. Polidinamometrija. 
7. Pedagoģiskais eksperiments. 
8. Salīdzinošais eksperiments. 
9. Matemātiskās statistikas metodes. 

2.2.1. Speciālās literatūras, zinātnisko pētījumu  datu analīze un apkopojums 

 Darba teorētiskais pamatojums balstās uz zinātniskās literatūras avotu analīzi. 
Literatūras avotu izpēte tika veikta trīs galvenajos virzienos: sitienu mehānika un 
biomehānika, sportistu fiziskā un tehniskā sagatavotība, fizisko vingrinājumu ietekme uz 
sportistu mioskeletālo sistēmu. Kopumā tika izmantoti 369 speciālās literatūras avoti, no tiem 
270 angļu valodā, 80 krievu valodā, 15 latviešu valodā un 4 vācu valodā. 

2.2.2. Laboratorijas eksperiments 

 Lai realizētu promocijas darbā izvirzīto 2. un 3. uzdevumu, t.i. izpētīt augstas un 
vidējas kvalifikācijas tenisistu labā sitiena kustības kinemātiskos un dinamiskos 
raksturlielumus, atkarībā no kāju novietojuma veida un izpētīt labā sitiena organizācijas 
īpatnības pieaugušajiem un jaunajiem tenisistiem, no 2009. līdz 2012. gadam tika organizēti 
laboratorijas eksperimenti Krievijas Valsts fiziskās kultūras, sporta un tūrisma universitātes 
Biomehānikas laboratorijā (vadītājs prof. A. A. Šalmanovs) un universitātes Sporta zinātniski 
pētnieciskā institūta laboratorijā (vadītājs prof. M. P. Šestakovs). Tenisa sitienu biomehānisko 
raksturlielumu reģistrācijai tika izmantotas mūsdienu optiski elektroniskās un mehāniski 
elektriskās ierīces un aparatūra (sk. 2.2.3. un 2.2.4. apakšnodaļas). 

2.2.3.  Kinematogrāfija 

 Labā sitiena kustības kinemātisko raksturlielumu analīzei tika pielietota optiski 
elektroniskā kustību reģistrācijas sistēma ”Qualisys” (Zviedrija).  
  

 
.  

30. att.  Augstfrekvences optiski elektroniskās kameras ”Qualisys” 
 

 Tenisa sitienu videoreģistrēšanu nodrošināja astoņas stacionāri izvietotas savstarpēji 
sinhronizētas augstfrekvences kameras (sk. 30. att.), ar maksimālo darbības ātrums 1000 
kadri/sekundē. Videomateriālu apstrādei tika izmantota oriģinālā sistēmas “Qualisys” 
datorprogrammu pakete “QTM”  un “Visual 3D” (C-Motion),  kas dod iespēju vizualizēt un 
digitalizēt izvēlēto ķermeņa punktu un raketes trajektorijas, iegūt kustības laika 
raksturlielumus, aprēķināt reģistrēto punktu pārvietojumus, paātrinājumus, ātrumus u.c. Uz 
iegūto datu bāzes programmu pakete dod iespēju izveidot cilvēka ķermeņa daudzposmu 
telpisko modeli, kas savukārt ļauj ne tikai vizualizēt reģistrēto kustību, bet arī paplašina 
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kustības analīzes iespējas: aprakstīt ķermeņa un tā daļu stāvokli dažādos kustības momentos, 
izmērīt lineāro un leņķisko kinemātiku - leņķu izmaiņas locītavās, ķermeņa posmu leņķiskos 
ātrumus un paātrinājumus u.c. Iegūtā modeļa pilnīgums un sarežģītības pakāpe ir atkarīga no 
reģistrēto punktu (uz sportista ķermeņa izvietoto marķieru) skaita. Jāatzīmē, ka mūsdienās 
jēdziens “kustību analīze” sevī ietver gan objekta kustību reģistrāciju un reģistrēto datu 
uzkrāšanu (ierakstīšanu datora cietajā diskā), gan to analīzi.  

2.2.4. Tenzodinamometrija 

 Labā sitiena dinamisko raksturlielumu reģistrēšanai tika pielietota 
tenzodinamometriskā platforma AMTI (ASV). Kā zināms, tiešā veidā izmērīt muskuļu, 
muskuļu grupu vai ķermeņa daļu  producētos spēkus reālas kustības izpildes laikā šodien nav 
iespējams, tādēļ datus par to, cik lielu spēku, kad un kādā virzienā ārējiem ķermeņiem cilvēks 
šo spēku pieliek, zinātnieki mēģina iegūt netiešā veidā, balstoties uz 3. Ņūtona likumu: spēks, 
ar kuru cilvēks iedarbojas uz balstu vai citiem ārējiem ķermeņiem, ir vienāds ar reakcijas 
spēku, t.i., spēku, ar kuru šie ķermeņi iedarbojas uz cilvēku. Viena no visplašāk lietotajām 
netiešajām spēka mērīšanas metodēm, ar kuras palīdzību iespējams novērtēt mijiedarbības 
spēkus starp sportistu un balstu kustības izpildes laikā, ir tenzodinamometrijas metode. 
Eksperimentā tika izmantota lielizmēra (120 cm x 120 cm) firmas ”AMTI” (ASV) 
tenzodinamometriskā platforma (sk. 31. att). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. att. Tenzodinamometriskā platforma AMTI (paņemts no www.amti.com) 
 

Tenzodinamometriskā platforma AMTI ļauj izmērīt balsta reakcijas spēka vertikālās 
komponentes (Z) un horizontālo komponenšu (X, Y), kā arī spēka momentu vērtības. 
Platformas pašsvārstību frekvence ir 1000 Hz, ko uzskata par pietiekamu, lai precīzi reģistrētu 
arī triecienveida augstfrekvences rakstura spēka iedarbību uz platformas darba virsmu. 
Platformas izmēri - 120 cm x 120 cm - ir pietiekami, lai, izpildot tenisa sitienu, sportistam uz 
spēka mērīšanas ierīces nerastos problēmas ar pēdu izvietošanu. Signāls no tenzoplatformas 
pastiprinātāja tiek novadīts uz analogo ciparu pārveidotāju (“L-Card”, E-440) un pēc tam caur 
USB portu uz datora cieto disku. Iegūto datu apstrādei tika izmantota speciāla programma 
“ACTest” (Maskava, Krievija), kura iekļauj sevī divas atsevišķas programmu paketes. Pirmā 
programmu pakete izstrādāta mērījumu datu savākšanai un to ierakstīšanai cietajā diskā, otrā 
programmu pakete ir paredzēta datu turpmākai apstrādei. Ar tās palīdzību tiek aprēķinātas 
balsta reakcijas spēka komponenšu diskrētās vērtības, to izmaiņu dinamika  kustības izpildes 
laikā, kā arī tādi sportista mijiedarbības ar balstu raksturlielumi kā maksimālais spēks, 
maksimālā spēka gradients, spēka impulss, spēka moments u.c. Otrās paketes programmas 
izpilda ne tikai dažādas matemātiskas funkcijas, apstrādājot reģistrētos datus, bet veic arī 
sākotnējo datu filtrēšanas funkcijas, izmantojot Buttervuorta digitālo filtru.  
 “Qualisys” programmu pakete nodrošina ne tikai videokameru savstarpējo 
sinhronizāciju, bet arī videokameru un tenzodinamometriskās platformas ”AMTI” 

 89

http://www.amti.com/


sinhronizēšanu. Dažādu mērierīču sinhronizēšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu vienlaicīgu 
datu nolasīšanu. 

2.2.5.  Posturogrāfija 

 Posturogrāfija – metožu kopums stājas novērtēšanai, vispārīgi pieņemti un akceptēti 
stājas novērtēšanas un kontroles nosacījumi (G.Andreoni et al., 2002; J.Bullock-Saxton, 1993; 
D.Carman et al., 1990; K.Chernukha et al., 1998; N.Dunk et al., 2004, 2005; W.Gilleard, 
T.Smith, 2007; D.Harrison et al., 2007; D.Hirose et al., 2004; F.Kendall, 1983; Y.Kuo et al., 
2009; M.Lacour et al., 2008; D.Lafond et al., 2007; L.Menegaldo et al., 2003; M.Normand et 
al., 2007; S.Oyama et al., 2008; J.Paušic et al., 2010; S.Umbraško, 2005; A.Vette et al., 2010; 
Л.Васильева, 1995; И.Рубцова и др., 2008; O.Юзефович, T.Романюк, 2010). Mūsu 
pētījumā jauno tenisistu stājas novērtēšanai tika izmantota viena no kinezioloģijā un sporta 
praksē visplašāk izmantotajām stājas novērtēšanas metodēm – fotogrammetrijas metode. Tā 
neprasa dārgu aparatūru, datu apstrādi iespējams veikt kā manuāli, tā arī izmantojot speciālas 
datorprogrammas. Galvenais, kas jānodrošina, ir iespējami augstāka mērījumu precizitāte. 
Iegūto datu precizitāte ir svarīga, lai atkārtotos mērījumos, piemēram, pēc stājas korekcijas 
pasākumiem iegūtie rezultāti būtu salīdzināmi ar sākotnējiem datiem, lai varētu novērtēt, kādu 
iemeslu dēļ radušās izmaiņas: vai starpība starp sākotnējiem un atkārtotajiem mērīšanas 
rezultātiem konkrētam subjektam ir radusies stājas raksturlielumu izmaiņu dēļ, kā 
pedagoģiskās iedarbības sekas, vai arī  neprecīzas mērīšanas rezultātā. Lai paaugstinātu 
fotogrammetrisko mērījumu  precizitāti, izstrādāti  vairāki nosacījumi, kuri arī šajā pētījumā 
tika ievēroti: 
1) stājas raksturlielumu reģistrācija un datu apstrāde jāveic vienam un tam pašam pētniekam 

ar pieredzi šādu pētījumu veikšanā; 
2) mērīšanas apstākļi maksimāli jāstandartizē:  

-   kamerai jāatrodas uz balsta,  
-   kamera jānolīmeņo, precīzi fiksējot tās novietojumu,  
-   precīzi jāizvieto nepieciešamie kalibrēšanas marķieri (svērtenis, mērīšanas siets u.c.),  
-   jānodrošina fona un marķieru kontrasts, 
- precīzi jānosaka un jāapzīmē ar speciāliem marķieriem anatomisko punktu atrašanās 
vietas, 
- atkārtotos mērījumos jānodrošina iepriekšējo pārbaužu situācija, t.i., pētījuma subjektam 
tas pats apģērbs, ķermeņa un galvas stāvoklis, pēdu novietojums, acu skata virziens; 

3) katrā pozīcijā subjekts jāfotogrāfē vismaz 3 reizes.  
 Stājas raksturlielumu fiksēšanai tika izmantota digitālā fotokamera  ”Panasonic DMC-
TZ5” (Japāna) un divas augstfrekvences videokameras “Basler A602fc” (Basler AG, 
Ārenburga, Vācija) ar “Pentax H6Z810” (Pentax Corporation, Japāna) objektīvu. Filmēšanas 
frekvence - 100 kadri/sekundē. Jaunais sportists tika fotografēts uz kalibrēta sieta fona 3 
stāvokļos: frontālā plaknē no priekšpuses un mugurpuses, sagitālā plaknē no dominējošās 
(labās) puses. Fotogrāfijas, kuras tika iegūtas, izmantojot digitālo fotokameru, tika apstrādātas 
manuāli, bet videoattēlu apstrāde veikta ar speciālas datorprogrammas “Simi Motion” (Simi 
Reality Motion Systems GmbH, Minhene, Vācija) palīdzību.  

2.2.6.  Polidinamometrija 

 Tenisistu galveno muskuļu grupu spēka momentu novērtēšanai izmantota izokinētiskā 
spēka mērīšanas ierīce ”REV – 9000” (Itālija). Testēšana notika Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijas Funkcionālās diagnostikas un fizisko īpašību pētniecības laboratorijā (vadītājs 
Dr.paed., prof. L.Čupriks). Izokinētiskais dinamometrs ļauj noteikt locītavu maksimālā 
izometriskā spēka momentus izvēlētajam locītavas leņķim, maksimālā izometriskā spēka 
gradientu, mehānisko darbu, maksimālo mehānisko jaudu, kā arī izvērtēt spēka producēšanas 
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raksturu dažādiem locītavas leņķa izmaiņas ātrumiem.  Dinamometram “REV - 9000” ir 
automātiskā gravitācijas spēka korekcijas funkcija. 

2.2.7. Pedagoģiskais eksperiments 

Novērtējot jauno tenisistu mioskeletālās sistēmas stāvokli, pēc stājas asimetrijas 
rādītājiem, tika realizēts darba 5. uzdevums, t.i. tika izstrādāts, teorētiski pamatots un 
pedagoģiskā eksperimentā praksē pielietots vingrinājumu kopuma saturs pareizas stājas 
profilaksei jaunajiem tenisistiem. Pedagoģoskā eksperimenta ilgums 12 nedēļas, tajā 
piedalījās jaunās tenisistes (vecums 10.5 ± 0.6, sporta pieredze ≥ 4 gadi). Eksperimenta bāze 
bija tenisa kluba ENRI sporta telpas (eksperimenta gaitu sk. 2.3. apakšnodaļā “Pētījuma 
organizācija”). 

2.2.8. Salīdzinošais eksperiments 

Pedagoģiskā eksperimentā beigās jauno tenisistu stājas raksturlielumu atkārtota 
reģistrācija tika veikta vienlaicīgi ar divu posturogrāfijas metožu palīdzību (fotogrammetrija 
ar digitālo fotokameru ”Panasonic DMC-TZ5” (Japāna) un divas augstfrekvences 
videokameras “Basler A602fc” (Basler AG, Ārenburga, Vācija) ar “Pentax H6Z810” (Pentax 
Corporation, Japāna) objektīvu). Šī eksperimenta galvenā ideja bija salīdzināt divu metožu 
rādītājus. Analīze, izmantojot augstfrekvences videokameras, sporta biomehānikā un 
medicīnā ir atzīta, kā augsti precīza metode, bet ātrgaitu kameru un programmatūras iegāde ir 
dārga un nav tik viegli pieejama treneriem. Savukārt fotogrammetrijas metode ir vienkārša, 
plaši tiek pielietota gan fizioterapijā, gan sportā, neprasa dārgu aparatūru un reģistrēto datu 
apstrādi var veikt manuāli (eksperimenta aprakstu sk. 2.3. apakšnodaļā “Pētījuma 
organizācija”).  

2.2.9. Matemātiskās statistikas  metodes 

Darba laikā iegūto eksperimentu datu apstrāde veikta ar “Microsoft Office Excel” programmu 
un “Microsoft Office Excel” pievienojumprogramma “Statistika 3.1.”. Datu apstrādes pirmā 
posma realizēšanai izmantota aprakstošā statistika, lai noteiktu mērījumu datu atbilstību 
normālajam sadalījumam (ticamības intervāls α < 0.05), uz kā pamata tika izvēlētas  
matemātiskās statistikas metodes datu turpmākai apstrādei.  
 Analizējot labā sitiena biomehāniskos raksturlielumus dažādu kvalifikāciju un vecuma 
tenisistiem tika izmantots Stjudenta kritērijs neatkarīgām kopām (datu normāla sadalījuma 
gadījumā) un Van der Vardena kritērijs (gadījumā, kad dati neatbilda normālajam 
sadalījumam). Rezultātu starpības ticamības intervāls (α) izvēlēts mazāks par 0.05 un, ja 
starpība ticama, tad tās līmenis pārbaudījts arī ar α < 0.01. Korelācijas analīzei izmantota 
korelācijas matrica (Pirsona korelācijas koeficients normālā sadalījuma gadījumā) un 
Spirmena rangu korelācijas koeficients, ja dati neatbilda normālajam sadalījumam. 
 Jauno tenisistu mioskeletālās sistēmas raksturlielumu salīdzinājumam izmantoti  vidējā 
aritmētiskā rezultātu procentuālā sadalījuma rādītāji. 
 Fotogrammetrijas datu salīdzinājumam, kuri bija iegūti ar divām atšķirīgām metodēm, 
izmantots Stjudenta kritērijs neatkarīgām kopām.  

2.3. Pētījuma organizācija 

 Pētījuma eksperimentālās daļas realizācija norisinājās trijos blokos no 2009. gada 
septembra līdz 2012. gada decembrim. Visi eksperimenti tika saskaņoti ar Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijas Ētikas komisiju (atzinums Nr.11-D1, sk. 1. pielik.). 
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Pirmais pētījumu bloks 
 
 Lai risinātu promocijas darbā izvirzīto uzdevumu – veikt dažādu kvalifikāciju un 
atšķirīga vecuma spēlētāju tenisa pamatsitiena (labā sitiena) tehnikas biomehānisko analīzi, 
izpētīt sitiena organizācijas īpatnības atkarībā no sitiena veida (atvērtā un slēgtā stājā), 
tenisistu sporta meistarības līmeņa un vecuma - tika organizēti laboratorijas eksperimenti. 
Pirmais eksperiments notika 2010. gada februārī, otrais eksperiments - 2012. gada oktobrī 
Krievijas Valsts fiziskās kultūras, sporta un tūrisma universitātes Biomehānikas laboratorijā 
un Sporta pētnieciski zinātniskā institūta laboratorijā sadarībā ar Dr.habil.paed., prof. 
A.Šalmanovu un Dr.paed., doc. A.Vaginu.  
 

Pirmais eksperiments tika organizēts Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, Krievijas 
Valsts fiziskās kultūras, sporta un tūrisma universitātes un Boloņas universitātes (Itālija)  
starptautiskās sadarības līguma ietvaros 2010. gada februārī, tāpēc bez prof. A.Šalmanova, 
doc. A.Vagina eksperimenta programmas sastādīšanā un eksperimenta organizēšanā piedalījās 
arī Boloņas universitātes biomehānikas katedras profesors Dr.paed., prof. A. Cicchella.   
 Pētījuma dalībnieku galvenie atlases kritēriji bija sporta kvalifikācija un labās rokas 
dominate, eksperimentā piedalījās 9 dažādas kvalifikācijas tenisisti, kuri, atkarībā no sporta 
kvalifikācijas līmeņa, tika sadalīti divās grupās (sk. 3. tab.): 

3. tabula  
Eksperimenta dalībnieku rakturojums  

 

Cilvē-
ku 

skaits 

Vecums 
(gadi) 

Augums 
(cm) 

Svars 
(kg) 

Kvalifikācija
Sporta 

pieredze 
(gadi) 

Dominējošā 
roka 

3 23.3 (± 1.5)  182.7 (± 6.4) 
78.7 

(± 5.5)  
sporta 

meistari 
15 

(± 3.6)  
Labā 

6 
20.7 (± 6.7)  

 
173.7 (± 6.0) 

68.7 
(± 9.7)  

Vidējā 
līmeņa  

11.7 
(±2.7)  

Labā 

          
Eksperimenta galvenie uzdevumi bija: 
1. Pārbaudīt, vai izvēlētā metodika nodrošina izvēlēto biomehānisko raksturlielumu iegūšanu. 
Tā kā labais sitiens ir ātra kustība, raketes ātrums var pārsniegt 30 m/s, tāpēc bija svarīgi 
atrast tādu videokameru darbības frekvenci, kura būtu pietiekama, lai fiksētu visātrāk kustošos 
marķētos ķermeņa un raketes punktus. Vienlaikus videokameras darbības frekvence nedrīkst 
būt par augstu, fiksējot to sportista ķermeņa daļu darbību, kuras sitiena laikā kustas 
salīdzinoši lēni. Augsta kadru frekvence izsauc kadru pārklāšanos un līdz ar to informācijas 
zudumus.  
2. Noteikt raketes ātruma atkarību no kāju izvietojuma. Tenisisti izpildīja sitienus no slēgtās 
stājas (pēdas perpendikulāri tīkla līnijai) un no atvērtās stājas (pēdas paralēli tīkla līnijai). 
3. Izpētīt sitiena tehnikas kinemātisko un dinamisko raksturlielumu starpgrupu atšķirības. 
Sitienu biomehānisko raksturlielumu reģistrācijai tika izmantota kustību videoreģistrācijas 
sistēma ”Qualisys” un tenzodinamografiskā platforma ”AMTI”. 
 Eksperimenta sākumā tenisisti tika intervēti, lai noskaidrotu personīgos datus (vārds, 
uzvārds, dzimšanas gads, sporta peredze un kvalifikācija), noteikts ķermeņa svars un garums.  
 Lai reģistrētu sportistu ķermeņa daļu kustības, uz ķermeņa anatomiskajiem punktiem 
tika izvietoti speciāli gaismu atstarojoši marķieri, ievērojot datorprogrammas “Visual 3D” (C-
Motion) izstrādātāju rekomendācijas. Kopumā uz sportista ķermeņa tika izvietoti 18, uz 
raketes 6 marķieri (sk. 32. att.). 
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32. att.  Ķermeņa segmentu un raketes modelēšanā izmantoto marķieru 
izvietojums   

 

Pirms video reģistrācijas procedūras eksperimenta dalībnieki veica ierasto individuālo  
vispārīgo un speciālo iesildīšanos uz cietas, pēc tam izpildīja 5 izmēģinājuma sitienus. Katra 
tenisista profilā tika izveidoti 7 video ieraksti: 
1. ieraksts: statiskā modeļa izveidošana. Videokameras fiksē marķierus, sportistam atrodoties  
nekustīgā  brīvā stājā  ar rokām lejā un rokām sānis. Statiskais modelis ir nepieciešams, lai 
pārbaudītu, vai kameras “redz” visus marķētos anatomiskos punktus. Tas ir nepieciešams 
anatomisko punktu un ķermeņa segmentu identificēšanai, sākotnējā modeļa izveidei un 
kustības turpmākai analīzei. 
2. – 4. ieraksts: katrā ierakstā tenisists izpilda trīs sitienus pēc kārtas no slēgtās stājas.  
5. – 7. ieraksts: katrā ierakstā tenisists izpilda trīs sitienus pēc kārtas no atvērtās stājas.  
Starp ierakstiem bija 2 minūšu pauzes. Tas ir laiks, kas ir nepieciešams, lai saglabātu datora 
atmiņā ierakstīto materiālu, sagatavotos nākamajam ierakstam, izveidojot jaunu dokumentu 
“AMTI” un “Qualisys” programmās, kā arī pārbaudītu atstarotājmarķierus uz tenisista 
ķermeņa un raketes, lai konstatētu, vai iepriekšējo sitienu izpildes laikā kāds no tiem nav 
izkustējies no vietas.  
 

 
 

33. att. Eksperimenta norise un tenisista biomehāniskais modelis, izpildot labo 
sitienu 

Programmā “Visual 3D” (C-Motion), izmantojot programmas “QTM” datus par pasīvo 
marķieru koordinātēm, iespējams izveidot tenisista ķermeņa segmentu biomehānisko modeli 
(sk. 32., 33. att.). Datus par ķermeņa daļu  kinemātiku un dinamiku iegūst programmā “Visual 
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3D”, integrējot statiskā faila datus, ar kura palīdzību tika izveidots tenisista ķermeņa 
segmentu biomehāniskais modelis, un datus par ķermeņa daļu darbību izpildītajā kustībā. 
  Pēc šīm darbībām programma dod iespēju vizualizēt izpildīto kustību, kā arī skaitliskā 
vai grafiskā veidā iegūt datus par ķermeņa kopējā masas centra (ĶKMC) un  atsevišķo 
ķermeņa daļu masas centru kustību, ātrumu, paātrinājumu u.c. informāciju, kas nepieciešama 
biomehāniskās analīzes veikšanai. Tenisisti visus sitienus izpildīja, atrazdamies ar abām 
kājām uz tenzodinamometriskās platformas. Vienlaikus ar sitiena kinemātiskajiem 
raksturlielumiem tika reģistrēta mijiedarbības dinamika ar balstu: balsta reakcijas spēka 
vertikālās un horizontālās komponentes (virzienā uz priekšu-atpakaļ un šķērsvirzienā) 
raksturlielumi un spēka moments pret vertikālo asi.  
 

Otrais eksperiments notika 2012.gada oktobrī. Pētījuma galvenais uzdevums: noteikt dažāda 
vecuma tenisistu labā sitiena tehnikas kinemātisko raksturlielumu atšķirības. Pēījuma 
dalībnieku galvenie atlases kritēriji bija vecums (bērniem 10-12 gadu intervāls, pieaugušajiem 
vairāk par 18 gadiem), kvalifikācija (bērniem – sporta grupas dalībnieki, pieaugušajiem vidējā 
vai augsta kvalifikācija ar sporta pieredzi vairāk par 10 gadiem) un labās rokas dominante. 
Eksperimentā piedalījās 10 dažāda vecuma un  kvalifikācijas tenisisti (sk. 4. tab., 34. att.).   

4. tabula  
Eksperimenta dalībnieku rakturojums  

 

Cilvē-
ku 

skaits 

Vecums 
(gadi) 

Augums 
(cm) 

Svars (kg) Kvalifikācija
Sporta 

pieredze 
(gadi) 

Dominējošā 
roka 

6 
19.5 

(± 2.3) 
170.5 (± 7.8) 

66.8 
(± 7.7) 

vidējā 
līmeņa 
tenisisti 

13.2 
(± 1.7) 

Labā 

4 
11 

(± 0.6) 
156.3 (± 4.8) 

43.5 
(± 3.6) 

sporta 
grupas 
tenisisti 

5 
(± 0.5)  

Labā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. att.  Eksperimenta dalībnieki: jaunais (pa kreisi) un pieaugušais (pa labi) 
tenisists 

 

Eksperimenta organizācija tika maksimāli tuvināta otrajam eksperimentam. Tenisisti tika 
intervēti, pēc tam noteikts ķermeņa svars un garums. Pēc anatomisko punktu identificēšanas 
un marķēšanas tika dota iespēja iesildīties, izpildīt piecus sitienus, lai pierastu pie 
eksperimenta apstākļiem un sagatavotos rēģistrējamo sitienu izpildei.  
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Eksperimenta žurnāls: 
1. Statiskā modeļa izveidošana attiecīgo anatomisko punktu identifikācijai. 
2. Labais sitiens  (3 piegājieni pa 3 sitieniem pēc kārtas, pauze starp piegājieniem 2 minūtes, 

kāju stāvoklis un stājas veids netika reglamentēts). 
Pirmā un otrā eksperimentā saņemtie dati tika apstrādāti ar “Qualisys Track Manager” 
programmu: veikta marķieru identifikācija un zaudētu punktu atjaunošana (pēc 
nepieciešamības), pēc tam identificētie punkti tika savienoti savā starpā, modelējot ķermeņa 
segmentus un kopā tenisista biomehānisko modeli (sk. 32. un 33. att.). Turpmākajā apstrādē 
tika noteikti sitienu kustības kinemātiksie (raketes un ķermeņa segmentu lineārais, leņķiskais 
ātrums, leņķis starp ķermeņa segmentiem, x-faktors, realizācijas laiks) un dinamiskie 
(atbalsta reakcijas spēka horizontālā, vertikālā, šķersvirziena komponente, spēka moments 
pret vertikālo asi) raksturlielumi. Visi dati tieka ievadīti Microsoft Office Excel programmā 
un apstrādāti ar matemātiskās statistikas metodēm (sk.2.2.9. apakšnod.). 
 

Otrais pētījumu bloks 
 

 Otrais pētījumu bloks tika organizēts, lai: 1) novērtētu jauno tenisistu skeleta sistēmas 
stāvokli; 2) pamatojoties uz iegūtajiem mērījumu datiem, izstrādātu pareizas stājas veicinošu 
vingrinājumu kopuma saturu; 3) izvērtētu vingrinājumu kopuma ietekmi uz individuālajiem 
jauno tenisistu stājas raksturlielumiem. Pētījuma laikā tika organizētas divas stājas testēšanas 
procedūras, izmantojot fotogrammetrijas un stereofotogrammetrijas metodes, veikts 
pedagoģiskais un salīdzinošais eksperiments.  
Pirmā testēšana tika veikta Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Fizioterapijas 
laboratorijā sadarbībā ar Dr.biol., prof. A.Paeglīti 2010. gada septembrī. Testēšanas uzdevums 
- novērtēt bērnu iesācēju un jauno tenisistu kustību balsta sistēmas statisko stāvokli 
(stereotipu) frontālajā un sagitālajā plaknē. Pētījuma dalībnieku galvenie atlases kritēriji bija 
vēcums (iesācējiem 5-7 gadi, tenisistiem 10-11 gadi), sporta pieredze (iesācējiem ne vairāk kā 
2 gadi, tenisistiem ne mazāk par 3 gadiem), labās rokas dominante Pētījumā piedalījās 13 
jaunie tenisisti (sk. 6. tab.), kuri tika sadalīti divās vecuma grupās – “A” un “B”. 

5. tabula  
Pētījuma dalībnieku rakturojums  

 

Cilvēku 
skaits 

Vecums 
(gadi) 

Kvalifikācija 
Sporta pieredze 

(gadi) 
Dominējošā 

roka 

7 6.4 (± 1.2) Iesācēji < 2 gadiem Labā 

6 10.3 (± 0.8) 
sporta grupas 
jaunie tenisisti 

> 3 gadiem  Labā 

 

“A” grupā tika iedalīti septiņi jaunie sportisti, kuru treniņa stāžs tenisā nepārsniedz 2 gadus. 
“B” grupu veidoja seši jaunie sportisti, kuru treniņu stāžs ir lielāks par 3 gadiem un kuri jau 
piedalās Latvijas Tenisa savienības reitinga turnīros U-10 un U-12 grupā. 
 Atbilstoši anatomijā un kinezioloģijā pieņemtajiem stājas izvērtēšanas nosacījumiem  
(Л.Васильева, 1994; G.Andreoni et al, 2002; В.Кашуба, 2003; N.Dunk et al, 2004) ar 
atstarojošiem marķieriem tika apzīmēti  pārbaudāmā sportista anatomiskie punkti, kas 
raksturo cilvēka statisko stāju. Marķierus izvietoja uz tenisista ķermeņa orientieriem (body 
landmarks – angļu val.) – kaulu veidojumiem, kas ir labi sataustāmi zem ādas vai atrodas uz 
locītavu centriem (sk. 36. att.).   
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35. att.  Marķieru izvietojums uz sportista ķermeņa 
 

 Frontālajā plaknē no priekšpuses marķēti šādi vertikālie anatomiskie punkti: pieres daļa 
pie deguna pamatnes (glabella),  zoda bedrīte (fossa mandibularis ), jūga bedrīte (fossa 
jugularis), krūšu kaula zobenveida izaugums (procesus xiphoideus), kaunuma kaula simfīze 
(simphisis ossis pubis). Frontālajā plaknē no priekšpuses marķēti šādi horizontālie 
anatomiskie punkti: plecu pauguri (acromion), viena nosaukuma ribu loki, zarnkaula augšējā 
šķautnes (crista iliaca), zarnkaula priekšējās augšējās smailes (spina iliaca anterior superior), 
augšstilba kaula lielie grozītāji (trochanter majus). Frontālajā plaknē no mugurpuses marķēti 
šādi vertikālie anatomiskie punkti: skriemeļu smailie izaugumi: kakla daļa (processus 
spinosus pars cervicalis), krūšu daļa (processus spinosus pars thracica), jostas daļa 
(processus spinosus pars lumbalis). Frontālajā plaknē no mugurpuses marķēti šādi 
horizontālie anatomiskie punkti: plecu pauguri (acromion), lāpstiņu apakšējie stūri (angulus 
inferior scapulae), zarna kaula augšējās šķautnes (crista iliaca), mugurējās augšējās zarnkaula 
smailes (spina iliaca posterior superior). 
 Sagitālajā plaknē marķēti šādi vertikālie anatomiskie punkti: auss atvere (meatus 
acusticus externus), pleca paugurs (acromion), augšstilba kaula lielais grozītājs (trochanter 
majus), ceļa locītavas viduspunkts, ārējās potītes priekšējā daļa (malleolus lateralis pars 
anterior). Sagitālajā plaknē marķēti šādi horizontālie anatomiskie punkti: pirmais krūšu 
skriemeļa smailais izaugums (procesus spinosus vertebra thoracica 1), jūga bedrīte (fossa 
jugularis), viena nosaukuma mugurējais un priekšējais ribas loks, mugurējā augšējā zarnkaula 
smaile (spina iliaca posterior superior), zarnkaula priekšējā augšējā smaile (spina iliaca 
anterior superior).  
 Digitālā fotokamera ”Panasonic DMC-TZ5”  tika novietota uz statīva 3 m attālumā no 
fotografējamā objekta perpendikulāri fotografējamajai plaknei. Kameras augstums tika 
pielāgots katram bērnam individuāli tā, lai objektīva centrālā ass būtu vienā līmenī ar bērna 
ķermeņa kopējo masas centru. Bērns tika nostādīts pie sienas uz kalibrēta sieta fona. 
Kalibrētais siets (rūtiņu izmērs 4 x 4 cm) tika noregulēts, izmantojot svērteni. Īpaša uzmanība 
tika pievērsta fotografēšanas procedūras standartizēšanas problēmai, lai iespējami 
paaugstinātu iegūto mērījumu precizitāti un to nodrošinātu atkārtotas procedūras laikā, kas 
notiks pedagoģiskā eksperimenta beigās. Bērniem tika norādīts stāvēt brīvi ierastā pozā, 
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skatoties uz priekšu. Uzmanība tika pievērsta kāju novietojumam – pēdas savstarpēji paralēlas 
un uz vienas līnijas, ķermeņa svars vienmērīgi sadalīts uz abām kājām. Pēdu novietojums tika 
fiksēts katram bērnam, lai atkārtota Microsoft Office Excel s procedūras laikā to saglabātu 
nemainīgu. Jaunais sportists tika fotografēts 3 stāvokļos: frontālajā plaknē no priekšpuses un 
mugurpuses, sagitālajā plaknē no dominējošās (labās) puses 3 reizes pēc kārtas. Fotoattēli tika 
apstādāti ar datorprogrammu ”Paint”. No trim attēliem apstrādei tika atlasīts viens, kurš 
vislabāk atbilda visiem norādījumiem (galvas stāvoklis, skata virziens, ķermaņa svara 
sadalījums uz abām kajām). Atlasītie fotoattēli tika izprintēti un ar lineāla palīdzību 
vertikālie/horizontālie anatomiskie punkti tika savstarpēji savienoti. Izmantojot transportieri 
ar precizitāti līdz 0,5º, attiecībā pret horizontāli vai vertikāli tika noteikts anatomisko līniju 
noliekuma leņķis. Ar  ”+” tika atzīmēts horizontālo anatomisko līniju  noliekums no vertikāles 
pa kreisi, ar ”-” noliekums no verikāles ir pa labi. Ar ”+” tika atīmēts vertikālo anatomisko 
līniju noliekums uz priekšu, ar ”-” noliekums uz aizmuguri. Veicot  mērījumu datu  turpmāko 
analīzi, tika izvērtētas katra indivīda, jauno sportistu grupas un starpgrupu stājas statisko 
raksturlielumu atšķirības. 
 Pedagoģiskais eksperiments tika organizēts 2010. gadā no septembra līdz novembrim 
12 nedēļu garumā. Balstoties uz pirmajā testēšanas reizē iegūtajiem rezultātiem, tika izstrādāts 
pareizas stājas veicinošs vingrinājumu kopuma saturs. Ievērojot stājas veiconošā 
vingrinājumu kopuma satura pakārtotību, katram eksperimenta dalībniekam tas tika 
individualizēts, ņemot vērā stājas rādītājus. Eksperimentā brīvprātīgi pieteicās piedalīties visi 
seši ”B” grupas jaunie sportisti, tomēr tikai četri bērni apmeklēja visas treniņu un piedāvātās 
papildnodarbības un piedalījās atkārtotajā pārbaudē. Pedagoģiskā eksperimenta bāze bija 
tenisa kluba “ENRI” (Kalnciema iela 207, Rīga) sporta telpas. Bērni tenisā trenējās  trīs reizes 
nedēļā (nodarbības ilgums 90 min) un pēc treniņa 30 min izpildīja pareizu stāju veicinošos 
vingrinājumus. Pēc 3 mēnešiem tika veikta statiskās stājas atkārtota testēšana. 
  

Atkārtotā stājas vērtēšana un divu mērīšanas metodiku salīdzinošais eksperiments 
  
 Atkārtotās stājas testēšanas galvenais uzdevums bija konstatēt jauno tenisistu skeleta 
sistēmas statikas rādītāju izmaiņas pēc 12 nedēļu ilgas stājas pilnveidošanai izstrādāto 
vingrinājumu lietošanas. Atkārtotajā stājas testēšanā piedalījās 4 jaunās sportistes (sk. 6. tab.). 

6. tabula  
Atkārtotās testēšanas dalībnieku rakturojums  

 

Cilvēku 
skaits 

Vecums 
(gadi) 

Kvalifikācija 
Sporta pieredze 

(gadi) 
Dominējošā 

Roka 

4 10.5 (± 0.6) 
Sporta grupas 
jaunie tenisisti 

≥ 4 Labā 

 

Vienlaikus tika realizēts pakārtotais uzdevums – salīdzināt divu stājas testēšanas metodiku 
rezultātus un novērtēt to precizitāti. Testēšana notika Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 
Fizioterapijas laboratorijā sadarbībā ar profesoru A.Paeglīti un Latvijas Olimpiskās vienības 
inženieri, Dr.sc.ing. Veroniku  Fedotovu. Kā zināms ar digitālo fotokameru ķermeņa punkti 
tiek fiksēti plaknē (2D). Izmantojot leņķī pret fotografējamo objektu izvietotas speciālas 
augstfrekvences kameras, tiek iegūts attiecīgā ķermeņa stereoattēls un fiksēto punktu telpiskās 
koordinātes 3D telpā.  
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36. att. Digitālās fotokameras un videokameru izvietošanas shēma  
 

Atkārtotās testēšanas procedūra precīzi atbilda tiem nosacījumiem, kuri tika noteikti pirmajā 
testēšanas reizē. Sagatavošanas un fotografēšanas process bija maksimāli tuvināts pirmās 
testēšanas apstākļiem. Tika saglabāts iepriekšējais digitālās fotokameras un sportista 
novietojums pret kalibrēšanas sietu. Atšķirībā no iepriekšējās testēšanas reizes, bērni tika 
vienlaicīgi fotografēti gan ar digitālo fotokameru ”Panasonic DMC-TZ5”, gan filmēti ar 
divām speciālām ātrgaitas videokamerām “Basler A602fc”, kas tika izvietotas leņķī pret 
fiksējamo objektu (sk. 36.att.). Kameru uzstādīšanu, stājas raksturlielumu videoreģistrāciju un 
datu apstrādi palīdzēja veikt Latvijas Olimpiskās vienības inženiere, tehnisko zinātņu doktore 
Veronika  Fedotova. Ar digitālās kameras palīdzību iegūtie fotoattēli, tāpat kā pirmajā 
testēšanas reizē, tika apstrādāti manuāli, bet videoierakstu analīze tika veikta, izmantojot 
speciālu datorprogrammu ”SIMI Motion” (Simi Reality Motion Systems GmbH, Minhene, 
Vācija). Iegūtie dati tika ievadīti Microsoft Office Excel programmā un apstrādāti, izmantojot 
matemātiskās apstrādes metodes (sk. 2.2.9. apakšnod.). 
  
 Trešais pētījuma bloks: jauno tenisistu spēka sagatavotības novērtēšana  
 

Pētījums notika sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Smagatlētikas katedras 
vadītāju profesoru L.Čupriku, norises vieta – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 
Funkcionālās diagnostikas un fizisko īpašību pētniecības laboratorija. Testēšana tika veikta ar 
izokinētisko spēka mērīšanas ierīci “REV – 9000”. 
 Pirmā spēka rādītāju testēšana notika 2011. gada maijā. Testēšanā piedalījās tās pašas 
jaunās tenisistes, kas piedalījās arī stājas novērtēšanas eksperimentā un viena jauna dalībniece 
(sk. 7.tab.). Pētījuma dalībnieku galvenie atlases kritēriji bija vecums, kvalifikācija (sporta 
grupas bērni) un labās rokas dominante. 

7. tabula  
Eksperimenta dalībnieku rakturojums  

 

Cilvē-
ku 

skaits 

Vecums 
(gadi) 

Augums 
(cm) 

Svars  
(kg) 

Kvalifikācija 
Sporta 

pieredze 
(gadi) 

Dominanējošā 
roka 

6 11 157.8 (± 5.2) 42.6 (± 4.6)
sporta grupas 
jaunie tenisisti 

> 4 gadi  Labā 
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Testēšanas process un datu vākšana tika organizēta, balstoties uz J.Davies (2000) 
rekomendācijām ( J.Davies et al., 2000): 
1. solis – eksperimenta mērķa precizēšana: izpētīt jauno tenisistu ķermeņa galveno muskuļu 
spēka topogrāfiju. Testēšanas uzdevumi: 

1. Noteikt jauno tenisistu galveno muskuļu grupu maksimālos spēka momentus 
izometriskā darbības režīmā. 

2. Novērtēt muskuļu agonistu-antagonistu (bilaterālo) spēka disbalansu. 
3. Novērtēt ķermeņa dominējošās un nedominējošās puses muskuļu grupu (kontralaterālo) 

spēka disbalansu. 
2. solis – eksperimenta dalībnieku iepazīstināšana ar testēšanas mērķi un uzdevumiem.  
3. solis – vispārējā iesildīšanās (10 – 12 min.), testējamo muskuļu grupu iesildīšana 5 – 8 min.  
4. solis – sportista ķermeņa stāvokļa stabilizācija, ķermeņa daļu un locītavu fiksācija katram 
konkrētam testēšanas vingrinājumam saskaņā ar ierīces ”REV-9000” lietošanas instrukciju. 
5.solis – locītavu (ķermeņa daļu) specifiskā iesildīšana ar pasīvām kustībām testēšanas 
pozīcijā ar izokinētisko trenažieri (gūžu, plecu locītavu un rumpja iesildīšanai laiks 60 s, 
ātrums 100°/s; elkoņa, plaukstas, ceļa un pēdas locītavu iesildīšanai laiks 60 s, ātrums 50°/s). 
6.solis – muskuļu maksimālā spēka momenta noteikšana izometriskā režīmā. Testēšanas 
formula: 
1) 3 s muskuļu agonistu maksimāla kontrakcija (fiksētā pretestība 600 Nm,  ātrums 0°/s); 
2) 20 s pasīvā atpūta,  kas līdzinās pauzēm starp izspēlēm tenisa spēles laikā (Arrigo et al, 
1994; Roetert, Ellenbecker, 1998); 
3) 3 s muskuļu antagonistu maksimāla kontrakcija (fiksēta pretestība 600 Nm,  ātrums 0°/s); 
4) 20 s pasīvā atpūta. 
Katrā kustības uzdevumā tika izpildīti 6 piegājieni, turpmākai datu analīzei tika izvēlēts 
labākais rezultāts. Ja maksimālais rezultāts tika parādīts pirmajā mēģinājumā, tad tas 
turpmākai apstrādei netika ņemts. Šādi rīkoties iesaka speciālisti ar lielu pieredzi izokinētisko 
ierīču izmantošanā (J.Davies et al., 2000). 
7. solis – pēc slodzes 60 s ilga testējamās locītavas muskuļu un ķermeņa segmenta relaksācija  
ar pasīvām kustībām. 
 Lai nodrošinātu testēšanas procedūras ticamību (reliability – angļu val.), visiem 
dalībniekiem tika izvirzītas vienādas prasības, testēšanas režīms un formula. Dažādu muskuļu 
grupu maksimālā  spēka momenta noteikšanai tika izmantoti sekojošie testēšanas 
vingrinājumi: 
 

Plecu locītavas fleksija/saliekšana (flexio – latīņu val.) un ekstenzija/atliekšana (extensio – 
latīņu val.). Ķermeņa stāvoklis: guļus uz muguras, roka taisna, pieļaujama 10° fleksija elkoņa 
locītavā, leņķis plecu locītavā - 90° (sk. 37. att. (a)). Teorētiskais pamatojums: B.Elliott et al, 
1997; M.Reid et al, 2003; E.Roetert, M.Kovacs, 2011; R.Ryu et al, 1988; Ю.Вайнек, 2008. 
 

Plecu locītavas addukcija/pievilkšana (adductio – latīņu val.) un abdukcija/atvilkšana 
(adductio – latīņu val). Ķermeņa stāvoklis: guļot uz muguras, roka taisna, pieļaujama 10° 
fleksija elkoņa locītavā, leņķis plecu locītavā - 60° (sk. 37. att. (b)). Teorētiskais pamatojums: 
B.Elliott et al, 1997; M.Reid et al, 2003; E.Roetert, M.Kovacs, 2011; R.Ryu et al, 1988; 
B.Van Gheluwe et al, 1986; Ю.Вайнек, 2008. 
 

Plecu locītavas iekšējā rotācija (ratio interna – latīņu val.) un ārējā rotācija (rario externa – 
latīņu val.). Ķermeņa stāvoklis: sēdus, plecu locītava saliekta 90° un atrodas abdukcijā 60-
75°, leņķis plecu locītavā - 25° (sk. 37. att. (c)). Teorētiskais pamatojums: C.Arrigo et al, 
1994; T.Chandler et al, 1992; T.Ellenbecke,1991, 1992, 1995; T.Ellenbecker et al, 1996; 
T.Ellenbecker, E.Roetert, 2003; B.Elliott et al, 1986, 1997; W.Kibler et al, 1996; L.Koziris et 
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al, 1991; E.Roetert, M.Kovacs, 2011; M.Reid et al, 2003; R.Ryu et al, 1988; Ю.Вайнек, 
2008. 

c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a b 
 

37. att. Plecu locītavas ”darba” muskuļu spēka momenta testēšanas vingrinājumi: (a) 
fleksija/ekstenzija, (b) addukcija/abdukcija, (c) iekšējā/ārējā rotācija 

 

Elkoņa locītavas fleksija/saliekšana (flexio – latīņu val.) un ekstenzija/atliekšana (extensio – 
latīņu val.). Ķermeņa stāvoklis: sēdus, rotācijas ass nedaudz priekšā, roka ir saliekta 48°, 
plauksta tika supināta pie fleksijas kustības un pronēta pie ekstenzijas, leņķis elkoņa locītavā - 
90° (sk. 38. att.). Teorētiskais pamatojums: J.Bauer, R.Murray, 1999; B.Elliott et al, 1997; 
M.Morris et al, 1998; M.Reid et al, 2003; E.Roetert, M.Kovacs, 2011; Ю.Вайнек, 2008. 
 

 
 

38. att. Elkoņa locītavas muskuļu spēka testēšanas vingrinājums: fleksija/ekstenzija 
 

Spieķkaula un plaukstpamata locītavas fleksija/saliekšana (flexio – latīņu val.) un 
ekstenzija/atliekšana (extensio – latīņu val.), turpmāk tekstā – plaukstas fleksija/ekstenzija. 
Ķermeņa stāvoklis: sēdus, elkonis saliekts 60 – 70°, leņķis spieķkaula un plaukstpamata 
locītavā - 50°. Teorētiskais pamatojums: J.Bauer, R.Murray, 1999; C.Chinn et al, 1974; 
T.Ellenbecker, 1991, 1996; B.Elliott et al, 1997; R.Nirschl, J.Sobel, 1981; M.Reid et al, 2003; 
K.Rhu et al, 1988; E.Roetert, M.Kovacs, 2011; Ю.Вайнек, 2008. 
 

Spieķkaula un augšdelma kaula locītavas, spieķkaula/elkoņkaula proksimālās un distālās 
locītavas pronācija/iekšupgriešana (pronatio – latīņu val.) un ārpusgriešana (supinatio – latīņu 
val.), turpmāk tekstā – apakšdelma pronācija/supinācija. Ķermeņa stāvoklis: sēdus, rotācijas 
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ass paralēli apakšdelmam, testēšnanas leņķis -90º. Teorētiskais pamatojums: J.Bauer, 
R.Murray, 1999; C.Chin et al., 1974; T.Ellenbecker, 1991, 1996; B.Elliott et al., 1997; 
R.Nirschl, J.Sobel, 1981; M.Reid et al., 2003; K.Rhu et al., 1988; E.Roetert, M.Kovacs, 2011; 
Ю.Вайнек, 2008. 
 

Gūžas locītavas fleksija/saliekšana (flexio – latīņu val.) un ekstenzija/atliekšana (extensio – 
latīņu val.). Ķermeņa stāvoklis: guļus uz muguras, testēsanas leņķis - 80º (sk. 39. att. (a)). 
Teorētiskais pamatojums: C.Maes, 2003; M.Reid et al., 2003; E.Roetert, M.Kovacs, 2011. 
 

Gūžas locītavas addukcija/pievilkšana (adductio – latīņu val.) un abdukcija/atvilkšana 
(adductio – latīņu val.). Ķermeņa stāvoklis: guļus uz sāniem, testēšanas leņķis - 45º (sk. 39. 
att. (b)). Teorētiskais pamatojums: C.Maes, 2003; M.Reid et al., 2003; E.Roetert, M.Kovacs, 
2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a b 

39. att. Gūžas locītavas ”darba” muskuļu spēka momenta testēšanas vingrinājumi: (a) 
fleksija/ekstenzija, (b) addukcija/abdukcija 

 

Ceļu locītavas fleksija/saliekšana (flexio – latīņu val.) un ekstenzija/atliekšana (extensio – 
latīņu val.). Ķermeņa stāvoklis: sēdus, testēšanas leņķis - 90º (sk. 40. att. (a)). Teorētiskais 
pamatojums: T.Ellenbecker, E.Roetert, 1995; C.Maes, 2003; M.Reid et al., 2003; E.Roetert, 
M.Kovacs, 2011. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b 

a c 

40. att. ”Darba” muskuļu spēka momenta testēšanas vingrinājumi: (a) ceļa locītavas 
fleksija/ekstenzija, (b) pēdas dorsālfleksija/plantārfleksija, (c) pēdas inversija/eversija  
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Apakšstilba un veltņa kaula locītavas dorsālfleksija (flexio dorsalis – latīņu val.) un 
plantārfleksija (flexio plantaris – latīņu val.), turpmāk tekstā – pēdas 
dorsālfleksija/plantārfleksija. Ķermeņa stāvoklis: guļus uz muguras, ceļa locītava saliekta 
120º, testēšanas leņķis - 15º (sk. 40. att. (b)). Teorētiskais pamatojums: C.Maes, 2003; M.Reid 
et al, 2003; E.Roetert, M.Kovacs, 2011; L.Brown, 2000. 
 
Apakšstilba un veltņa kaula locītavas inversija/griešana uz iekšu (invertio – latīņu val.) un 
eversija/griešana uz āru (evertio – latīņu val.), turpmāk tekstā pēdas inversija/eversija. 
Ķermeņa stāvoklis: guļus uz sāniem, ceļi nedaudz saliekti, testēšanas leņķis - 45º (sk. 40. att. 
(c)). Teorētiskais pamatojums: C.Maes, 2003; M.Reid et al, 2003; E.Roetert, M.Kovacs, 
2011; L.Brown, 2000. 
 
Mugurkaula fleksija/saliekšana (flexio – latīņu val.) un ekstenzija/atliekšana (extensio – latīņu 
val.). Ķermeņa stāvoklis: sēdus, testēšanas leņķis - 50º (sk. 41. att.). Teorētiskais pamatojums: 
B.Fabrocini, 1995; B.Hainline, 1995; R.Kendrick, 2003; D.Knudson, J.Blackwell, 2000; 
M.Reid et al., 2003; E.Roetert, T.Ellenbecker, 1998; E.Roetert, M.Kovacs, 2011; K.Timm, 
1995. 
 

 
 

41. att. Vēdera un muguras muskuļu spēka momenta testēšanas vingrinājums: 
mugurkaula fleksija/ekstenzija 

 
 Lai paaugstinātu jauno tenisistu motivāciju maksimālā spēka producēšanai katrā 
uzdevumā, tika pielietota gan vizuālā informācija (spēka pieauguma līkni varēja redzēt uz 
datora monitora), gan verbāli  pamudinājumi.  
 Datu apstrādei un analīzei tika izvēlēts tāds trīs piegājienu fiksētais rezultāts, kurā bija 
precīzi izpildīti visi dotā vingrinājuma izpildes nosacījumi un uzrādīts labākais rezultāts.  Tika 
noteiktas individuālās maksimālā izometriskā spēka momenta vērtības, un pēc aprēķināšanas, 
kā tas pieņemts kinezioloģijā, izteiktas procentos attiecīgo muskuļu grupu spēka attiecības 
(force ratio – angļu val.): muskuļu grupu kontralaterālais un bilaterālais disbalanss. 
 Atkārtotā muskuļu spēka testēšana notika pēc gada 2012. gada maijā, kurā dažādu 
iemeslu dēļ piedalījās tikai trīs tenisistes no sešām pirmās testēšanas dalibniecēm (sk. 8. tab.). 
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8. tabula  
Atkārtotās testēšanas dalībnieku  rakturojums  

 

Cilvēku 
skaits 

Vecums 
(gadi) 

Augums 
(cm) 

Svars  
(kg) 

Kvalifikācija 
Sporta 

pieredze  
Dominējošā 

roka 

3 12 
164 

(± 6.0) 
47 (± 6.6) 

sporta grupas 
jaunie 

tenisisti 
> 4 gadi  Labā 

 

Atkārtotās testēšanas uzdevumi bija šādi: 
1.  Novērtēt plecu joslas un augšējo ekstremitāšu muskuļu grupu maksimālā spēka momenta 

gada dinamiku. 
2.  Noteikt funkcionāli pretējo muskuļu grupu spēka disbalansa dinamiku. 

 Noteikt labās un kreisās  ķermeņa puses muskuļu grupu spēka disbalansa dinamiku. 
Atkārtotajai testēšanai tika atlasītas ”specifiskās” muskuļu grupas, kas tiešā veidā piedalās 
sitienu realizācijā, t.i., pleca locītavas un rokas muskuļi (sk. 9. tab.). Testēšanas formula un 
ķermeņa segmentu fiksācija atbilda pirmajai testēšanai.  

9. tabula  
Atkārtotajā testēšanā ietvērtās muskuļu grupas 

 

Ķermeņa segmenti Testēšanas kustība Ķermeņa stāvoklis 
Testēšanas 

leņķis 

addukcija/abdukcija guļus uz muguras 60° 
Pleca locītava 

iekšējā/ārējā rotācija sēdus stāvoklī 25° 
Elkoņa locītava fleksija/ekstenzija sēdus stāvoklī 90° 
Spieķkaula un 
plaukstpamata 
locītava  

(plaukstas)  
fleksija/ekstenzija 

sēdus stāvoklī 50° 

Spieķkaula un 
augšdelma kaula 
locītava, 
spieķkaula/elkoņk
aula proksimālā un 
distālā locītava  

(apakšdelma) 
pronācija/supinācija 

sēdus stāvoklī 90° 

 

Muskuļu spēka momenta testēšanas rezultāti tika ievadīti Microsoft Office Excel programmā. 
Muskuļu spēka bilaterālais un kontralaterālais disbalanss tika noteikts, izsakot iegūtos datus 
procentos. Bilaterālā disbalansa rādītājs atspoguļo muskuļu agonistu/antagonistu savstarpējo 
attiecību, savukārt kontralaterālā disbalansa rādītājs – konkrētu muskuļu grupu labās/kreisās 
puses dominanti. Eksperimentālo datu analīzes laikā un galveno secinājumu formulējumā, ja  
bilaterālā un kontralaterālā disbalansa lielums bija zemāks vai vienāds ar 5%, tas tika 
uzskatīts par balansu (0%). 
 Promocijas darba izvirzīto uzdevumu risināšana realizē mērķa sasniegšanu, uz iegūto 
datu pamatā ir iespējams izstrādāt rekomendācijas jauno tenisistu labā sitiena tehnikas 
pilnveidošanai, pareizas stājas stereotipa veidošanai un muskuļu spēka disbalansa profilaksei. 
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3. DAŽĀDAS KVALIFIKĀCIJAS TENISISTU LABĀ SITIENA 
BIOMEHĀNIKAS UN JAUNO TENISISTU MIOSKELETĀLĀS 

SISTĒMAS IZPĒTES REZULTĀTI 
Tenisistu sagatavošana ir darbietilpīgs un ilgstošs process, kurā sportistam jāapgūst 

plašs tehnisko paņēmienu arsenāls un jāsasniedz augsts funkcionālās un fiziskās sagatavotības 
līmenis. Ne velti tenisistu sagatavošana sākas bērnu vecumā un turpinās visas karjeras laikā. 
Tenisa tehnisko arsenālu veido dažādas pārvietošanās kustības,  daudzveidīgi lēcieni un 
sitieni. Galvenais tenisa tehnikas elements, protams, ir sitiens, un, lai to sekmīgi realizētu, 
pārējiem kustību veidiem vairāk ir sagatavošanas loma. Sitienus izpilda pēc bumbiņas 
atlēciena, no gaisa un virs galvas (serves, gremdes). Sitienu var izpildīt gan no labās, gan no 
kreisās puses, ar vienu vai ar abām rokām. Tie atšķiras pēc sitiena punkta augstuma, pēc 
bumbiņas iegriešanas veida, pēc bumbiņas lidojuma trajektorijas virziena, veida un garuma, 
pēc bumbiņas lidojuma augstuma un ātruma u.c. Tomēr spēlē  visbiežāk lietotais sitiens un 
sitiens, ar kuru principā arī sākas tenisa sitienu apguve, ir labais sitiens (D.Knudson, 
J.Blackwell, 2000; M.Reid, B.Elliott, 2002; A.Zusa et al., 2010; A.Скородумова, 1994; 
M.Годик, A.Скородумова, 2010). Labo sitienu var izpildīt balsta vai bezatbalsta stāvoklī 
(Г.Иванова, 2008), izmantojot dažāda veida stājas (piemēram, atvērto vai slēgto), piešķirot 
bumbiņai dažāda veida rotāciju. 

Tenisa sitienu tehniskā izpildījuma pamatā ir divu ķermeņu – raketes un bumbiņas –
mijiedarbības mehāniskie nosacījumi un kustību, kuras izpilda tenisists, organizācijas 
biomehāniskie principi. To zināšana ir svarīga, lai noteiktu sitiena kustību sastāvu un 
struktūru, saprastu, kas nepieciešams, lai tās pareizi mācītu, apgūtu, pilnveidotu un efektīvāk 
lietotu spēlē. 

3.1. Labā sitiena kustību biomehānika 
 
Neskatoties uz sporta sitienu lielo daudzveidību, daudzos pētījumos parādīts (J.Hay, 

1993; R.Schönborn, 1998; R.Bartlett, 1999; D.Knudson, J.Blackweel, 2000; M.Reid et al., 
2003; A.Вагин, 2009; Г.Иванова, 2008 u.c.), ka sitiena kustību principiālā struktūra (izpildes 
tehnika) pēc sākuma stāvokļa ieņemšanas ietver četras savstarpēji saistītas fāzes.  Pēc šāda 
fāžu sadalījuma tika realizēta arī pētījuma kustību biomehāniskā analīze. 

 

1. fāze – atvēziens. Atvēziens - kustību kopums, ko sportists izdara pirms sitiena kustību 
uzsākšanas un kurš nodrošina a) attāluma palielināšanu starp darba posmu un sitamo ķermeni 
(sk. 42. att.), b) ķermeņa daļu secīgu ieslēgšanos darbībā, c) ķermeņa posmu “apdzīšanu”, kas 
dod iespēju realizēt muskuļu iepriekšiestiepšanu un d) efektīvu impulsa ģenerēšanu 
turpmākajā sitiena izpildes laikā.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

42. att. Atvēziena fāze: sākuma stāvoklis (pa kreisi),  atvēziena beigas (pa labi) 
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2. fāze – raketes paātrināšana (vēziens). Raketes paātrināšanas fāze sākas no atvēziena 
beigām un turpinās līdz sitiena sākumam – raketes saskarei ar bumbiņu (sk. 43. att.). 

 

 

 

 

 

 

43. att.  Raketes paātrināšanas fāze.  Atvēziena beigu moments  (pa kreisi), raketes 
saskares moments ar bumbiņu (pa labi) 

 

3. fāze – sitiens, sitiena realizācija. Tas ir laiks no raketes saskares ar bumbiņu līdz bumbiņas 
izlidošanas momentam, sitēj- un sitamā ķermeņa sadursme, mijiedarbība (sk. 44. att.). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

44. att.  Sitiena fāze: raketes un bumbiņas mijiedarbība 
 

4. fāze - nobeigums. Tas ir pēcsitiena kustības – rakete un sportista kustības pēc kontakta ar 
sitamo ķermeni (sk. 45. att.). 
 

 

 

 

 

 

45. att.   Nobeiguma fāze: raketes un bumiņas mijiedarbības beigas (pa kreisi), 
pēcsitiena kustības (pa labi) 

 

Visiem sitiena struktūrelementiem  jāveido sistemātisks veselums, sākot ar 
sagatavošanās kustībām (noteikta ķermeņa stāvokļa ieņemšana, atvēziena darbības), 
galvenajām (mehāniskā impulsa ģenerācija un pārnešana no kinemātiskās ķēdes zemākajiem 
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posmiem uz augstākstāvošajiem un tālāk uz darba posmu), realizācijas (sitiens, sitienā 
iesaistīto ķermeņu sadursme, mijiedarbība) un pēcsitiena darbībām, lai sagatavotos 
nākamajam sitienam vai citām darbībām, kuras diktē spēles situācija. 
 Lai izpētītu labā sitiena kinemātiku un dinamiku, kustības organizācijas īpatnības  
atkarībā no stājas veida, sportistu  kvalifikācijas līmeņa, vecuma, treniņu stāža un noteiktu 
raketes ātruma atkarību no sitiena biomehāniskajiem raksturlielumiem, tika organizēti 
laboratorijas eksperimenti. Galvenie eksperimentos rezultāti apkopoti darba 3.1. apakšnodaļā.  

3.1.1. Augsta un vidēja līmeņa tenisistu labā sitiena kinemātiksie un dinamiskie 
raksturlielumi, atkarībā no kāju novietojuma veida  

 Pirmā eksperimenta ietvaros tika pārbaudīta izvēlētā sitiena biomehānisko 
raksturlielumu reģistrēšanas metodika un noteikta reģistrēšanai piemērotākā labā sitiena 
kustību filmēšanas frekvence. Pētījumā piedalījās 3 augstas klases tenisisti un 6 vidēja līmeņa 
spēlētāji, t.i., pēc Krievijas Valsts standarta – sporta meistari un meistarkandidāti (detalizētāku 
sportistu raksturojumu sk. 2. daļā 3. tab.). Eksperimenta uzdevums – veikt dažādas 
kvalifikācijas tenisistu labā sitiena salīdzinošu biomehānisko analīzi un noteikt raketes ātruma 
atkarību no kāju izvietojuma pret sišanas virzienu (atērtā un slēgtā stājā). Slēgtā stāja - pēdas 
pirms sitiena uzsākšanas novietotas perpendikulāri tīkla līnijai (sišanas virzienam), atvērtā 
stāja -  pēdas novietotas paralēli tīkla līnijai. Kustības uzdevums – izpildīt labo sitienu, 
nodrošinot iespējami lielāku bumbiņas izlidošanas ātrumu. Tika noteikts raketes ātrums pirms 
saskares ar bumbiņu, atbalsta reakcijas spēka (ARS) vertikālās un horizontālās (sitiena 
virzienā un šķērsvirzienā – perpendikulāri sišanas virzienam) komponentes raksturlielumi. Kā 
zināms, no ARS impulsa vertikālajā un horizontālajā virzienā ir atkarīgs sportista lineārais 
impulss attiecīgajā virzienā, bet no ARS momenta impulsa – sportista ķermeņa rotācijas 
kustības daudzums (impulss), no kura savukārt atkarīgs raketes ātrums. Tā kā tenisista sitiena 
darbību pamatā ir ķermeņa un ķermeņa daļu rotācijas kustības, tika noteikts ARS moments un 
tā atkarība no stājas veida (sk. 10. tab. augstās un 11. tab. vidējās klases tenisistu datus, sk. 
3.pielik.). Tabulās doti to sitienu dati, kurus apstrādājot nebija informācijas zudumu marķieru 
aizsegšanas vai citu iemeslu dēļ.  

           10. tabula 
Augsta līmeņa tenisistu labā sitiena raketes ātruma un 

atbalsta reakcijas spēku (ARS) rādītāji (n = 17) 
 

ARS 
horizontālā 
komponente 

ARS vertikālā 
komponente 

Raketes 
maksimālais 
ātrums (m/s) 

(N) (N) 

ARS 
šķērsvirziena 
komponente 

(N) 

ARS moments 
pret vertikālo 

asi (Nm) 

slēgtā 
stāja 

atvērtā 
stāja 

slēgtā 
stāja 

atvērtā 
stāja 

Slēgtā 
stāja 

atvērtā 
stāja 

slēgtā 
stāja 

atvērtā 
stāja 

slēgtā 
stāja 

atvērtā 
stāja 

32.5 34.2 113 138 321 426 74 144 98 107 
34.4 26.1 223 122 491 425 96 151 134 113 
35.9 29.3 228 103 466 399 88 147 142 121 
34.8 28.3 93 77 555 359 60 136 109 135 
34.9 25.5 117 89 495 327 68 141 146 139 
38.1 26.2 120 112 483 355 84 132 151 99 
38.8 37.7 80 69 615 357 77 129 139 122 
37.9 25.7 84 77 428 363 75 122 132 109 
38.3 25.8 166 127 467 414 59 139 131 105 
37.9 29.5 139 123 567 408 68 148 144 100 
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38.3 28.3 122 98 482 422 57 150 140 119 
34.9 27.9 99 74 602 394 89 139 138 133 
38.3 32 185 90 498 419 68 119 129 107 
29.4 34.6 196 119 524 368 61 124 145 118 
34.9 31.5 201 107 564 423 73 122 149 105 
38.3 28.3 188 120 479 419 95 138 128 117 
29.4 31.5 150 116 610 397 80 147 135 121 

Vidējais aritmētiskais ± standartkļūda 
35.7 

± 0.7 
29.6  
± 0.9 

147  
± 12 

104  
 ± 5 

509 
± 18 

393  
± 8 

75  
± 3 

137  
± 3 

135  
 ± 3 

116  
± 3 

 
Sitienu biomehānisko rādītāju analīze atklāj, ka augsta līmeņa tenisistu raketes 

maksimālais ātrums ir atkarīgs no stājas veida. Slēgtās stājas sitienos tas ir statistiski ticami 
lielāks nekā atvērtās stājas sitienos, attiecīgi 35.7 ± 0.73 m/s un 29.6 ± 0.9 m/s (α < 0.01). 
Statistiski ticami slēgtās un atvertās stājas sitienos atšķīrās arī atbalsta reakcijas spēku 
maksimālo momentāno vērtību rādītāji: horizontālā komponente 147 ± 12 N slēgtā stājā, 104 
± 5 N (α < 0.01) atvērtā stājā, vertikālā komponente attiecīgi 509 ± 18 N un 393 ± 8 N (α < 
0.01), atbalsta reakcijas spēka moments pret vertikālo asi slēgtā stājā 135 ± 3 Nm, atvērtā 
stājā 116 ± 3 Nm (α < 0.01). Spēks, ko sportisti pieliek balstam šķērsvirzienā, ir ievērojami 
lielāks sitienos no atvērtās stājas: 137 ± 3 N pret 75 ± 3 N slēgtā stājā (α < 0.01), kas liecina 
par būtiskām atšķirībām slēgtās un atvērtās stājas sitienu organizācijā.  

Arī vidējā līmeņa tenisistu sitienu analīze rāda, ka raketes ātrums ir atkarīgs no stājas 
veida (sk. 11. tab.). Atšķirībā no augstas klases tenisistiem lielāko raketes ātrumu sportistsi 
demonstrē atvērtās stājas sitienos, t.i., 28.8 ± 0.8 m/s. Slēgtās stājas sitienos raketes vidējais 
ātrums ir 26.8 ± 0.4 m/s. 

11. tabula 
Vidējā līmeņa tenisistu labā sitiena raketes ātruma un 

atbalsta reakcijas spēka (ARS) rādītāji (n = 22) 
 

ARS 
horizontālā 
komponente 

ARS vertikālā 
komponente 

Raketes 
maksimālais 
ātrums (m/s) 

(N) (N) 

ARS 
šķērsvirzienu 
komponente 

(N) 

ARS moments 
pret vertikālo 

asi (Nm) 

slēgtā 
stāja 

atvērtā 
stāja 

slēgtā 
stāja 

Atvērtā 
stāja 

slēgtā 
stāja 

atvērtā 
stāja 

slēgtā 
stāja 

atvērtā 
stāja 

slēgtā 
stāja 

Atvērtā 
stāja 

26.2 28.5 115 55 364 310 59 112 75 58 
27.8 29.2 139 98 298 265 78 138 108 110 
28.0 28.5 156 87 399 298 49 124 111 123 
27.7 28.5 166 69 386 315 84 140 64 89 
27.1 28.8 169 90 297 309 60 135 93 88 
26.0 28.7 128 82 309 290 53 143 77 87 
24.5 27.4 150 101 281 305 64 142 52 65 
24.3 27.2 180 76 388 372 95 145 72 67 
22.8 27.1 187 91 378 368 77 145 69 69 
24.4 28.4 179 117 402 408 65 144 72 68 
23.3 28.0 177 98 410 371 70 127 81 72 
26.0 27.4 120 76 431 372 72 148 86 66 
26.0 26.0 141 100 488 375 54 139 87 65 
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26.6 25.4 148 119 426 408 59 128 92 61 
27.9 26.3 160 99 490 371 54 116 106 71 
28.4 27.3 158 86 507 405 92 139 108 71 
27.7 26.6 147 103 382 379 75 141 111 110 
27.3 28.9 154 92 476 292 52 132 106 102 
28.6 37.6 166 66 398 353 76 129 79  86 
27.9 37.7 149 104 514 342 88 145 109 113 
31.6 37.7 153 76 482 390 64 148 97 94 
29.4 23.0 169 95 398 360 78 135 109 99 

Vidējais aritmētiskais ± standartkļūda 
26.8 
± 0.4 

28.8 
 ± 0.8 

155 
 ± 4 

90  
± 3 

405 
± 15 

348 
± 9 

69 
± 3 

136 
± 2 

89 
± 4 

83 
± 4 

 

Vidējā līmeņa spēlētaju ARS horizontālās un vertikālās komponentes maksimālie 
rādītāji sitienos no slēgtās stājas, tāpat kā augstas klases tenisistiem, ir lielāki nekā sitienos no 
atvērtās  stājas: 155 ± 4 N un 90  ± 3 N (α < 0.01), 405 ± 15 N un 348 ± 9 N (α < 0.01). 
Izpildot sitienus no atvērtās stājas, sportisti šķērsvirziena balstam pieliek gandrīz divas reizes 
lielāku spēku, nekā sitienos no slēgtās stājas: 136 ± 2 N atvērtā un 69 ± 3 N slēgtā stājā (α < 
0.01). ARS momenta vērtības nav atkarīgas no izvēlētā stājas veida. Sitienos no slēgtās stājas 
ir 89 ± 4 Nm, sitienos no atvērtās stājas ir 83 ± 4 Nm, starpība nav statistiski ticama.  
 Interesanti dati iegūti, veicot augstas un vidējas klases tenisistu sitienu salīdzinoši  
biomehānisko analīzi. Raketes maksimālais  ātrums sitienos no slēgtās stājas  statistiski ticami 
lielāks ir augsta līmeņa spēlētājiem, t.i., 35.7 ± 0.73 m/s nekā vidēja līmeņa sportistiem - 26.8 
± 0.4 m/s (α < 0.01, vidējo aritmētisko starpība 8.9 m/s, ko, salīdzinot augsta un vidēja līmeņa 
tenisistus, var uzskatīt par ievērojamu), sk. 46. att.  
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46. att. Raketes maksimālā ātruma vidējie rādītāji  
sitienos no atvērtās un slēgtās stājas (n = 39) 

 

Tomēr atvērtās stājas sitienos parādās treniņa procesa specifiskuma ietekme gan uz sitiena 
tehnikas raksturlielumiem, gan raketes ātrumu. Treniņos un sacensībās biežāk lietotajos 
sitienos raketes ātrums ir lielāks, un sportistu iespējas sasniegt lielu ātrumu, ja ir pat atšķirīgi 
fiziskās sagatavotības līmeņi, izlīdzinās. Atvērtās stājas sitienos augstas un vidējas klases 
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tenisisti praktiski demonstrē vienu un to pašu raketes maksimālo ātrumu (sk. 39. att.): 29.6 ± 
0.9 m/s augstas klases un 28.8 ± 0.8 m/s vidējas klases sportisti (α > 0.05).  

ARS horizontālās komponentes maksimālie rādītāji (sk. 47. att.) augsta un vidēja 
līmeņa tenisistiem statistiski ticami neatšķiras, vidējo aritmētisko starpība ir tikai 8 N (α > 
0.05). Sitienos no atvērtās stājas ARS horizontālā komponente ir lielāka augstas kvalifikācijas 
tenisistiem nekā vidēja līmeņa spēlētājiem, t.i., 104 ± 5 N pret 90 ± 3 N  (α < 0.05). 
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47. att.  Atbalsta reakcijas spēka horizontālās komponentes vidējie rādītāji sitienos no 
atvērtās un slēgtās stājas (n = 39)  

 

ARS vertikālās komponentes maksimālās vērtības (sk. 48. att.) sitienos no slēgtās 
stājas statistiski ticami lielākas ir augsta līmeņa tenisistiem 509 ± 18 N nekā vidēja līmeņa 
spēlētājiem  405 ± 15 N, vidējo aritmētisko starpība ir 104 N (α < 0.01). 
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48. att.  Atbalsta reakcijas spēka vertikālās komponentes vidējie rādītāji atvērtās un 
slēgtās stājas sitienos (n = 39) 
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Tas pats vērojams arī sitienos no atvērtās stājas: augsta līmeņa tenisisti iedarbojas uz balstu  
vertikālā virzienā ar lielāku spēku, nekā vidēja līmeņa spēlētāji 393 ± 8 N pret 348 ± 9 N, 
vidējo aritmētisko starpība ir 45 N  (α < 0.01), kas liecina pa atšķirībām sitiena izpildes 
tehnikā. Spēks, ko tenisisti pieliek balstam vertikālā virzienā, ir atkarīgs no sportistu ķermeņa 
svara, bet lielākā mērā no tā, kā sportisti sitiena laikā ”sadala” ķermeņa svaru starp labo un 
kreiso kāju un cik aktīvi sportisti pārnes svaru uz priekšējo kāju, paātrinot ķermeni sitiena 
virzienā. 

ARS šķērsvirziena komponentes rādītāji (sk. 49. att.) sitienos no slēgtās un atvērtās 
stājas nav atkarīgi no tenisistu kvalifikācijas. Sitienos no atvērtās stājas augsta līmeņa 
tenisistu ARS šķērsvirziena komponentes rādītāji ir 137 ± 3 N, vidēja līmeņa spēlētājiem – 
136 ± 2 N, savukārt sitienos no slēgtās stājas ir 75 ± 3 N un 69 ± 3 N.  Vidējo aritmētisko 
starpība sitienos no slēgtās stājas ir 6 N, bet no atvērtās stājas – ir 1 N, starpība nav statistiski 
ticama (α > 0.05). 
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49. att.  Atbalsta reakcijas spēka šķērsvirziena komponentes vidējie rādītāji sitienos no 
atvērtās un slēgtās stājas (n = 39) 

   

 Sportistu ARS momentu vērtības būtiski atšķiras (sk. 50. att.). Kā sitienos no slēgtās, tā 
arī no atvērtās stājas augstas klases sportistu spēka momenta vērtības ir lielākas: 135 ± 3 Nm 
pret 89 ± 4 Nm, vidējo aritmētisko starpība ir 45 Nm (α < 0.01), sitienos no slēgtās stājas un 
sitienos no atvērtās stājas attiecīgi 116 ± 3 Nm pret 83 ± 4 Nm, vidējo aritmētisko starpība ir 
33 Nm (α < 0.01). Kā sitienos no slēgtās stājas, tā arī sitienos no atvērtās stājas augstas klases 
sportisti demonstrē augstu spēka momenta maksimālo vērtību stabilitāti gan izpildot 
atvēzienu, gan raketes paātrināšanas fāzi, gan pārejot no viena sitiena uz nākamo.  
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50. att.  Atbalsta reakcijas spēka momenta vidējie rādītāji sitienos no atvērtās un slēgtās 
stājas (n = 39) 

 

 Sportistu izpildītajos sitienos statistiski ticami atšķīrās ne tikai spēka momenta 
maksimālās vērtības, bet būtiski arī spēka momenta izmaiņas raksturs. Piemēram, augstas 
klases sportistam (sk. 51. att.) no sitiena uz sitienu visās kustības fāzēs mijiedarbības raksturs 
ar balstu gan pēc lieluma, gan pēc laika praktiski saglabājas nemainīgs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a  b 

 

51. att.  Augsta līmeņa tenisista ARS momenta dinamogramma, 3 reizes pēc kārtas 
izpildot labo sitienu no  slēgtās (a) un atvērtās (b) stājas 

 

Zemākas klases sportista kustību organizācija katrā sitienā ir citāda (sk. 52. att.). Šajās 
balsta reakcijas spēka dinamogrammās grūti atrast noteiktas spēka rādītāju izmaiņu 
likumsakarības. Vidējās klases sportista sitienos no slēgtās stājas spēka momenta maksimālās 
vērtības ir mazākas, nekā sitienos no atvērtās stājas. Vērojams straujš spēka momenta 
pieaugums un salīdzinoši lielas spēka momenta vērtības atvēziena fāzē, kam seko salīdzinoši 
nelielas spēka momenta vērtības raketes paātrināšanas fāzē. Spriežot pēc spēka momenta 
izmaiņu rakstura, var secināt, ka sportists izpilda straujas atvēziena kustības, pēc kurām grūti 
pāriet uz raketes paātrināšanas fāzi. Spēka momenta rādītāji pēc lieluma atvēziena un raketes 
paātrināšanas fāzēs daudz neatšķiras, un paātrināšanas fāzē ķermeņa augšējās daļas un raketes 
rotācijas ātrumu sportists nodrošina , izmantojot nevis kāju spēku, bet galvenokārt ķermeņa 
augšējās daļas un plecu joslas muskuļu spēku. 
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52. att.  Vidēja līmeņa tenisista ARS momenta dinamogramma, 3 reizes pēc kārtas 
izpildot labo sitienu no  slēgtās (a) un atvērtās (b) stājas 

 
 Dažādas kvalifikācijas tenisitu labā sitiena analīze, atkarībā no kāju novietojuma, 
parādīja, ka: augsta līmeņa tenisistiem raketes ātrums un ARS vertikālā, horizontālā 
komponenete un spēka moments pret vertikālo asi ir atkarīgi no izvēlēta stājas veidā – sitienos 
no slēgtās stājas tie ir lielāki, savukārt ARS šķērsvirziena komponente ir lielāka sitienos no 
atvērtās stājas. Savukārt vidēja līmeņa tenisistiem kāju novietojuma veids neietekmē raketes 
ātrumu un ARS momentu lielumu, bet tikai ARS vertikālo un horizontālo komponentu 
lielumu – sitienos no slēgtās stājas tie ir lielāki, un ARS šķērsvirziena komponenti, kura ir 
lielāka sitienos no atvērtās stājas. Kinemātisko un dinamisko raksturlielumu salīdzinājums 
atkarībā no sportistu kvalifikācijas parādīja, ka raketes maksimālais ātrums sitienos no slēgtās 
stājas lielāks ir augstas kvalifikācijas sportistiem, savukārt sitienos no atvērtās stājas raketes 
ātrums ir vienāds. ARS horizontālās un šķērsvirzienu komponentes maksimālie rādītāji 
neatšķirās atkarībā no kvalifikācijas, vertikālā komponente sitienos no slēgtās stājas un ARS 
momentu vērtības ir lielāki augstas kvalifikācijas  

3.1.2.  Labā sitiena  organizācijas īpatnības pieaugušajiem un jaunajiem 
tenisistiem   

 Otrajā eksperimentā piedalījās 6 vidēja līmeņa pieagušie tenisisti – pēc Krievijas Valsts 
standarta 1. sporta klases sportisti un meistarkandidāti (vecums 19.5 ± 2.3 gadi, treniņu 
pieredze 13.2  ± 1.7 gadi) un 4 sporta grupas jaunie tenisisti (vecums 11 gadi ± 0.6, treniņu 
pieredze 5 ± 0.5 gadi), sportistu raksturojumu sk. 2. daļā 4. tab.). Sportistu treniņu stāžs un 
sacensību pieredze liecina, ka visiem eksperimenta dalībniekiem ir labi apgūtas sitienu 
prasmes. Eksperimenta galvenais uzdevums – noteikt labā sitiena tehnikas biomehānisko 
raksturlielumu atkarību no sportistu vecuma un kvalifikācijas, izpētīt sitiena tehnikas 
kinemātisko raksturlielumu individuālās un starpgrupu atšķirības. 
 Katrs sportists izpildīja labo sitienu 9 reizes  (3 piegājieni pa 3 sitieniem pēc kārtas, 
pauze starp piegājieniem 2 minūtes). Kāju stāvoklis un stājas veids netika reglamentēts. 
Kustības uzdevums – tehniski pareizi izpildīt “savu ierasto sitienu ar kontrolējamu ātrumu”. 
Ja pirmajā eksperimentā tika izvirzīts uzdevums noteikt raketes maksimālā ātruma atkarību 
no stājas veida, tad par galveno sportista uzdevums otrajā eksperimentā tika izvirzīts 
”pareiza” labā sitiena tehnikas demonstrējums. Sportisti izpildīja sitienus ar tā saucamo 
kontrolējamo ātrumu, cenšoties katrā sitienā demonstrēt to tehniku, kuru viņi ir apguvuši 
daudzgadu treniņos. Kā zināms, dažādu sporta veidu praksē sportisti kustības vai to daļas 
(ieskrējienu, metienu, sitienu u.c.) pat sacensību apstākļos izpilda nevis maksimālā ātrumā, 
bet tādā ātrumā, kurš ir mazāks par maksimālo, pie kura sportists vēl spēj kontrolēt savas 
kustības. Maksimāli ātrās kustībās samazinās precizitāte, parādās kļūdas tehniskajā 
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izpildījumā. Vienlaikus zināms, ka augsti kvalificētiem atlētiem kontrolējamais ātrums ir 
lielāks nekā zemāka līmeņa sportistiem un tuvojas viņu maksimālajām ātruma iespējām.  
 Pēc pirmreizējās datu apstrādes turpmākai analīzei tika atlasīti 54 sitieni, t.i., 27 sitieni 
pieaugušo sportistu grupā un 27 sitieni jauno tenisistu grupā. Tika noteikts sitiena realizācijas 
laiks, atsevišķu sitiena  fāžu laiks, ķermeņa segmentu (marķēto punktu) un raketes kustības 
ātrums; locītavu leņķu vērtības dažādos kustības momentos, locītavu leņķu izmaiņu 
dinamika. Īpaši tika analizēts x-faktors – leņķa izmaiņu raksturs starp gūžu un plecu joslas 
asi. Tā kā bumbiņas izlidošanas ātrumu galvenokārt nosaka raketes ātrums pirms saskares ar 
bumbiņu, bet raketes ātrums savukārt ir atkarīgs no sportista veiktajām darbībām raketes 
paātrināšanas fāzē, tad galvenā uzmanība iegūto datu analīzē tika pievērsta šai fāzei. Ķermeņa 
marķēto punktu un raketes ātruma rādītāji apkopoti 12. un 13. tabulā.   

12. tabula 
Pieaugušo tenisistu ķermeņa posmu un raketes kustības ātruma rādītāji raketes un 

bumbiņas saskares momentā, n = 27 
 

Apakšstilba 
un veltņa 

kaula 
locītavas 
ātrums  
(m/s) 

Ceļa 
locītavas 
ātrums  
(m/s) 

Gūžas 
locītavas 
ātrums  
(m/s) 

Pleca 
locītavas 
ātrums  
(m/s) 

Elkoņa 
locītavas 
ātrums  
(m/s) 

Plaukstas 
locītavas 
ātrums  
(m/s) 

Raketes 
kustības 
ātrums 
(m/s) 

1.07 0.8 0.84 1.81 2.38 4.31 18.24 
0.48 0.49 0.58 1.46 2.62 4.61 18.86 
0.71 0.7 0.69 1.42 2.73 4.83 19.36 
0.5 0.39 0.52 1.82 2.39 4.87 19.54 
0.53 0.5 0.75 1.37 3.8 6.5 20.31 
0.49 0.45 0.66 1.45 4.01 6.65 19.18 
0.69 0.6 1.12 2.09 4.48 6.77 20.18 
0.6 0.7 0.21 1.82 2.83 4.1 20.43 
0.64 0.6 0.29 1.7 3 4.26 21.44 
1.4 0.84 0.48 1.91 3.11 4.87 22.47 
0.91 0.6 0.23 0.75 2.35 0.47 17.03 
0.59 0.5 0.25 0.68 2.81 0.53 17.35 
0.85 0.48 0.6 0.91 3.07 5.49 17.8 
0.61 0.5 0.44 1.76 4.21 9.15 24.27 
0.83 0.81 0.57 1.71 4.78 10.08 27.18 
0.55 0.58 0.28 1.75 4.64 9.86 26.98 
0.57 0.5 0.54 0.86 4.81 9.01 38.5 
0.29 0.26 0.57 0.89 5.11 9.3 37.69 
0.39 0.33 0.46 0.85 5.33 9.69 38.7 
0.52 0.79 0.83 1.81 2.41 4.29 23.9 
0.88 0.58 0.39 0.99 3.06 6.33 25.6 
0.37 0.83 0.41 1.2 4.55 8.54 39.1 
0.64 0.33 0.58 0.99 2.99 5.69 24.4 
0.59 0.38 0.29 1.33 3.81 8.2 29.1 
0.79 0.74 1.11 1.69 2.95 8.94 29.4 
0.82 0.67 0.69 1.52 4.51 5.12 19.2 
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0.96 0.51 0.84 0.89 3.86 6.44 20.9 
Vidējais aritmētiskais ± standartkļūda 

0.67 
± 0.06 

0.56 
± 0.04 

0.53 
± 0.05 

1.42  
± 0.10 

3.60 
± 0.24 

6.07 
± 0.67 

23.45 
± 1.65 

 
13. tabula 

Jauno tenisistu ķermeņa posmu un raketes kustības ātruma rādītāji raketes un 
bumbiņas saskares momentā, n = 27 

 
Apakšstilba un 

veltņa kaula 
locītavas 

ātrums  (m/s) 

Ceļa 
locītavas 
ātrums  
(m/s) 

Gūžas 
locītavas 
ātrums  
(m/s) 

Pleca 
locītavas 
ātrums  
(m/s) 

Elkoņa 
locītavas 
ātrums  
(m/s) 

Plaukstas 
locītavas 
ātrums  
(m/s) 

Raketes 
kustības 
ātrums 
(m/s) 

0.39 0.42 0.34 0.41 0.94 1.53 11.50 

0.41 0.48 0.32 0.56 1.21 2.11 12.72 

0.42 0.35 0.48 0.59 1.05 2.02 15.50 

0.58 0.46 0.35 0.43 1.13 2.10 14.29 

0.51 0.17 0.24 0.42 1.17 2.44 14.25 

0.41 0.19 0.10 0.31 1.27 2.92 12.64 

0.50 0.33 0.36 0.40 1.15 2.42 16.38 

0.58 0.46 0.35 0.52 0.83 1.50 18.88 

0.72 0.56 0.39 0.45 1.01 2.09 16.34 

2.84 2.56 1.01 1.16 2.17 3.63 16.22 

3.22 2.90 1.15 1.28 2.41 3.90 17.92 

2.81 2.86 0.87 1.09 1.97 3.46 16.45 

3.43 3.10 1.08 1.15 2.36 4.15 18.10 

1.30 0.87 1.07 1.18 2.46 4.05 24.39 

1.24 1.08 1.14 1.21 2.52 4.33 22.76 

0.26 0.53 0.95 1.25 2.23 4.17 14.92 

1.19 0.70 1.18 1.31 2.72 4.94 11.62 

0.45 0.46 1.02 1.19 2.27 4.30 15.88 

0.39 0.61 1.06 1.30 2.46 4.78 10.09 

2.28 2 0.97 1.01 1.59 4.28 17.11 

2.13 0.42 0.86 0.75 2.84 5.33 15.09 

1.35 0.95 1.03 1.13 1.84 3.59 17.1 

0.98 1.18 0.6 0.98 1.14 3.6 16.64 

1.91 1.37 0.6 0.84 1.49 3.24 18.92 

1.22 1.33 0.76 1.03 1.15 3.13 17.02 

1.72 0.56 0.6 0.56 2.01 4.33 15.78 

1.15 1.32 1.05 1.09 1.46 3.32 16.85 

Vidējais aritmētiskais ± standartkļūda 
1.27 

± 0.18 
1.05  

± 0.17 
0.74 

± 0.07 
0.87 

± 0.07 
1.74 

± 0.12 
3.40 

± 0.21 
16.12 
± 0.60 
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Salīdzinot pieaugušo un jauno tenisistu raketes ātrumu atvēziena fāzes beigās, 
redzams, ka arī mūsu eksperimentā apstiprinās iepriekš minētā tēze, ka ātrums, pie kura 
sportisti vislabāk kontrolē sitienu, būtiski lielāks ir augstākas klases sportistiem un tas 
paaugstinās, augot sportistu meistarībai. Pieaugušo tenisistu grupā tas vidēji bija 23.45 ± 1.65 
m/s, jauno spēlētāju grupā – 16.12 ± 0.60 m/s (α < 0.01), sk. 53. att. 
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53. att.  Raketes  kustības vidējais ātrums raketes un bumbiņas saskares momentā 
 

Salīdzinot dažādu ķermeņa daļu (precīzāk, locītavu centru) absolūtos ātrumus 
paātrināšanas fāzē, var konstatēt, ka sitiena kustību organizācija jaunajiem un pieaugušajiem 
tenisistiem būtiski atšķiras. Pieaugušajiem tenisistiem statistiski ticami lielāki ir ķermeņa 
augšējās daļas, plecu joslas un rokas segmentu kustības ātrumi. Labās pleca locītavas kustības 
ātrums pieaugušajiem ir 1.42 ± 0.08 m/s, jaunajiem sportistiem – 0.87  ± 0.07 m/s (α <  0.01), 
elkoņa locītavas ātrums attiecīgi 3.6 ± 0.18 m/s pret 1.74 ± 0.12 m/s (α <  0.01),  plaukstas 
locītavas 6.07 ± 0.5 m/s pret 3.40 ± 0.21 m/s (α <  0.01). Ķermeņa posmu ātrumi abās 
spēlētāju grupās no proksimālajiem uz distālajiem posmiem palielinās aptuveni vienādi 
strauji. Uzskatāmi tas redzams 54. att. 
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54. att.  Pleca un rokas locītavu centru ātrumu grupu vidējie rādītāji raketes un 
bumbiņas saskares momentā 
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Ķermeņa apakšējas daļas locītavu centru ātrumi statistiski ticami lielāki ir jaunajiem 
tenisistiem (sk. 55. att.). Tā apakšstilba un veltņa kaula locītavas vidējais ātrums jauno 
sportistu grupā ir 1.27 ± 0.18 m/s, pieaugušajiem tenisistiem – 0.67 ± 0.05 m/s (α < 0.01).  
Ceļa locītavas ātrums attiecīgi – 1.05 ± 0.17 m/s un 0.56 ± 0.03 m/s (α < 0.01), gūžas 
locītavas ātrums – 0.74 ± 0.07 m/s un 0.53 ±0.05 m/s (α < 0.05). 
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55. att.  Ķermeņa apakšējās daļas locītavu centru ātrumu grupu vidējie rādītāji raketes 
un bumbiņas saskares momentā 

 

Neņemot vērā sitiena kustības organizācijas atšķirības un salīdzinoši lielo kinemātisko 
rādītāju variēšanu no sitiena uz sitienu, raketes paātrināšanas fāzes vidējais laiks (no raketes 
atvēziena beigu momenta līdz saskarei ar bumbiņu) abās sportistu grupās praktiski ir vienāds: 
0.29 ± 0.02 s pieaugušo un 0.29 ± 0.01 s jauno tenisistu grupā. Raketes paātrināšanas fāzes 
laiks un locītavu leņķu rādītāji apkopoti 14. un 15. tabulā.  

                                                                             14. tabula 
Pieaugušo tenisistu raketes paātrināšanas fāzes laiks un leņķi locītavās raketes un 

bumbiņas saskares momentā, n = 27 
 

Fāzes 
realizācijas 

laiks 
 (s) 

Leņķis 
apakšstilba 
un veltņa 

kaula 
locītavā  

(°) 

Leņķis 
ceļa 

locītavā 
(°) 

Leņķis 
gūžas 

locītavā (°)

Leņķis 
pleca 

locītavā (°)

Leņķis 
elkoņa 
locītavā 

(°) 

x-faktors 
(°) 

0.28 64.8 127.3 149.2 20.7 111.7 14.1 
0.26 58.6 123.5 152.8 29.9 115.9 15 
0.23 61.3 121.8 148.2 28.7 115.9 11.7 
0.21 70.3 120.4 144.3 20.7 106 10 
0.18 99.5 144.5 161.9 92.7 115.6 28.5 
0.25 106 145.5 166.3 41 119.2 29 
0.32 106.3 140 162.7 34.9 110.1 28 
0.32 94.7 121.6 123.8 33.4 150.3 29.6 
0.41 84.3 129.8 119.1 39.2 159.3 28.6 
0.37 87.4 127.3 121.6 38.4 154.8 28.4 
0.29 66.5 115.5 154.3 43.9 136.4 27.8 
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0.29 61 107.9 159 43.2 139.5 29.7 
0.27 76.9 115.2 156.8 41.6 135.8 25.7 
0.28 74.4 168.6 149.2 41.6 141.8 26.6 
0.45 82 165.5 147.3 36.4 131.4 25.5 
0.34 74.4 173.8 145.5 34.8 131.3 24.2 
0.18 54.7 135.1 147.5 42.1 147.3 41.3 
0.2 62 142.7 155.7 46.8 155.4 44.1 
0.19 58 142.3 153.9 44.8 154.8 45.6 
0.38 90.8 136.6 165.9 43.8 116.2 30.5 
0.22 105 123.7 139.5 39.5 110.9 29.4 
0.37 97.6 148.6 142.8 20.9 137.5 39.2 
0.39 86.4 127.3 154.4 41.6 131.6 40.6 
0.26 98.7 138.8 119.7 37.8 145.8 35.7 
0.33 58.6 112.9 148.3 54.4 104.2 27.9 
0.28 107 127.3 151.1 42.2 151.6 25.5 
0.26 89.9 141.1 159.3 38.6 147.4 16.9 
0.39 51 124.5 163.2 38.6 147.1 20.9 

Vidējais aritmētiskais ± standartkļūda 
0.29 

± 0.02 
79.6 
± 3.8 

133.9 
± 4.3 

148.4 
± 3.1 

39.7 
± 3.4 

133.3 
± 4.0 

27.0 
± 2.2 

 

15. tabula 
Jauno tenisistu raketes paātrināšanas fāzes laiks un leņķi locītavās raketes un bumbiņas 

saskares momentā, n = 27  
 

Fāzes 
realizācijas 

laiks 
 (s) 

Leņķis 
apakšstilba 
un veltņa 

kaula 
locītavā  

(°) 

Leņķis 
ceļa 

locītavā 
(°) 

Leņķis 
gūžu 

locītavā 
(°) 

Leņķis 
plecu 

locītavā 
(°) 

Leņķis 
elkoņa 
locītavā 

(°) 

x-faktors 
(°) 

0.3 66.6 152.2 152.5 24.5 136.2 9.2 

0.35 62.5 153.5 150.9 28.1 141.4 18.4 

0.3 65.5 158 150.6 28.6 142.2 21.9 

0.27 60.1 143.0 147.54 26.2 141.0 14.6 

0.27 63.9 142.6 151.4 30.0 145.3 14.2 

0.28 61.8 150.4 158.4 32.6 141.2 21.0 

0.25 59.8 147.0 144.8 33,0 145.5 20.4 

0.24 64.8 150.8 146.19 32.8 149.1 19.6 

0.24 66.1 145.1 146.47 29.0 152.2 14.6 

0.29 77.2 97.8 159.9 27.5 166.7 23.1 

0.29 81.9 101 161.2 32.7 120.9 21.9 

0.27 77.9 89.7 155.1 29.3 123.6 14.3 

0.23 81.8 103 163.5 30.9 127.4 21 

0.28 59.6 110.4 156.1 40.2 131.4 8.3 

0.39 73.7 97.2 154 44.1 134.9 13.4 
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0.41 55.2 100.9 157.6 37.8 129.5 4.2 

0.32 66.2 97 155.2 37.8 138.4 7.4 

0.29 59.7 110.7 161.1 38.3 132.6 4.4 

0.27 60.2 112.3 159.7 36.6 135.4 13.3 

0.24 105.6 164.9 142.9 38.4 125.4 15.6 

0.26 106.4 167.3 147 57 133.5 19.9 

0.32 99.7 144.2 151.3 45.4 132.3 34.1 

0.2 101.7 173.8 153.1 47.4 124.9 31.7 

0.3 103.6 157.4 154.6 42.8 130.5 20.6 

0.31 101.9 174.1 140.9 90,6 131.4 21.5 

0.4 103.2 169.8 157.9 72,4 138.2 30.7 

0.33 104 161.5 141.2 72.7 137.9 20.4 

Vidējais aritmētiskais ± standartkļūda 
0.29 

± 0.01 
77.4 
± 3.5 

136.1 
± 5.4 

152.6 
± 1.2 

40.2 
± 3.1 

136.6 
± 1.9 

17.8 
± 1.5 

 

 Kustību, tajā skaitā sitienu, mācīšana sākas ar attiecīgo ķermeņa stāvokļu (pozu) 
apguvi un priekšstatu radīšanu par to, kā šie stāvokļi izmainās jeb kā tiem būtu jāizmainās 
kustības izpildes laikā. Treneru viedokļi par ”pareizu” kustības sākuma vai beigu stāvokli, 
raketes turēšanu un orientāciju, leņķiem locītavās, ķermeņa noliekumu uz to vai citu pusi, 
ķermeņa svara sadalījumu uz kājām tajā vai citā kustības daļā lielā mērā sakrīt, jo tie ir 
veidojušies daudzu gadu laikā, apkopojot labāko, ko devusi pašu treneru un sportistu 
empīriskā pieredze. Tāpēc nav pārsteigums, ka, uzsākot sitiena kustības, izpildot atvēziena un 
raketes paātrināšanas darbības, sportistu pozas lielā mērā sakrīt, locītavu leņķi abu 
eksperimentālo grupu dalībniekiem noteiktos kustības momentos ir līdzīgi un to starpības nav 
statistiski ticamas. Tā, piemēram, leņķis apakšstilba un veltņa kaula locītavā, uzsākot raketes 
paātrināšanu bumbiņas virzienā, pieaugušajiem tenisistiem vidēji ir 79.6 ± 3.8°, jaunajiem 
tenisistiem 77.4 ± 3.5°, ceļa locītavā attiecīgi 133.9 ± 4.3° un 136.1 ± 5.4°, gūžas locītavā 
148.4 ± 3.1° un 152.6 ± 1.2°, pleca locītavā 39.7 ± 3.4° un 40.2 ± 3.1°, elkoņa locītavā 132.5 
± 3.4° un 136.6 ± 1.9°.  

Lai pirms raketes vēziena fāzes uzsākšanas tiktu nodrošināta ķermeņa un plecu joslas 
muskuļu iestiepšana, atvēziena laikā tenisisti pagriež plecu joslu pretēji sitiena kustības 
virzienam par lielāku leņķi nekā pagriežas gūžu josla jeb, citiem vārdiem sakot, ”savērpj” 
ķermeni attiecībā pret kopējo vertikālo asi un panāk tā saucamo “ķermeņa posmu apdzīšanu” 
(sk. 13. att.), kas atvieglo vēziena uzsākšanu. Sākoties raketes paātrināšanai, mijiedarbība 
starp ķermeņa plecu joslu un gūžu joslu principiāli izmainās – tagad gūžu josla pagriežas 
ātrāk nekā plecu josla, tā nodrošinot atkārtotu “ķermeņa posmu apdzīšanu”. Daudzos 
pētījumos pierādīts, ka tieši šāda ķermeņa apakšējās un augšējās daļas mijiedarbība ir 
raksturīga  augstas klases sportistu mešanas vai sitienu tehnikai. 

Eksperimenta rezultāti šo tēzi apstiprina (sk. 56. att.). Uzsākot raketes vēzienu, kā arī 
turpmākajos kustības momentos leņķis starp gūžu joslas un plecu joslas asi ir statistiski ticami 
lielāks pieaugušo grupas sportistiem: 27.0 ± 2.2° pieaugušajiem, 17.8 ± 1.5° jaunajiem 
tenisistiem (α < 0.01), kas apliecina viņu prasmi izmantot muskuļu, cīpslu un saišu 
mehāniskās īpašības sitiena efektivitātes paaugstināšanai. 
  

 118



27

17.8

0

5

10

15

20

25

30

Pieaugušie tenisisti Jaunie tenisisti

 

º 

 

56. att. x-faktora grupu vidējie rādītāji raketes un bumbiņas saskares momentā 
  

Lai noteiktu kinemātisko raksturlielumu ietekmi uz raketes ātrumu un to savstarpējās 
sakarības, atsevišķi pieaugušo un jauno tenisa spēlētāju grupai tika veikta iegūto datu  
korelācijas analīze. 
   

Korelācijas analīzes rezultāti 
 Korelācijas analīze tika veikta ar mērķi noteikt savstarpējās sakarības starp pieaugušo 
un jauno tenisistu labā sitiena biomehāniskājiem raksturlielumiem raketes atvēziena fāzes un 
un raketes paātrināšanas (vēziena) fāzes beigu momentā. Korelācijas analīzei tika izvēlēti: 
sitiena fāzes realizācijas laiks; leņķi starp ķermeņa segmentiem (apakšstilba un veltņa kaula 
locītavā, ceļa, gūžas, plecu, elkoņa locītavā, x-faktors), ķermeņa labās puses locītavu centru  
ātrumi, leņķiskie ātrumi un raketes  ātrums.  

Atvēziena fāzē (raketes atvēziena beigu momentā) raketes kustības ātrums 
pieaugušo sportistu grupā statistiski ticami (korelācijas koeficienta kritiskā vērtība ir 0.454, 
korelācijas matricu sk. 2. pielik.)  korelē ar apakšstilba un veltņa kaula locītavas (r = 0.460), 
ceļa locītavas (r = 0.684), elkoņa locītavas (r = 0.619) un plaukstas locītavas kustības ātrumu 
(r = 0.796), gūžas un elkoņa locītavas kustības leņķisko ātrumu (attiecīgi r = 0.758 un r = 
0,918), leņķi ceļa locītavā (r = -0.509), x-faktoru (r = -0.555).  

Jauno tenisistu grupā (korelācijas koeficienta kritiskā vērtība ir 0.380, korelācijas 
matricu un Spirmena rangu korelācijas koeficienta aprēķinu tabulas sk. 2. pielik.) visciešāk ar 
raketes kustības ātrumu korelē ceļa (r = 0.650), gūžas (r = 0.560), plecu (r = 0.507), elkoņa (r 
= 0.777) un plaukstas locītavas ātrums (r = 0.904). Statistiski ticami korelācijas koeficienti 
iegūti starp raketes ātrumu un x-faktoru (r = 0,479),  gūžas un ceļa locītavas leņķisko ātrumu 
(attiecīgi r = -0,452 un r = 0,494), leņķi pleca locītavā (r = - 0,747). Leņķis ceļa locītavā 
korelē ar sitiena realizācijas laiku (r = -0.648), ar leņķi gūžas locītavā (r = 0,872). 

Atvēziena laikā pieaugušajiem tenisistiem X-faktors korelē ar plecu locītavas  kustības 
ātrumu (r = -0.457), plaukstas locītavas kustības ātrumu (r = -0.496), raketes kustības ātrumu 
(r = -0.555), elkoņa locītavas kustības leņķisko ātrumu (r = -0.554), ar leņķi apakšstilba un 
veltņa kaula locītavā (r = 0.636). Jaunajiem spēlētājiem korelācija ir novērota starp x-faktoru 
un ceļa locītavas kustības ātrumu (r = 0.461), plaukstas locītavas kustības ātrumu (r = 0.440), 
raketes kustības ātrumu (r = 0.479), ar apakšstilba un veltņa kaula locītavas leņķi (r = -0.518).  

Raketes paātrināšanas (vēziena) fāzes beigu momentā, sitienu fāzes sākums. 
Raketes kustības ātrums pirms saskares ar bumbiņu  pieaugušajiem tenisistiem ir atkarīgs no 
elkoņa (r = 0.817) un plaukstas locītavas kustības ātruma (r = 0.742), no leņķa elkoņa locītavā 
(r = 0.531).  No tā var spriest, ja vairāk iztaisnota roka ar raketi, lielāks tās rotācijas rādiuss, 
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un ja pārējie apstākļie ir vienādi, lielāks ir raketes galvas lineārais ātrums. Starp x-faktoru un 
raketes kustības ātrumu noteikta cieša korelācija (r = 0.739). Tas parāda, cik būtiska nozīme 
raketes ātruma palielināšanā ir ķermeņa ”savērpšanai” – mijiedarbībai starp ķermeņa apakšējo 
un augšējo daļu. Jaunajiem tenisistiem x-faktora korelācija ar raketes ātrumu nav ticama (r = 
0.111), un tas norāda vai nu uz to, ka katrs sportists kustību organizē atšķirīgi no citiem 
grupas dalībniekiem, vai arī tā vērtību ietekmē x-faktora variēšana no sitiena uz sitienu, kas 
neļauj noteikt šīs grupas tenisistiem vienveidīgu kustību organizācijas  likumsakarību. Kā arī 
liecina par to, ka jaunie tenisisti pārāk ātri, tas ir pirms saskares ar bumbiņu jau sāk pāragru 
plecu joslas kustību (pagriešanu) uz otro pusi. Savukārt pieaugušie sportisti sitienu izpilda 
tehniski pareizāk – plecu joslas griešana uz bumbiņas pusi sākas kopā ar sitienu fāzes 
realizāciju un turpinās, izpildot tā saucamo ”bumbiņas pavadīšanu” ar raketi. 

Būtiska ietekme uz sitiena biomehāniskajiem raksturlielumiem ir labās kājas 
stāvoklim un darbībai raketes vēziena uz priekšu uzsākšanas mirklī. Pieaugušajiem tenisistiem 
leņķis ceļa locītavā salīdzinoši cieši un pozitīvi korelē ar gūžas locītavas leņķisko ātrumu (r = 
0.615), elkoņa (r = 0.742) un plaukstas locītavas   (r = 0.838) kustības ātrumiem. No leņķa 
ceļa locītavā atkarīga kājas aktivitāte raketes paātrināšanas laikā. To apliecina korelācijas 
koeficients starp leņķi ceļa locītavā un ceļa locītavas leņķisko ātrumu (r = 0.799). Arī 
jaunajiem tenisistiem leņķis labās kājas ceļa locītavā raketes vēziena fāzē statistiski ticami 
korelē ar vairākiem  sitiena biomehāniskajiem raksturlielumiem. Atšķirībā no pieaugušajiem 
tenisistiem šīs sakarības ir negatīvas: ar gūžu locītavas kustības ātrumu (r = -0.578), plecu (r = 
-0.608) un elkoņa locītavas ātrumu (r = -0.649). Kājas stāvoklis ceļa locītavā jaunajiem 
sportistiem cieši saistīts ar leņķi gūžas locītavā (r = -0.660), plecu locītavas leņķisko ātrumu (r 
= -0.879) un x-faktoru (r = 0.506).   

Plecu un gurnu asu pagriešanas leņķis (x-faktors) sitienu realizācijas laikā 
pieaugušajiem tenisistiem korelē ar elkoņa locītavas kustības ātrumu (r = 0.709), raketes 
kustības ātrumu (r = 0.739), plecu locītavas kustības leņķisko ātrumu (r = 0.535). Jaunajiem 
tenisistiem x-faktors sitienu realizācijas fāzē korelē ar ceļa locītavas kustības leņķisko ātrumu 
(r = -0.511), gūžu locītavas kustības leņķisko ātrumu (r = -0.396) un leņķi ceļa locītavā (r = 
0.506).   

Datu korelācijas analīzē liela uzmanība tika pievērsta tādiem biomehāniskajiem 
rādītājiem ka raketes kustības ātrums, leņķis ceļa locītavā un x-faktors, to rādītāju korelācijai 
ar citiem kustības kinemātiskajiem raksturlielumiem un to salīdzinošā analīze starp pieaugušo 
un jauno tenisistu grupām raketes atvēziena beigu punktā un raketes paātrināšanas beigu 
momentā. Citu labā sitiena kinemātiko raksturlielumu korelācijas analīzi var apskatīt 2. un 3. 
pielikumā. 

Galvenie secinājumi, salīdzinot pieaugušo un jauno tenisistu labā sitiena organizāciju 
ir sekojošie: pieaugušajiem tenisistiem raketes kustības ātrums bumbiņas saskares mometna ir 
lielāks, nekā jaunajiem sportistiem. Salīdzinot dažādu ķermeņa daļu (precīzāk, locītavu 
centru) absolūtos ātrumus paātrināšanas fāzē, var konstatēt, ka sitiena kustību organizācija 
jaunajiem un pieaugušajiem tenisistiem būtiski atšķiras. Pieaugušajiem tenisistiem statistiski 
ticami lielāki ir ķermeņa augšējās daļas, plecu joslas un rokas segmentu kustības ātrumi. 
Ķermeņa apakšējas daļas locītavu centru ātrumi statistiski ticami lielāki ir jaunajiem 
tenisistiem. Raketes paātrinājuma fāzē kustības kinemātiskie raksturlielumi neatšķirās 
atkarībā no tenisistu vecuma. Pieaugušie tenisisti efektīvāk izmanto muskuļu, cīpslu un saišu 
mehāniskās īpašības sitienu efektivitātes paagustināšanā, uz ko norāda x-faktora vērtība 
(pieaugušajiem tā ir lielāka). 
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3.1.3. Jauno un pieaugušo  tenisistu ķermeņa posmu mijiedarbība, izpildot labo 
sitienu 

Pastāv uzskats, ka tikai tad, ja sitiena kustība ir izpildīta pēc ķermeņa posmu secīgas 
paātrināšanas un secīgas bremzēšanas shēmas, iespējams sasniegt individuāli maksimālo 
biokinemātiskās ķēdes distālā posma ātrumu. Tas nozīmē, ka viļņveida kustības vadīšana 
daudzposmu biokinemātiskajā ķēdē paredz ne tikai pareizi koordinētu ķermeņa posmu 
paātrināšanu, bet arī tik pat precīzi koordinētu šo posmu bremzēšanu, bez kuras nav 
iespējams nodrošināt impulsa pārnešanu pa ķēdes posmiem.   

 Kā šos kustību organizācijas nosacījumus realizē dažādas kvalifikācijas un vecuma 
tenisisti, izpildot labo sitienu, salīdzinājumā, piemēram, ar mešanas kustībām, pētīts maz. Tas 
zināmā mērā izskaidrojams ar to, ka sitieni tenisā ir ļoti daudzveidīgi, ne visos sitienos 
jānodrošina iespējami liels raketes ātrums un to organizācijas principi var atšķirties. 
Eksperimentā iegūtie dati liecina, ka ne tikai pieaugušie eksperimenta dalībnieki, bet arī 
jaunie tenisisti, atkarībā no sava tehniskās meistarības un trenētības līmeņa, savos sitienos 
lielā mērā realizē ātro kustību organizācijas principus. Raketes paātrināšanas fāzē vērojama 
ķermeņa posmu, īpaši ķermeņa augšējās daļas posmu, secīga ieslēgšanās darbībā un arī secīga 
ķermeņa posmu ātruma samazināšanās pirms raketes saskares ar bumbiņu (sk. 57. att.). Attēlā 
redzami raketes un sešu ķermeņa dominējošās puses posmu ”ātrums-laiks” grafiki, attiecīgā 
ķermeņa posma aktīvās darbības sākuma momenti un maksimālā ātruma sasniegšanas 
momenti  attiecībā pret raketes saskares momentu ar bumbiņu. Redzams, ka, sākot ar gūžas 
locītavu, ķermeņa posmi pakāpeniski paātrinās un straujākais ātruma pieaugums ir tiem 
posmiem, kuri atrodas tālāk no balsta. Visstraujākais ātruma pieaugums, pirms raketes 
saskares ar bumbiņu, un vislielākais absolūtais ātrums ir plaukstas locītavai un raketei. 
Pieņemot, ka plaukstas un raketes leņķiskais ātrums ir vienāds,  raketes un plaukstas ātruma 
starpība rodas atšķirīga garuma rotācijas rādiusa ietekmē. Sasniedzot ātruma maksimumu, 
posmu ātrums strauji samazinās. Mazāk aktīvi ir ķermeņa apakšējie posmi – pēdas locītava 
un ceļa locītava. Straujāks to ātruma pieaugums vērojams pēc sitiena pa bumbiņu, kad 
sportista ķermenis pārvietojas sitiena virzienā. Pieaugušo un jauno tenisistu locītavu centru 
un raketes ātruma grafiku salīdzinošā analīze deva iespēju noteikt gan kustību organizācijas 
individuālās, gan grupu atšķirības. Piemēram, jaunā sportista  A.L.  (sk. 57. att.) sitienā rakete 
maksimālo ātrumu sasniedz mirkli pēc saskares ar bumbiņu. Sportists, izpildot sitienu, 
praktiski neizmanto kāju spēku, par ko liecina pēdas un ceļa locītavu ātruma grafiki. Gūžas 
un pleca locītavu centri kustas ar vienādu ātrumu un ātruma dinamiku, kas liecina par to, ka 
ķermeņa augšējā daļa darbojas kā viens vesels ciets posms, kurā nenotiek aktīva mijiedarbība 
starp gūžu joslu un plecu joslu, ko daudzi speciālisti uzskata par vienu no būtiskākajiem 
tehniskās meistarības rādītājiem mešanas un sitienu kustībās. 
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57. att. Locītavu centru un raketes absolūtā ātruma grafiki, izpildot labo sitienu (jaunais 
tenisists A.L.) 

 

Izvērtējot cita jaunā sportista E.R. sitienu (sk. 58. att.) redzams, ka, gūžas, pleca un 
elkoņa locītavas ātrums savu maksimumu sasniedz praktiski vienlaicīgi un salīdzinoši agri 
pirms raketes saskares ar bumbiņu.  

 

 
 

58. att. Locītavu centru un raketes absolūtā ātruma grafiki, izpildot labo sitienu (jaunais 
tenisists E.R.) 

 

Tas liecina par to, ka sportists, izpildot sitienu, praktiski nerealizē secīgas ķermeņa posmu 
ieslēgšanās principu no proksimālajiem uz distālajiem posmiem, tā ievērojami samazinot 
muskuļu darbības efektivitāti. 

Analizējot jaunā tenisista M.I. sitienu (sk. 59. att.), redzams, ka īsi pirms saskares ar 
bumbiņu, raketes ātrums krītas, bet pēc sitiena tas strauji palielinās. Arī pārējo ķermeņa 
posmu ātruma grafikiem redzama divu ātruma maksimumu viļņu forma, kas varētu liecināt 
par lieku muskuļu  sasprindzinājumu  un priekšlaicīgu bremzēšanu.  
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59. att. Locītavu centru un raketes absolūtā ātruma grafiki, izpildot labo sitienu (jaunais 
tenisists M.I.)      

 

Arī pieaugušo tenisistu ķermeņa posmu ”ātrums-laiks” grafiku analīze atklāj sitienu 
organizācijas individuālās un grupu atšķirības.  Piemēram, sportists  A.N., salīdzinot ar 
jauno tenisistu grupas pārstāvjiem (sk. 60. att.), demonstrē ļoti strauju raketes ātruma 
pieaugumu, ko sasniedz, pateicoties galvenokārt aktīvai rokas darbībai. Tenisista kājas un 
ķermeņa apakšējā daļa ātruma producēšanā praktiski nepiedalās. Tenisista kājas un ķermeņa 
apakšējā daļa ātruma producēšanā praktiski nepiedalās. Acīmredzot sportista fiziskās 
sagatavotības līmenis ļauj nodrošināt strauju raketes paātrinājumu tikai ar ķermeņa augšējās 
daļas un rokas muskuļu spēku, un sitienā ar kontrolējamo ātrumu, secīgas ķermeņa posmu 
paātrināšanas un secīgas bremzēšanas princips netiek realizēts. Tuvāk balstam esošo 
ķermeņa posmu, t.i., pleca, elkoņa un plaukstas locītavas ātrums praktiski pieaug vienlaicīgi, 
ātruma maksimumu sasniedzot vienlaicīgi ar raketi.   

 

 
 

60. att. Locītavu centru un raketes absolūtā ātruma grafiki, izpildot labo sitienu 
(pieaugušais tenisists A.N.)  
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Pēc raketes mijiedarbības ar bumbiņu augstākstāvošo posmu ātrums strauji samazinās, 
apakšējo palielinās, jo pēc sitiena pa bumbiņu, lai saglabātu līdzsvaru, seko visa ķermeņa 
kustība uz priekšu sitiena virzienā. Līdzīgu, bet tomēr atšķirīgu kustību organizācijas modeli 
demonstrē tenisists D.A. (sk. 61. att.).  Ja iepriekšējā sportista sitiena tehnikai raksturīga  
vienlaicīga zemākstāvošo ķermeņa posmu ieslēgšanās sitiena darbībā, vienāds ātruma 
pieaugšanas raksturs un vienlaicīga posmu ātruma bremzēšana, tad tenisista D.A. tehniku 
raksturo secīga posmu ieslēgšanās (maksimālo ātrumu proksimālie posmi sasniedz pirms 
raketes saskares ar bumbiņu) un vienlaicīga, salīdzinoši neaktīva posmu bremzēšana, kura 
sākas mirkli pirms saskares ar bumbiņu.    
 

 
 

61. att. Locītavu centru un raketes absolūtā ātruma grafiki, izpildot labo sitienu 
(pieaugušais tenisists D.A.) 

 
Sitiena teniku, kura līdzinās klasiskajam priekšstatam par pareizu ķermeņa posmu 

mijiedarbības raksturu sitienu un mešanas kustībās, demonstrē tenisists E.M. (sk. 62 att.).  
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62. att. Locītavu centru un raketes absolūtā ātruma grafiki, izpildot labo sitienu 
(pieaugušais tenisists E.M.) 

 

Pirmie sāk paātrināties zemākstāvošie, balstam tuvākie  posmi - ceļa locītava, mirkli vēlāk 
pēdas un gūžas locītava. Ar praktiski vienādu laika intervālu darbībā ieslēdzas pleca, elkoņa 
un plaukstas locītava. Posmu maksimālie ātrumi pieaug to ieslēgšanās secībā. Visātrāk, pirms 
raketes sitiena pa bumbiņu, kustas plaukstas locītava, attiecīgi mazāku ātrumu sasniedz 
elkoņa, pleca, gūžas, ceļa un pēdas locītava. Posmu maksimālais ātrums tiek sasniegts dažādā 
laikā pirms bumbiņas izlidošanas momenta, bet tas notiek pirms momenta, kad rakete 
sasniedz maksimālo ātrumu. Redzams, ka posmu aktīvā bremzēšana sākas to ieslēgšanās 
secībā, sākot ar gūžas un turpinoties pleca, elkoņa, plaukstas locītavā. Kā sportista tehnikas 
īpatnība, kas nav raksturīga pārējiem pieaugušajiem eksperimenta dalībniekiem un arī atšķiras 
no  tiem kustības organizācijas modeļiem, kas aprakstīti literatūrā, jāatzīmē tas, ka proksimālo 
ķermeņa posmu bremzēšana notiek divās daļās – mirkli pirms raketes saskares ar bumbiņu un 
turpinās pēc sitiena pa bumbiņu. Var domāt, ka lielāko daļu no tās kinētiskās enerģijas ko 
ķermeņa posmi ieguva pirmssitiena paātrināšanas procesā, šādi organizējot kustību, raketes 
ātruma paātrināšanā izmantota netika.  

Tehniku, kad labā sitiena izpildē praktiski piedalās tikai ķermeņa plecu joslas un rokas 
muskuļi, demonstrē tenisists I.L. (sk. 63. att.). 
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63. att. Locītavu centru un raketes absolūtā ātruma grafiki, izpildot labo sitienu 
(pieaugušais tenisists I.L.) 

 

Attēlā redzams, ka sitiena izpildē aktīvi nepiedalās labā kāja. Pēdas un ceļa locītavas ātrums 
praktiski neatšķiras no nulles. Elkoņa un  plaukstas ātrums sāk palielināties, pirms tas ir sācies 
proksimālajos ķermeņa posmos – gūžas un pleca locītavā. Ķermeņa posmu ātruma pieaugšana  
un arī posmu ātruma bremzēšana ”izstiepta” laikā, kas liecina par to, ka strauja ”impulsa 
ģenerēšana” šeit nenotiek un ”impulsa transmisija” no proksimālajiem uz distālajiem 
posmiem, lai palielinātu raketes ātrumu, netiek realizēta.  
 Secinot, jāatzīmē, ka gan pieaugušie, gan jaunie tenisisti realizē secīgas ķermeņa 
posmu darbības principu, impulsa ģenerēšanas un transmisijas principu, apgriezta svārsta 
principu. 

3.2.  Jauno tenisistu skeleta sistēmas novērtēšana 

Viens no promocijas darba uzdevumiem – novērtēt jauno tenisistu skeleta sistēmu un 
treniņu ietekmi uz sportistu stāju. Statiskā stāja ir ķermeņa nepiespiests vertikālais stāvoklis ar 
minimālu muskuļu sasprindzinājumu. Lai realizētu izvirzīto uzdevumu, tika organizētas divas 
testēšanas, pedaģoģiskais un salīdzinošais eksperiments. 

3.2.1. Bērnu iesācēju un jauno tenisistu stājas novērtēšanas rezultāti 

Pētījumā piedalījās 13 bērni, kuri tika sadalīti ”A” un ”B” grupās. ”A” grupu veidoja  
bērni iesācēji, kuru treniņa stāžs nepārsniedz 2 gadus. ”B” grupā tika ieskaitīti jaunie sportisti, 
kas jau piedalās Latvijas Tenisa savienības reitinga turnīros U-10 un U-12 grupā un kuru 
sporta pieredze nav mazāka par 3 gadiem (grupu dalībnieku sastāva raksturojumu sk. 2 . daļas 
6. tab.). 

Statiskās stājas frontālajā un sagitālajā plaknē mērījumu dati tika izvērtēti katram 
indivīdam atsevišķi un grupās, nosakot rādītāju novirzes no normas un pēc tam tika attiecīgo 
rādītāju starpgrupu  atšķirības (sk. 4.pielik.). Individuālie statiskās stājas rādītāji frontālā 
plaknē no priekšpuses attiecībā pret vertikālajām līnijām abu vecuma grupu dalībniekiem 
apkopoti 16. un 17. tabulās, pret horizontālajām anatomiskajām līnijām – 18. un 19. tabulās. 
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Novērtējot anatomisko līniju noliekumu, ar ”+” tika atzīmēts noliekums uz priekšu vai pa 
kreisi, ar ”-” zīmi noliekums atpakaļ vai pa labi.  

           16. tabula 
”A” grupas tenisistu stājas noviržu rādītāji frontālajā plaknē 

no priekšpuses (vertikālās anatomiskās līnijas) 
 

Bērnu 
iniciāļi 

Pieres daļa pie 
deguna pamatnes 

– zoda bedrīte 

Zoda bedrīte – 
jūga bedrīte 

Jūga bedrīte – 
krūšu kaula 
zobenveida 
izaugums 

Krūšu kaula 
zobenveida 
izaugums – 

kaunuma kaula 
simfīze 

K.Š. -10° +10° -4° -5° 
E.K. +3° -10° 0° -2° 
Ī.Š. -2° -2° -2° +2° 

A.G. +3° 0° -4° -3° 
S.M. -2,5° -8° +2° 0° 
S.P. -2° +0° +4° -1° 
V.L. 0° -3° -3° -3° 

 

Stājas noviržu rādītāji ”A” grupas bērniem ir ar lielu izkliedi, kas varētu liecināt par to, 
ka šajā vecumā pareizas stājas stereotips vēl nav noturīgs. Ar ”-” zīmi tiek apzīmēts 
noliekums no vertikāles pa labi, ar ”+” zīmi noliekums pa kreisi. Vislielākās novirzes ir K.Š., 
kura vertikālās līnijas ”pieres daļa pie deguna pamatnes – zoda bedrīte” un ”zoda bedrīte – 
jūga bedrīte”,  kas raksturo galvas noliekumu un kakla stāvokli ir ar vislielāko nobīdi, kas 
sastāda 10°, galva noliekta pa labi, attiecīgi kakls kompensē ar noliekumu pa kreisi. Tam 
pašam bērnam (K.Š.) anatomiskās līnijas ”jūga bedrīte – krūšu kaula zonbenveida izaugums” 
un ”krūšu kaula zobenveida izaugums – kaunuma kaula simfīze” ir ar noliekumu pa kreisi. 
Savukārt E.K. galva ir noliekta pa kreisi 3°, bet kakls kompensē ar noliekumu pa labi 10°, 
”jūga bedrīte – krūšu kaula zonbenveida izaugums” vertikālā anatomiskā līnija atbilst normai 
un ir 0°, ”krūšu kaula zobenveida izaugums – kaunuma kaula simfīze” vertikālās līnijas 
noliekums nepārsniedz 2°. Pēc šiem rādītājiem nevienam bērman nav ideālas stājas, tomēr, 
pētījuma dalībniekam I.S. novirzes no normas nepārsniedz 2° un V.L. attiecīgi 3°, ko varētu 
uzskatīt par normu. 
 Vecākās ”B” tenisistu grupas stājas raksturlielumi vairāk atbilst normai (sk. 17. tab.). 
Lielākajai grupas daļai stājas rādītāji frontālajā plaknē attiecībā pret vertikālajām 
anatomiskajām līnijām atbilst normai un sastāda 0°. Vislielākās novirzes ir E.S.: vertikālās 
līnijas kas raksturo galvas noliekumu (8°), kakla (5°) un krūškurvja (4°) stāvokli, ir ar 
noliekumu pa kreisi. Tenisistam S.L. vertikālā anatomiskā līnija ”zoda bedrīte – jūga bedrīte” 
ir ar lielu novirzi, kas sastāda 6° un raksturo noliekumu pa labi, savukārt pārējās līnijas atbilst 
normai un to lielums nepārniedz 1°. Četriem bērniem (L.Z., E.V., E.B., Es.B.) novirzes no 
normāla stājas stereotipa nepārsniedz 1°– 4°.  

17. tabula 
”B” grupas tenisistu stājas noviržu rādītāji frontālajā plaknē no priekšpuses   

 (vertikālās anatomiskās līnijas) 
 

Bērnu 
iniciāļi 

Pieres daļa pie 
deguna pamatnes 

– zoda bedrīte 

Zoda bedrīte – 
jūga bedrīte 

Jūga bedrīte – 
krūšu kaula 
zobenveida 
izaugums 

Krūšu kaula 
zobenveida 
izaugums – 

kaunuma kaula 
simfīze 

E.Š. +8° +5° +4° 0° 
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L.Z. 0° -1,5° 0° -2° 
E.V. 0° -4° 0° 0° 
E.B. 0° 0° 0° +2° 
S.L. -1° -6° 0° -1° 
Es.B. 0° +3° +1° 0° 

 
Stājas noviržu rādītāji frontālajā plaknē no priekšpuses attiecībā pret horizontālajām 

anatomiskajām līnijām ”A” grupas dalībniekiem parādīti 18. tabulā, “B” grupas jaunajiem 
tenisistiem 19. tabulā. Raksturojot stājas noviržu rādītājus frontālajā plakne, horizontālās 
līnijas noliekums pa kreisi tiek apzīmēts ar ”+” zīmi, noliekums pa labi ar ”-”. Visiem 
bērniem labā roka bija dominējošā, līdz ar to, pēc mūsu domām, noliekums pa labi varētu 
raksturot ”darba” muskuļu savilkšanu, kas varētu būt asimetriskās slodzes rezultāts. 

 18. tabula 
”A” grupas tenisistu stājas noviržu rādītāji frontālajā plaknē no priekšpuses 

 (horizontālās anatomiskās līnijas) 
 

Bērnu 
iniciāļi 

Plecu pauguri 
Viena 

nosaukuma 
ribu loki 

Zarnkaula 
augšējās 
šķautnes 

Zarnkaula 
priekšējās 
augšējās 
smailes 

Augšstilba 
kaula lielie 

grozītāji 

K.Š. 0° -2° -4° -4° +1° 
E.K. +1° 0° -1° -0,5° 0° 
Ī.Š. -2° 0° +2° +3° +2° 

A.G. -1,5° -3° -3° -4° -3° 
S.M. -1° +3° +1° +1,5° +2° 
S.P. -1° +2° 0° +3° 0° 
V.L. -1° +1° -1° +2° 0° 

 

Bērniem iesācējiem (sk. 18. tab.) stājas noviržu rādītāji frontālajā plaknē, kas raksturo 
horizontālās anatomiskās līnijas, nepārsniedz vairāk par 4°. Visbiežāk tenisistiem tiek vērtēta 
plecu pauguru horizontālā anatomiskā līnija. ”A” grupas bērniem plecu pauguru noliekums 
nav liels, tas nepārsniedz 2°. 

          19. tabula 
”B” grupas tenisistiem stājas noviržu rādītāji frontālajā plaknē no priekšpuses   

 (horizontālās anatomiskās līnijas) 
 

Bērnu 
iniciāļi 

Plecu pauguri 
Viena 

nosaukuma 
ribu loki 

Zarnkaula 
augšējās 
šķautnes 

Zarnkaula 
priekšējās 
augšējās 
smailes 

Augšstilba 
kaula lielie 

grozītāji 

E.Š. +2,5° +2° +1° +4° +2° 
L.Z. -1° -0,5° +3° 0° -1,5° 
E.V. +3,5° +2° -2° -2,5° -0,5° 
E.B. +1° +3° +3° +6° +2° 
S.L. 0° -0,5° 0° -0,5° -1,5° 
Es.B. +1° +5° 0° +3,5° +2° 

 

Savukārt jauno tenisistu  ”B” grupas dalībniekiem (sk. 19. tab.) plecu pauguru 
horizontālās anatomiskās  līnijas noliekums sasniedz līdz 3.5° un starp dalībniekiem vērojama 
šī rādītāja izkliedi. Piemēram, E.S. kreisais plecs ir zemāks par labo par 2.5°, E.V. par 3.5°, 
E.B. par 1°, savukārt  L.Z. labais plecs ir zemāks par 1°, un tikai vienam bērnam (S.L.) plecu 
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pauguru anatomiskā līnija atbilst ideālās stājas prasībām (0°). Vērtēšanas rezultāti neparādīja 
vienu tendenci visiem tenisistiem par plecu pauguru anatomiskās līnijas novirzi uz vinu pusi, 
tās nepārsniedz 3.5° un tās virziens variē starp dalībniekiem. Pārējās horizontālās anatomiskās 
līnijas frontālajā plaknē raksturo ribu loku, zarnkaula un gūžu asimetriju. To novirzes 
iesācējiem nepārsniedz 4°, jaunajiem tenisistiem – 3.5°. Tikai vienam ”B” grupas dalībniekam 
E.B. ”zarnkaula priekšējās augšējās smailes” horizontālā anatomiskā līnija ir ar lielāku 
novirzi, kas sastāda 6° ar noliekumu pa kreisi. Skeleta sistēmas asimetrija frontālajā plaknē 
nav izteikta – novirzes rādītāji nav lieli, tomēr, pēc mūsu domām, pareizas stājas stereotipa 
veidošana un papildus muskuļu nostiprināšana ir nepieciešama. 

Stājas noviržu rādītāji sagitālajā plaknē attiecībā pret vertikālajām līnijām apkopoti 20. 
un 21. tabulā, attiecībā pret horizontālajām līnijām – 22. un 23. tabulās.  

           20. tabula 
”A” grupas dalībnieku stājas noviržu rādītāji sagitālajā plaknē 

 (vertikālās anatomiskās līnijas) 
 

Bērnu 
iniciāļi 

Auss atvere – 
pleca paugurs 

Pleca paugurs – 
augšstilba kaula 
lielais grozītājs 

Augšstilba kaula 
lielais grozītājs – 

ceļa locītavas 
viduspunkts 

Ceļa locītavas 
viduspunkts – 
ārējās potītes 
priekšējā daļa 

K.Š. -2° -3° -5° -1° 
E.K. 0° -4° -9° +5° 
Ī.Š. -4° +3° -6° 0° 

A.G. 0° -3° -2,5° +6° 
S.M. -8° +4° -2° +1° 
S.P. +3,5° -1° -6° 0° 
V.L. -0,5° -3° +2 -8° 

 

Vertikālā anatomiskā līnija - ”auss atvere – pleca paugurs” - raksturo galvas noliekumu 
uz priekšu vai atpakaļ. ”A” bērnu grupā galvas noliekums uz priešu ir S.P. un sastāda 3.5°, 
diviem bērniem (E.K. un A.G.) auss atvere atrodas vienā līmenī ar plecu pauguru. Savukārt 
pārējiem ir novirze ar ”-” zīmi, kas raksturo ne tikai galvas noliekumu, bet arī to, ka plecu 
paugurs atrodās priekšā, kas savukārt varētu liecināt, ka lāpstiņu savienotājmuskuļi un 
muguras muskuļi nav pietiekami spēcīgi, lai noturētu pareizu stāju, piemēram, bērnam S.M. 
ieprieš minētā horizontālā anatomiskā līnija ir ar novirzi -8°. 

Anatomiskā līnija ”pleca paugurs – augšstilba kaula lielais grozītājs” raksturo 
fizioloģisko izliekumu stāvokli. Piemēram, bērniem K.Š., E.K., A.G., S.P. un V.L šīs līnijas 
noliekums ir ar ”-” zīmi, kas varētu liecināt par palielinātu josta lordozi, savukārt I.S. un S.M. 
novirze ir ar ”+” zīmi, kas norāda uz krūšu kifozes palielināšanas tendenci. Šo anatomisko 
līniju novirzes rādītāji iesācējiem nepārsniedz 4°. 

Vertikālās anatomiskās līnijas, kas raksturo apakšējo ekstremitāšu stāvokli sagitālajā 
plaknē, ir ”augšstilba kaula lielais grozītājs – ceļa locītavas viduspunkts” un ”ceļa locītavas 
viduspunkts – ārējās potītes priekšējā daļa”. Lielākajai daļai iesācēju augštilba noliekums pret 
vertikālo anatomisko līniju ir ar ”-” zīmi, bet apakštilba – ar  ”+” zīmi, kas norāda uz to, ka 
kājas ceļu locītavās ir ”izliektas” atpakaļ, piemēram, visspilgtāk tas ir novērots E.K., kuram 
vertikālā anatomiskā līnija ”augšstilba kaula lielais grozītājs – ceļa locītavas viduspunkts” ir 
ar novirzi -9° un līnija ”ceļa locītavas viduspunkts – ārējās potītes priekšējā daļa” ar 
noliekumu +5°. 

Jauno tenisistu ”B” grupas dalībnieku stāju raksturojošie vertikālās anatomiskās līnijas 
noliekumi ir parādīti 21. tabulā. Vislielākās novirzes no pareizās stājas stereotipa ir bērnam 
L.Z.: anatomiskā līnija ”auss atvere – pleca paugurs” ir ar noliekumu -13° un ”ceļa locītavas 
viduspunkts – ārējās potītes priekšējā daļa” ar noliekumu -7.5°. 
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21. tabula 
”B” grupas dalībnieku stājas noviržu rādītāji sagitālajā plaknē 

 (vertikālās anatomiskās līnijas) 
 

Bērnu 
iniciāļi 

Auss atvere – 
pleca paugurs 

Pleca paugurs – 
augšstilba kaula 
lielais grozītājs 

Augšstilba kaula 
lielais grozītājs – 

ceļa locītavas 
viduspunkts 

Ceļa locītavas 
viduspunkts – 
ārējās potītes 
priekšējā daļa 

E.Š. -9° +2° -1° 0° 
L.Z. -13° -2° +3° -7,5° 
E.V. +9° -2° -6° +1° 
E.B. +4° 0° -6° -2° 
S.L. +5° -8° -5° 0° 
Es.B. 0° 0° -3° -1° 

 

Vislielākās ”B” grupu dalībnieku vertikālo anatomisko punktu novirzes ir vērojamas līnijai 
”auss atvere – pleca paugurs”. Trim bērniem (E.V., E.B., S.L.) tās noliekums ir ar ”+” zīmi 4° 
- 9° robežās, diviem bērniem (E.S., L.Z.) noliekums ir ar ”-” zīmi un variē 9° - 13° robežās. 
Tikai vienam dalībniekam (Es.B.) segmentos, kas raksturo ķermeņa augšdaļu, skeleta 
sistēmas asimetrija nav novērota, un līnijas, kas parāda apakšējo ekstremitāšu stāvokli, 
noliekums nepārsniedz 3°. 
 Stājas noviržu rādītāji sagitālajā plaknē, kas tiek raksturoti ar ķermeņa segmentu  
horizontālo līniju noliekumiem, atspoguļoti 22. un 23. tabulā. 

22. tabula 
”A” grupas dalībnieku stājas noviržu rādītāji sagitālajā plaknē 

 (horizontālās anatomiskās līnijas) 
 

Bērnu 
iniciāļi 

Pirmais krūšu 
skriemeļa smailais 

izaugums – 
jūga bedrīte 

Viena nosaukuma 
mugurējais un 

priekšējais ribas loks 

Mugurējā augšējā 
zarnkaula smaile – 
zarnkaula priekšējā 

augšējā smaile 
K.Š. -25° +19° -2,5° 
E.K. -20° +1° -22° 
Ī.Š. -21° +2° -24° 

A.G. -22° -1° -19° 
S.M. -23° +4° -13° 
S.P. -15° +2° -27° 
V.L. -25° +7° -22° 
Analizējot stājas noviržu rādītājus sagitālā plaknē, neatkarīgi no sportistu grupas, 

vērojamas lielas horizontālo līniju novirzes. Piemēram, anatomiskā līnija ”pirmais krūšu 
skriemeļa smailais izaugums – jūga bedrīte” iesācējiem ”A” grupā noliekumi variē no 15° līdz 
25° un jauno tenisistu ”B” grupā attiecīgi no 13° līdz 22°. Līdzīgu situāciju var novērot, 
novērtējot arī ”mugurējā augšējā zarnkaula smaile – zarnkaula priekšējā augšēja smaile” 
anatomiskās līnijas noliekumu: ”A” grupas bērniem novirzes sastāda 13° - 27° (izņēmums ir 
K.Š. – novirze no normas tikai 2.5°, ko var uzskatīt par normu), bet ”B” grupas  tenisistiem 
novirzes variē no 10° līdz 28°. Salīdzinot horizontālās līnijas ”viena nosaukuma mugurējais 
un priekšējais ribas loks” novirzes, jāatzīmē, ka iesācēju grupai to lielums nepārsniedz 7° 
(izņēmums ir K.Š., kuram novirze no normas sasniedz 19°) un jauno tenisistu grupai noviržu 
lielums nepārsniedz 5° (izņēmums ir E.V. ar novirzi 17°). Tik ievērojamas novirzes plecu un 
gurnu rajonā ar ”-” zīmi liecina par tendenci uz palielinātu krūšu kifozi un jostas lordozi. 
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23. tabula 
”B” grupas dalībnieku stājas noviržu rādītāji sagitālajā plaknē 

 (horizontālās anatomiskās līnijas) 
 

Bērnu 
iniciāļi 

Pirmais krūšu 
skriemeļa smailais 

izaugums – 
jūga bedrīte 

Viena nosaukuma 
mugurējais un 

priekšējais ribas loks 

Mugurējā augšējā 
zarnkaula smaile – 
zarnkaula priekšējā 

augšējā smaile 
E.Š. -20° +3° -14° 
L.Z. -13° -5° -10° 
E.V. -14° +17° -21° 
E.B. -22° -5° -22° 
S.L. -16° -1° -28° 
Es.B. -22° 0° -19° 

 

Ar aprakstošās statistikas palīdzību tika pārbaudīta datu atbilstība normālajam 
sadalījumam. Noskaidrojās, ka normālajam sadalījumam neatbilst tikai ”B” grupas viena 
vertikālā anatomiskā līnija ”deguna pamatne – zoda bedrīte”. Salīdzinot datus ar Stjudenta 
kritēriju neatkarīgajām kopām un Van der Vandera kritēriju,  tika iegūti šādi rezultāti.  
Iesācēju un jauno tenisistu grupā starp anatomisko līniju noliekuma rādītājiem frontālajā 
plaknē atšķirības nav (α < 0.05), izņemot vertikālo anatomisko līniju ”pieres daļa pie deguna 
pamatnes – zoda bedrīte”. Starpības starp grupu vidējiem rādītājiem ir statistiski ticamas, 
vidējo aritmētisko starpība ir 2.9° (α < 0.05). Statistiski būtiska atšķirība ir arī starp 
horizontālo līniju ”plecu pauguri” grupu rādītājiem: vidējo aritmētisko starpība ir 2°, 
iesācējiem vidējais rādītājs ir -0.8° ± 0.4, jaunajiem tenisistiem 1.2° ± 0.7  (α < 0.05).   

Veiktie jauno tenisistu stājas raksturlielumu mērījumi neļauj spriest par kopīgu tendenci 
un izdarīt viennozīmīgu secinājumu par noviržu cēloņiem no pareizās stājas, kā arī izteikt 
apgalvojumu, ka stājas izmaiņu galvenais cēlonis ir nodarbošanās ar tenisu šajā vecumā. Tajā 
pašā laikā iegūtie dati ļauj izdarīt divus citus secinājumus: 1) jauno tenisistu stāja nav ideāla, 
tāpēc paralēli treniņiem tenisā jāveic pareizas stājas veicinoši pasākumi; 2) stājas korekcijai 
jānotiek pēc individuālas programmas, pamatojoties uz kvantitatīvo mērījumu datiem.  

3.2.2. Skeleta sistēmas  atkārtota testēšana pēc stājas veicinošā vingrinājumu 
kopuma pielietošanas 

Vadoties pēc izstrādātā pareizās stājas veicinošā vingrinājumu kopuma satura (sk. 3.4. 
apakšnod.) un balstoties uz katra bērna individuālajiem stājas novērtēšanas rezultātiem, tika 
izstrādāti vingrinājumu kompleksi jaunajiem tenisistiem (vingrinājumu piemēri un 
rekomendēto dozējumu sk. 6.pielik.). Pedagoģiskā eksperimenta ilgums 12 nedēļas, piedalījās 
4 meitenes - ”B” grupas jaunās tenisistes (sk. 2. daļas 6. tab.) Statiskās stājas atkārtotā 
testēšanas rezultāti ir prezentēti 25. – 30.  tabulās. 

Analizējot jauno tenisistu stājas noviržu rādītāju dinamiku pēc 12 nedēļām (sk. 
4.pielik.), jāatzīmē kā frontālā plaknē  no priekšpuses visu horizontālo (sk. 25.tabulu) un 
vertikālo (sk. 26. tabulu)  anatomisko līniju noliekumu izmaiņu starpības nav statistiki ticamas 
(α < 0.05). Salīdzinot individuālus rādītājus var novērot, kā E.V. stājas raksturlielumi ir 
normā (noliekums nepārsniedz 1°), pedagoģiskā eksperimenta beigās anatomiskās līnijas 
”zoda bedrīte – jūga bedrīte” noliekums, kas raksturo galvas stāvokli, no -4° izmainījās uz 1°. 
Bērniem E.B. un L.Z. vertikālo līniju noliekumi nepārsniedz 2° - 3°. Savukārt S.L. 
anatomisko līniju rādītāji ir pasliktinājusies: ”pieres daļa pie deguna pamatnes – zoda bedrīte” 
no 5° uz 9°, ”zoda bderīte – jūga bedrīte” no -6° uz 12°.  
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25. tabula 
Stājas noviržu rādītāji frontālā plaknē no priekšpuses 

 (vertikālās anatomiskās līnijas) 
 

Pieres daļa pie 
deguna 

pamatnes – 
zoda bedrīte 

Zoda bedrīte – 
jūga bedrīte 

Jūga bedrīte – 
krūšu kaula 
zobenveida 
izaugums 

Krūšu kaula 
zobenveida 
izaugums – 

kaunuma kaula 
simfīze 

 
Bērnu 
iniciāļi 

Sept. Nov. Sept. Nov. Sept. Nov. Sept. Nov. 
E.B. 0° -0,5° 0° 3° 0° -1° 2° 2° 
S.L. 5° 9° -6° 12° 0° 1° -1° -1° 
L.Z. 0° -1° -1,5° -1,5° 0° -1° -2° 0° 
E.V. 0° 0,5° -4° 1° 0° 1° 0° 0° 

 

Plecu pauguru anatomiskās līnijas rādītāji (sk. 26. tab.) pirms un pēc eksperimenta ir 
sekojošās: E.B. septembrī bija 1° un novembrī -1°, S.L. septembrī 0° un novembrī -1.5°, L.Z. 
septembrī -1° un novembrī 0°, E.V. pirmās testēšanas laikā bija 3.5° un pēc pareizās stājas 
veicinoša vingrinājumu kopuma pielietošanas -1°. Novērtējot ”viena nosaukuma ribu loki”, 
”zarnkaula augšējās šķautnes” un ”augšstilba kaula lielie grozītāji” visiem eksperimenta 
dalībniekiem augstākminēto līniju noliekumi nepārsniedz 3°. Līdzīga situācija ir arī novērtējot 
anatomisko līniju ”zarnakaula priekšējās augšējās smailes” rādītājus – pēc atkārtotas 
testēšanas visiem bērniem novirzes nepārniedz 1.5°, vissievērojāms uzlabojums ir E.B. no 6° 
uz 1°. 

26. tabula 
Stājas noviržu rādītāji frontālā plaknē no priekšpuses 

(horizontālās anatomiskās līnijas) 
 

Plecu 
pauguri 

Viena 
nosaukuma 

ribu loki 

Zarnkaula 
augšējās 
šķautnes 

Zarnkaula 
priekšējās 
augšējās 
smailes 

Augšstilba 
kaula lielie 

grozītāji 
Bērnu 
iniciāļi 

Sept. Nov. Sept. Nov. Sept. Nov. Sept. Nov. Sept. Nov. 

E.B. 1° -1° 3° 1° 3° 2,5° 6° 1° 2° 1° 
S.L. 0° -1,5° -0,5° 2,5° 0° -2° -0,5° -1,5° -1,5° -1° 
L.Z. -1° 0° -0,5° 0° 3° -0,5° 0° 0° -1,5° -1,5° 
E.V. 3,5° -1° 2° -2° -2° 2,5° -2,5° 1° -0,5° 1° 

 

Stājas noviržu rādītāji frontālā plaknē attiecībā pret vertikālām līnijām ir prezentēti 27. tabulā. 
Eksperimenta dalībniekam L.Z. visās vertikālās anatomiskās līnijas atbilst ideālas stājas 
raksturlielumiem, tikai līnijas ”skriemeļu smailie izaugumi krūšu daļā” noliekums 
pasliktinājās uz 1°. E.V. stājas raksturlielumi izmainīja noliekumu uz 1°: ”skriemeļu smailie 
izaugumi kaklu daļā” no 5° uz 4°, ”skriemeļu smailie izaugumi krūšu daļā” no 3° uz 4° un 
”skriemeļu smailie izaugumi jostas daļā” palika nemainīga 0°. Līdzīga situācija vērojama arī 
E.B. dalībniekam: kaklu daļā no 2° uz 3°, krūšu daļā no -4° uz -2° un jostas daļā no 3° uz 2°. 
Tikai vienam bērnam (S.L.) vertikālās līnijas ”skriemeļu smailie izaugumi jostas daļā” 
noliekums krasi pasliktinājās no 3° uz 10. 
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27. tabula 
Stājas noviržu rādītāji frontālā plaknē no mugurpuses 

(vertikālās anatomiskās līnija) 
 

Iniciāļi 
Skriemeļu smailie 

izaugumi kaklu daļā 
Skriemeļu smailie 

izaugumi krūšu daļā 
Skriemeļu smailie 

izaugumi jostas daļā 
 Sept. Nov. Sept. Nov. Sept. Nov. 

E.B. 2° 3° -4° -2° 3° 2° 

S.L. 1° 2° 0° 0° 3° 10° 

L.Z. 0° 0° 0° -1° 0° 0° 

E.V. 5° 4° 3° 4° 0° 0° 
 

Frontālā plaknē no mugurpuses horizontālo līniju noliekumu izmaiņas pirms un pēc 
eksperimenta svārstās 1° - 4° diapazonā (sk. 28. tab.). Datu matemātiskā apstrāde parādīja ka 
rezultātu starpības nav statistiski ticamas. Analizējot individuālus stājas rādītājus forntālā 
plaknē no mugurpuses, jāatzīmē, ka vislielākas izmaiņas tika novērotas L.Z. – horizontālās 
anatomiskās līnijas ”mugurējās augšējās zarnkaula smailes” noliekums no 4° izmainīja savu 
virzienu uz -8°. Trīm bērniem (E.B., S.L. un E.V.) anatomiskā līnija kas raksturo lāprtiņu 
stāvokli, uzlabojās: septembrī tika novērota lāpstiņu asimetrija (dominējošās labās rokas 
lāpstiņas apakšējais stūris bija zemāks par kreisās puses lāpstiņu), savukārt atkārtotās 
testēšanas individuālie rezultāti parādīja, ka noliekums izlīdzinājās E.B. un E.V. līdz 0°, S.L. 
līdz 1°. 

                                                       28. tabula 
Stājas noviržu rādītāji frontālā plaknē no mugurpuses 

(horizontālās anatomiskās līnija)  
 

Plecu pauguri 
Lāpstiņu 

apakšējie stūri 
Zarna kaula 

augšējās šķautnes 

Mugurējās 
augšējās 

zarnkaula smailes
Bērnu 
iniciāļi 

Sep. Nov. Sept. Nov. Sept. Nov. Sept. Nov. 
E.B. -3° -2,5° -3° 0° -2° 0° -3° -4° 
S.L. 0° -1° -3° 1° 0° -2° 2° -1° 
L.Z. -0,5° 3° -5° 6° -1° 0° 4° -8° 
E.V. -3° -1° -2,5° 0° 2° 0,8° 2° 1° 

 

Stājas noviržu rādītāji sagitālā plaknē attiecībā pret  vertikālām līnijām ir prezentēti 29. 
tabulā. Datu matemātiskā apstrāde parādīja, ka starpības starp pirmās un otrās testēšanas 
rezultātiem statistiski ticamas ir tikai vienai vertikālai anatomiskai līnijai ”augšstilba kaula 
lielais grozītājs – ceļa locītavas viduspunkts” (α < 0.05): E.B. noliekums izmainījās no -6° uz 
2°, S.L. no -5° uz 2°, L.Z. no 3° uz 4° un E.V. no 6° uz 0°. Pārējām vertikālām anatomiskajām 
līnijām rezultātu starpības nav statistiski ticamās, tomēr jāatzīmē kā ievērojams individuāls 
uzlabojums ir S.L. (anatomiskās līnijas ”pleca paugurs – augšstilba kaula lielais grozītājs” 
noliekums uzlabojās no 8° uz 3.5°) un L.Z. (anatomiskās līnijas ”ceļa locītavas viduspunkts – 
ārējās potītes priekšējā daļa” noliekums uzlabojās no -7.5° uz -0.5°). 

29. tabula 
Stājas novirzes rādītāji sagitālā plaknē (vertikālās anatomiskās līnijas) 

 

Iniciāļi 
 

Auss atvere – 
pleca paugurs 

Pleca paugurs – 
augšstilba kaula 
lielais grozītājs 

Augšstilba kaula 
lielais grozītājs 
– ceļa locītavas 

Ceļa locītavas 
viduspunkts – 
ārējās potītes 
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viduspunkts priekšējā daļa 
 Sept. Nov. Sept. Nov. Sept. Nov. Sept. Nov. 

E.B. 4° 4° 0° 0° -6° 2° -2° -3° 
S.L. 5° 5° 8° 3,5° -5° 2° 0° -1° 
L.Z. 13° 10° -2° -0.5° 3° 4° -7.5° -0.5° 
E.V. 9° 7° -2° 1° -6° 0° 1° -2.5° 

 

Vislielākās stājas raksturlielumu uzlabojumi ir novēroti sagitālā plaknē hoizontālo līniju 
noliekumiem (sk. 30. tab.). Horizontālās anatomiskās līnijas ”pirmais krūšu skriemeļa 
smailais izaugums – jūga bedrīte” pirmās un otrās testēšanas rezultātu starpības ir statistiski 
ticamās (α < 0.05), visiem jaunajiem tenisistiem tās noliekums uzlabojās: E.B. no 22° uz 9°, 
S.L. no 16° uz 9°, L.Z. no 13° uz 6°, E.V. no 14° uz 8°. Pārējām horizontālām anatomiskajām 
līnijām rezultātu starpības nav statistiski ticamās. Tomēr, analizējot individuāli, jāatzīmē ka 
pozitīvā tendence arī ir novērota anatomiskās līnijas ”mugurējā augšējā zarnkaula smaile – 
zarnkaula priekšējā augšējā smaile” noliekumu izmaiņām: E.B. tās uzlabojās no 22° uz 16°, 
S.L. no 28° uz 10°, L.Z. no 10° uz 9 ° un E.V. no 21° uz 13°.  

Divpadsmit nedēļu laikā pielietojot treniņu procesā stājas veicinošos vingrinājumus var 
novērtēt, kā lielāka daļa no mērītajiem statiskās stājas rādītājiem ir izmaiījušies un  tuvojušies 
normai. 

30. tabula 
Stājas novirzes rādītāji sagitālā plaknē (horizontālās  anatomiskās līnijas) 

 

Pirmais krūšu 
skriemeļa smailais 

izaugums – 
jūga bedrīte 

Viena nosaukuma 
mugurējais un 

priekšējais ribas loks 

Mugurējā augšējā 
zarnkaula smaile – 
zarnkaula priekšējā 

augšējā smaile 

Bērnu 
iniciāļi 

 
Sept. Nov. Sept. Nov. Sept. Nov. 

E.B. 22° 9° -5° 8° 22° 16° 
S.L. 16° 9° -1° 0° 28° 10° 
L.Z. 13° 6° -5° -3° 10° 9° 
E.V. 14° 8° -17° -12° 21° 13° 
 

Atkārtotās testēšanas rezultāti liecina par pedagoģiskā eksperimenta pozītīviem 
rezultātiem. Pēc iegūto datu matemātiskās apstrādes var secināt, kā statistiski ticamās  (α < 
0.05) starpības starp pirmās un otrās testēšanas rezultātiem bija sagitālā plaknē vertikālai 
anatomiskai līnijai ”augšstilba kaula lielais grozītājs – ceļa locītavas viduspunkts” un 
horizontālai anatomiskai līnijai ”pirmais krūšu skriemeļa smailais izaugums – jūga bedrīte”. 
Uz iegūto rezultātu pamatā var secināt, kā piedāvātais vingrinājumu kopuma saturs pozitīvi 
ietekmē pareizās stājas veidošanos sagitālajā plaknē. 

3.2.3. Fotogrammetrijas un videogrammetrijas salīdzinošā eksperimenta rezultāti 

Paragrāfā 3.2.1. un 3.2.3. analizētie statiskās stājas novērtēšanas dati tika iegūti, manuāli 
apstrādājot ar digitālo fotokameru fiksētos fotoattēlus. Atkārtotās testēšanas laikā jauno 
tenisistu statiskā stāja vienlaicīgi tika noteikta ar divām metodikām  - digitālo fotokameru 
”Panasonic DCM-TZ5” (kā 1.testēšanas laikā) un divām ātrgaita kamerām ”Bastler A602fc” 
(stājas datu reģistrācijas aprakstu sk. 2. daļā). Kā zināms fotogrammetrijas metode plaši tiek 
pielietota kustību balsta sistēmas statikas analīzē fizioterapijā, bet speciālo videoreģistrācijas 
kameru izmantošana kustošu vai nekustošu objektu fiksēšanai ir starptautiski atzīta un plaši 
pielietota metode sporta biomehānikā. Atkārtotās statiskās stājas testēšanas uzdevums bija ne 
tikai novērtēt pedagoģiskās iedarbības rezultātā notikušās izmaiņas jauno tenisistu stājas 
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rādītājos, bet arī novērtēt fotogrammetrijas metodes precizitāti, salīdzinot stājas mērījumu 
datus, kas iegūti manuāli apstrādājot ar digitālo kameru fiksētos fotoattēlus, ar datiem, kuri 
iegūti, izmantojot augstfrekvences videokameras un datu apstrādes paketi ”SIMI Motion”. 
Iegūtie mērījumu dati parādīti 31. – 34. tabulā (sk. 5.pielik.).   

31. tabula 
Fotogrammetrijas un videogrammetrijas datu salīdzinājums: 

stājas rādītāji frontālā plaknē no priekšpuses (vertikālās anatomiskās līnijas) 
 

Pieres daļa pie 
deguna pamatnes 

– zoda bedrīte 

Zoda bedrīte 
– jūga 
bedrīte 

Jūga bedrīte – 
krūšu kaula 
zobenveida 
izaugums 

Krūšu kaula 
zobenveida 

izaugums – kaunuma 
kaula simfīze 

Iniciāļi 
 

Foto Simi Foto Simi Foto Simi Foto Simi 

E.B. -0,5° -0,5° 3° 1,3° -1° -0,3° 2° 1° 
S.L. 9° 5,8° 12° 7,5° 1° 0,5° -1° -1,7° 
L.Z. -1° -2,1° -1,5° -1,6° -1° 0,1° 0° -0,7° 
E.V. 0,5° 1° 1° 0,8° 1° 1° 0° 0,3° 

 
                32. tabula 

Fotogrammetrijas un videogrammetrijas datu salīdzinājums: 
stājas rādītāji frontālā plaknē no priekšpuses (horizontālās anatomiskās līnijas) 

 

Plecu pauguri 
Viena 

nosaukuma 
ribu loki 

Zarnkaula 
augšējās 
šķautnes 

Zarnkaula 
priekšējās 
augšējās 
smailes 

Augšstilba 
kaula lielie 

grozītāji 

Iniciāļ
i 
 

Foto Video Foto Video Foto Video Foto Video Foto Video 
E.B. -1° -3° 1° 1,1° 2,5° 3,2° 1° 1° 1° 1° 
S.L. -1,5° 0,4° -2,5° -0,8° -2° -1° -1,5° -0,7° -1° 0,9° 
L.Z. 0° 0,4° 0° 1,6° -0,5° 0,6° 0° 0,9° -1,5° -0,7° 
E.V. -1° 0,3° -2° -1° 2,5° 3,3° 1° 1,4° 1° 2,2° 

 

33. tabula 
Fotogrammetrijas un videogrammetrijas datu salīdzinājums: 

sāajas rādītāji frontālā plaknē no mugurpuses (vertikalās anatomiskās līnijas) 
 

Sktiemeļu smailie 
izaugumi kaklu daļā

Sktiemeļu smailie 
izaugumi krūšu daļā 

Sktiemeļu smailie 
izaugumi jostas daļā 

Iniciāļi 
 

Foto Simi Foto Simi Foto Simi 
E.B. 3° 3° -2° -2° 2° 2° 
S.L. 2° 1,2° 0° 0° 10° 10,3° 
L.Z. 0° 0,1° -1° -1° 0° 0° 
E.V. 4° 4° 4° 3,4° 0° 0° 

 

      34. tabula 
Fotogrammetrijas un videogrammetrijas datu salīdzinājums: 

stajas rādītāji frontālā plaknē no mugurpuses (horizontālās anatomiskās līnijas) 
 

Iniciāļi 
 

Plecu pauguri 
Lāpstiņu 

apakšējie stūri 

Zarna kaula 
augšējās 
šķautnes 

Mugurējās 
augšējās zarnkaula 

smailes 
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Foto Simi Foto Simi Foto Simi Foto Simi 
E.B. -2,5° -2,5° 0° 0° 0° -1° -4° -4,1° 
S.L. -1° -1,5° 1° 1° -2° -2,6° -1° -2,4° 
L.Z. 3° 2° 6° 3,5° 0° -1° -8° -9,5° 
E.V. -1° -1,7° 0° -0,8° 0,8° -0,9° 1° 0° 

 

Divu stājas novērtēšanas metodiku salīdzinošā eksperimenta galvenais secinājums: 
fotogrammetrijas un videogrammetrijas datu analīze un to salīdzinājums liecina, ka visu 
anatomisko punktu koordinātes, kurus mēs identificējām uz testēšanas dalībniekiem, 
statistiski ticami neatšķirās (sk. pielikumu). Tomēr, kā arī atzīmē speciālisti šajā jomā 
(F.Kendall, 1983; J.Paušic et al., 2010; Кашуба, 2003; Л.Васильева, 1995 u.c.),  pie stājas 
korekcijas rezultātu salīdzināšanas ir nepieciešams pieturēties pie vienas metodikas, kā arī ir 
svarīgi lai testēšanas procedūru veic viens speciālists, pretējā gadījumā dati var krasi 
atšķirties.  

3.3. Jauno tenisistu muskuļu sistēmas testēšanas rezultāti 

Jauno tenisistu muskuļu sistēmas novērtēšanai tika organizētas divas testēšanas, kuru 
mērķis bija noteikt ”darba” muskuļu maksimālos spēka momenta rādītājus, salīdzināt un 
novērtēt  bilaterālā (muskuļi agonisti/antagonisti) disbalansa un kontralaterālā (labās/kreisās 
vai dominējošās/nedominējošās ķermeņa puses) muskuļu spēka disbalansa rādītājus un to 
dinamiku gadu laikā. Testēšanā piedalījās 11. – 12. gadu vecās jaunas tenisistes. 

3.3.1. Pirmās muskuļu spēka testēšanas rezultāti 

Pirmā jauno tenisistu muskuļu grupu spēka testēšana notika 2011.gada maijā. Testēšanā  
piedalījās 6 tenisistes (plecu locītavas fleksijas/ekstenzijas, apakšējo ekstremitāšu un 
mugurkaula fleksija/ekstenzijas testu izpildīja tikai 5 bērni), kuru treniņu stāžs tenisā ir lielāks  
par 4 gadiem (sk. 2. daļu 7. tab.).  Testēšanai tika izvēlētas tās muskuļu grupas, kuras tenisa 
speciālisti sauc par “darba” muskuļiem. Tie ir muskuļi, kuri nodrošina tenisista pārvietošanos 
pa laukumu un piedalās sitienu izpildē. Tie ir muskuļi, kuri visbiežāk tiek traumēti treniņu vai 
spēles laikā. Izvēlēto testa uzdevumu apraksts un teorētiskais pamatojums ir prezentēts darba 
2. daļā.   

Plecu locītavas fleksijas/ekstenzijas, addukcijas/abdukcijas, iekšējās un ārējās rotācijas 
maksimālā izometriskā spēka momentu individuālie rādītāji, bilaterālā un kontralaterālā 
disbalansa attiecību rādītāji parādīti 35., 36., 37. tabulās un attēloti grafiski  64., 65., 66. 
attēlos.  

35. tabula 
Pleca locītavas fleksoru un ekstenzoru maksimālā spēka 

un spēka disbalansa rādītāji  
 

Labā roka (Nm) Kreisā roka (Nm) 
Kontralaterālais 

disbalanss  
ekstenzija fleksija 

bilaterālais 
disbalanss 

ekstenzija fleksija 
bilaterālais 
disbalanss 

Ekstenzija fleksija

E. V. 30.11 26.72 
E > F 
11% 

31.24 24.09 
E > F 
23% 

K > L 
4% 

L > K 
10% 

L. Z. 39.14 34.63 
E > F 
12% 

44.04 22.21 
E > F 
50% 

K > L 
11% 

L > K 
36% 

E. B. 55.70 34.63 
E > F 
38% 

54.57 30.11 
E > F 
45% 

L > K 
2% 

L > K 
13% 
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Es. 
B. 

39.52 28.23 
E > F 
29% 

35.00 24.09 
E > F 
31% 

L > K 
11% 

L > K 
15% 

S. L. 33.12 25.22 
E > F 
24% 

38.39 26.35 
E > F 
31% 

K > L 
14% 

K > L 
4% 

Vid. 
39.5 
± 9.9 

29.9 
± 4.5 

 
40.6 
± 9.1 

25.4 
± 3.0 

   

 

Mūsu pētījumā piedalījās viena vecuma un vienādas kvalifikācijas jaunas tenisistes, kuras 
trenējas vienā sporta grupā. Tomēr, neskatoties uz to spēka rādītāji, to savstarpējās attiecības 
atšķirās starp dalībniekiem. Mērījumi rāda, ka visām eksperimenta dalībniecēm pleca 
locītavas ekstenzori (labai rokai 39.5 ± 9.9 Nm, kreisai rokai 40.6 ± 9.1 Nm) ir spēcīgāki par 
fleksoriem (labai rokai 29.9 ± 4.5 Nm, kreisai rokai 25.4 ± 3.0 Nm). Bilaterālais disbalanss 
ķermeņa dominējošai pusei svārstās no 11% līdz 38%, savukārt, nedominējošai ķermeņa 
pusei no 23% līdz 50%. Estenzoru kontralaterālais disbalanss  ir robežās no 11% līdz 14%, 
E.V. tās sastāv tikai 4% un E.B. 2% kas liecina ka labās un kreisās plecu locītavas ekstenzori 
un fleksori ir savstarpējā balansā. Fleksoru spēka disbalanss svārstās no 10% līdz 36% un 
tikai vienam tenisistam S.L. kontralaterālais disbalanss muskuļiem ekstenzoriem nepārsniedz 
4%. Izteikts bilaterālais disbalanss labās rokas muskuļiem (38%) ir tikai vienam bērnam E.B., 
kreisās rokas muskuļu spēka bilaterālais disbalanss diviem bēniem sasniedz 45% (E.B.) un 
50% (L.Z.). Muskuļu spēka disbalanss starp vienas ķermeņa puses fleksoriem un 
ekstenzoriem (bilaterālais) ir lielāks, kā starp attiecīgo muskuļu spēka iespējām dažādās 
ķermeņa pusēs (kontralaterālais) (sk. 35. tab. un 64. att.).                                                                              

 

 
 

64. att. Labās un kreisās pleca locītavas (PL) fleksoru (F) un ekstenzoru (E) maksimālā 
izometriskā spēka momenta rādītāji (Nm) 

 

Plecu locītavas adduktoru un abduktoru spēka momenta rādītāji ir prezentēti 36. tabulā 
un 65. attēlā. Labās rokas adduktoru grupas vidējais rādītājs sastāda 24.15 ± 2.8 Nm, 
abduktoru 23.15 ± 4.25 Nm, savukārt kreisās rokas muskuļiem adduktoriem 26.22 ± 7.2 Nm 
un abduktoriem 22.91 ± 5.07 Nm.   
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36. tabula 
Pleca locītavas adduktoru un abduktoru maksimālā izometriskā spēka momenta 

un spēka disbalansa rādītāji 
 

Labā roka (Nm) Kreisā roka (Nm) 
Kontralaterālais 

disbalanss  
addukcija abdukcija 

bilaterālais 
disbalanss 

addukcija abdukcija 
bilaterālais 
disbalanss 

Addukcija abdukcija 

E. V. 21.83 15.81 
Ad > Ab 

28% 
14.68 14.68 Ad = Ab 

L > K 
33% 

L > K 
7% 

L. Z. 22.58 21.45 
Ad > Ab 

5% 
21.45 18.82 

Ad > Ab 
13% 

L > K 
5% 

L > K 
12% 

B.D. 22.58 27.47 
Ab > Ad 

18% 
35.38 26.35 

Ad > Ab 
25% 

K > L 
36% 

L > K 
4% 

E. B. 23.33 22.58 
Ad > Ab 

3% 
29.73 25.29 

Ad > Ab 
15% 

K > L 
22% 

K > L 
11% 

Es. 
B. 

25.22 25.22 Ad = Ab 27.85 24.46 
Ad > Ab 

12% 
K > L 

9% 
L > K 

3% 

S. L. 29.36 26.35 
Ad > Ab 

10% 
28.23 27.85 

Ad > Ab 
1% 

L > K 
4% 

K > L 
5% 

Vid. 
24.15 
± 2.8 

23.15 
± 4.25 

 
26.22 
± 7.2 

22.91 
± 5.07 

   

 

Novērtējot labās rokas savstarpējo attiecību starp adduktoriem un abduktoriem, jāatzīmē 
kā L.Z. (5%), E.B. (3%) un Es.B. (18%) bilaterālais disbalanss nav konstatēts, savukārt S.L. 
(10%) un E.V. (28%) muskuļi kas pievelk plecu locītāvu ir spēcīgāki par tiem kas atvilk roku, 
un vienai meitenei B.D. (18%) tika novērots ka abduktori dominē virs adduktoriem. 
Kontralaterālā disbalansa rādītāji un virziens atšķiras visiem bērniem, muskuļiem 
adduktoriem tās sastāda 9% - 36% (izņēmums ir S.L. 4% un L.Z. 5%) un abduktoriem 
kontralaterālais disbalanss ir atklāts E.V. 7%, L.Z. 12%, E.B. 11%, pārējām meitenēm (B.D., 
Es.B., S.L.) tās nepārsniedz 5%.   
 

 
 

65. att. Labās un kreisās pleca locītavas (PL) adduktoru (AD) un abduktoru (AB)  
maksimālā izometriskā spēka momenta rādītāji (Nm)  
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Pleca locītavu iekšējo un ārējo rotātoru maksimālā izometriskā spēka mērīšanas   
rezultāti apkopoti 37. tabulā un grafiski parādīti 66. attēlā. 	

37. tabula 
Plecu locītavas iekšējo (In) un ārējo (Ex) rotatoru maksimālā izometriskā spēka 

momenta un spēka disbalansa rādītāji 
 

Labā roka (Nm) Kreisā roka (Nm) 
Kontralaterālais 

disbalanss  
iekšējā ārējā 

bilaterālais 
disbalanss 

iekšējā ārējā 
bilaterālais 
disbalanss 

Iekšējā ārējā 

E. V. 19.95 10.91 
In > Ex 

45% 
11.67 9.97 

In > Ex 
15% 

L > K 
42% 

L > K 
9% 

L. Z. 23.71 15.81 
In > Ex 

33% 
18.44 14.30 

In > Ex 
23% 

L > K 
22% 

L > K 
10% 

B.D. 26.35 23.71 
In > Ex 

10% 
29.73 21.08 

In > Ex 
29% 

K > L 
12% 

L > K 
11% 

E. B. 29.73 21.45 
In > Ex 

28% 
19.57 10.91 

In > Ex 
44% 

L > K 
34% 

L > K 
49% 

Es. 
B. 

26.72 18.82 
In > Ex 

30% 
20.70 9.03 

In > Ex 
56% 

L > K 
23% 

L > K 
52% 

S. L. 28.97 7.15 
In > Ex 

75% 
22.58 12.80 

In > Ex 
43% 

L > K 
22% 

K > L 
44% 

Vid. 
25.91 
± 3.61 

16.31 
± 6.34 

 
20.45 
± 5.88 

13.02 
± 4.39 

   

 

Pleca locītavas muskuļi kas atbild par iekšējo rotāciju tiek uzskatīti par tenisa specifiskajiem, 
tās ir skaidrojams ar to vairāku sitienu izpildījumā plecu locītavas iekšēja rotācija ieņem 
nozīmīgu vietu sitienu producēšanā (serve, gremde, labais sitiens u.c.). Tieši tāpēc speciālisti, 
nosakot tenisistu muskuļu spēka rādītājus uz izometriskās ierīces, bieži vien mēra tieši pleca 
locītavas iekšējo un ārējo rotatoru spēku. Eksperimentālie dati parāda, ka jaunajiem 
tenisistiem tika novērots starpmuskuļu bilaterālais disbalanss (sk. 37. tab.), visiem pētījuma 
dalībniekiem iekšējie rotatori ir spēcīgākie (sk. 66. att.) par ārējiem rotatoriem (labai rokai 
25.91 ± 3.61 Nm pret 16.31 ± 6.34 Nm, kreisai rokai 20.45 ± 5.88 Nm pret 13.02 ± 4.39 Nm). 
Labās rokas bilaterālais disbalanss svārstās no 10% līdz 75%, kreisās rokas no 15% līdz 56%. 
Kā arī ir atklāts iekšējo rotatoru kontralaterālais disbalanss: tikai B.D. kreisās rokas muskuļi ir 
par 12% spēcīgākie, pārējām meitenēm labās rokas iekšējie rotatori ir spēcīgāki par 22% - 
42%.  Līdzīga situācija novērota pleca locītavas ārējo rotatoru muskuļiem: vienam tenisistam 
kreisās ķermeņa puses muskuļi ir spēcīgāki par 44% (S.L.) un pārējiem labās puses muskuļi 
9% - 52%.   
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66. att.  Labās un kreisās pleca locītavas (PL) iekšējo (Inter) un ārējo (Exter) rotatoru  
maksimālā izometriskā spēka momenta rādītāji (Nm) 

 

Elkoņa locītavas fleksijas un ekstenzijas testēšanas rezultāti ir atspoguļoti 38. tabulā. 
Grupas vidējais rādītājs labās rokas fleksoriem ir 25.34 ± 3.96 Nm, ekstenzoriem 23.90 ± 6.99 
Nm un kreisās rokas fleksoriem 21.58 ± 5.82 Nm, ekstenzoriem 26.10 ± 8.56 Nm. Trīm 
bērniem labās rokas bilaterālais disbalanss netika atklāts (E.V., Es.B., S.L.), starpmuskuļu 
savstārpējā procentuālā attiecība nepārsniedz 3%. Savukārt L.Z. labās rokas ekstenzori ir 
spēcīgākie par fleksoriem (12%), B.D. (31%) un E.B. (21%) fleksoru spēka moments ir 
lielāks par ekstenzoru. Kreisās rokas bilaterālais disbalanss ir ar lielu izkliedi starp 
dalīdniekiem: četriem tenisistiem muskuļi kas atbild par rokas izstaisnošanu elkoņa locītavā ir 
spēcīgākie par tiem, kas saliec roku, piemēram, E.V. par 56%, L.Z. par 13%, E.B. par 16% un 
Es.B. par 32%; pārējiem otrādi fleksori ir spēcīgāki B.D. par 27% un S.L. par 15% (sk. 67. 
att.). Jāatzīmē, ka kontralaterālais disbalanss nav atklāts tikai divām meitenēm, t.i. B.D. 
(fleksoriem nepārsniedz 2%, ekstenzoriem 8%) un S.L. (fleksoriem 0%, ekstenzoriem 12%), 
kā arī B.D. starp labās un kreisās rokas muskuļiem attiecība nepārsniedz 5%. Pārējiem 
tenisistiem kontralaterālais disbalanss starp labās un kreisās puses fleksoriem svārstās no 12% 
līdz 39% un ekstenzoriem no 23% līdz 39%, disbalansa virziens variē starp dalībniekiem (sk. 
38. tab.).  

38. tabula 
Elkoņa locītavas fleksoru un ekstenzoru maksimālā izometriskā spēka momenta un 

spēka disbalansa rādītāji 
 

Labā roka (Nm) Kreisā roka (Nm) 
Kontralaterālais 

disbalanss  
Fleksija ekstenzija 

bilaterālais 
disbalanss 

fleksija ekstenzija
bilaterālais 
disbalanss 

fleksija ekstenzija

E. V. 22.21 21.83 
F > E 
2% 

12.80 29.36 
E > F 
56% 

L > K 
42% 

K > L 
26% 

L. Z. 29.73 33.87 
E > F 
12% 

18.07 20.70 
E > F 
13% 

L > K 
39% 

L > K 
39% 

B.D. 19.19 13.17 
F > E 
31% 

19.57 14.3 
F > E 
27% 

K > L 
2% 

K > L 
8% 

E. B. 27.10 21.45 F > E 28.60 33.87 E > F K > L K > L 
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21% 16% 5% 37% 

Es. B. 28.23 28.23 F = E 24.84 36.51 
E > F 
32% 

L > K 
12% 

K >L 
23% 

S. L. 25.59 24.84 
F > E 
3% 

25.59 21.83 
F > E 
15% 

L = K 
L > K 
12% 

Vid. 
25.34 
± 3.96 

23.90 
± 6.99 

 
21.58 
± 5.82 

26.10 
± 8.56 

   

 

 

67. att. Labās un kreisās elkoņa locītavas (EL) fleksoru (F) un ekstenzoru (E)  
maksimālā izometriskā spēka momenta rādītāji (Nm) 

   
Apakšdelma un plauksta ir pēdējais posms sitiena producēšanā un tiek uzskatīts par 

visvājāko. Jauno tenisistu plaukstas fleksijas/ekstenzijas un apakšdelma pronācijas/supinācijas 
testēšanas reuzltāti ir prezentēti 39. un 40. tabulās, grafiski atspoguļoti 68. un 69. attēlos. Pēc 
labās rokas plaukstas fleksoru (5.33 ± 2.20 Nm) un ekstenzoru (5.14 ± 1.52 Nm) grupas 
vidējiem rādītājiem var secināt, kā bilaterālā disbalansa nav, tomēr apskatot individuālus 
spēka momenta rādītāus jāatzīmē, ka, piemēram, E.V. tās sastāda 44% fleksoru dominantei un 
S.L. 43% ekstenzoru dominantei. Savukārt kreisās rokas bilaterālais disbalanss ir vairāk 
izteikts, grupas fleksoru spēka momenta vidējais rādītājs sastāda 8.34 ± 1.34 Nm, ekstenzoru 
4.01 ± 1.50 Nm (sk. 39. tab.). Gandīz viesiem dalībnikiem kreisās plaukstas fleksori ir 
spēcīgāki par ekstenzoriem, bilaterālais disbalanss sastāv 42% - 75%, izņēmums ir S.L. par 
11% ekstenzoru spēka momenta rādītājs ir lielāks par plaukstas fleksoru rādītāju. 

39. tabula 
Plaukstas fleksoru un ekstenzoru maksimālā izometriskā spēka momenta un spēka 

disbalansa rādītāji  
 

Labā roka (Nm) Kreisā roka (Nm) 
Kontralaterālais 

disbalanss  
fleksija ekstenzija 

bilaterālais 
disbalanss 

fleksija ekstenzija
bilaterālais 
disbalanss 

fleksija ekstenzija

E. V. 6.77 3.76 
F > E 
44% 

9.41 3.01 
F > E 
68% 

K > L 
28% 

L > K 
20% 

L. Z. 3.39 4.14 
E > F 
18% 

9.41 3.76 
F > E 
60% 

K > L 
64% 

L > K 
9% 
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B.D. 8.66 7.15 
F > E 
17% 

7.53 1.88 
F > E 
75% 

L > K 
13% 

L > K 
74% 

E. B. 6.02 6.77 
E > F 
11% 

9.79 5.27 
F > E 
46% 

K > L 
39% 

L > K 
22% 

Es. B. 4.14 3.76 
F > E 
9% 

7.15 4.14 
F > E 
42% 

K > L 
42% 

K > L 
9% 

S. L. 3.01 5.27 
E > F 
43% 

6.77 6.02 
E > F 
11% 

K > L 
55% 

K > L 
13% 

Vid. 
5.33 

± 2.20 
5.14 

± 1.52 
 

8.34 
± 1.34 

4.01 
± 1.50 

   

 

Novērtējot plaukstas fleksoru un ekstenzoru kontralaterālā disbalansa lielumu un virzienu, 
jāatzīmē, ka E.V. (28%), L.Z. (64%), E.B. (39%), Es.B. (42%) un S.L. (55%) kreisās 
plaukstas fleksori ir spēcīgāki par  labās plaukstas fleksoriem, savukārt B.D. (13%) labās 
rokas muskuļu spēka momenta rādītājs ir lielāks par kreisās plaukstas fleksoriem. Jaunajiem 
tenisistiem ir atklāts muskuļu ekstenzoru kontralaterālais disbalanss: labās rokas muskuļi ir 
spēcīgāki E.V. par 20%, L.Z. par 9%, B.D. par 74%, Es.B. par 22%, kreisās rokas ekstenzori 
ir spēcīgāki par labās plaukstas atliecējmuskuļiem Es.B. (9%) un S.L. (13%) (sk. 68. att.). 
 

	
 

68. att. Labās un kreisās plaukstas (P) fleksoru (F) un ekstenzoru (E) maksimālā 
izometriskā spēka momenta rādītāji (Nm) 

 

Apakšdelma pronātoru un supinātoru testēšanas rezultātu analīze parādīja, ka labās 
rokas grupas vidējie rādītāji pronātoriem ir 5.56 ± 1.47 Nm, supinātoriem 4.52 ± 0.48 Nm, 
kreisās rokas muskuļu spēka momentu vidēji rādītāji ir līdzīgi – pronātoriem 5.96 ± 1.97 Nm, 
supinātoriem 4.02 ± 2.37 Nm. Tikai vienai meitenei nav atklāts bilaterālais disbalanss (B.D. 
0%), pārējiem tās svārstās no 8% līdz 36% pronātori ir spēcīgākie par supinātoriem. Kreisā 
apakšdelma muskuļiem B.D. supinātori ir par 47% spēcīgāki neka pronātori, savukārt pārējām 
meitenēm pronātoriem ir lielāks spēka moments neka supinātoriem: E.V. par 73%, L.Z. par 
25%, E.B. par 37%, Es.B. par 70% un S.L. par 33%. 
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40. tabula 
Apakšdelma pronātoru un supinātoru maksimālā spēka momenta 

 un spēka disbalansa rādītāji 
 

Labā roka (Nm) Kreisā roka (Nm) 
Kontralaterālais 

disbalanss  
pronācija supinācija 

bilaterālais 
disbalanss 

pronācija supinācija 
bilaterālais 
disbalanss 

pronācija supinācija 

E. V. 6.40 4.52 
P > S 
29% 

5.56 1.51 
P > S 
73% 

L >K 
13% 

L > K 
67% 

L. Z. 8.28 5.27 
P > S 
36% 

9.03 6.77 
P > S 
25% 

K > L 
8% 

K > L 
22% 

B.D. 4.52 4.52 P = S 3.76 7.15 
S > P 
47% 

L > K 
17% 

K > L 
37% 

E. B. 4.89 4.52 
P > S 
8% 

5.36 3.39 
P> S 
37% 

K > L 
9% 

L > K 
25% 

Es. 
B. 

4.52 3.76 
P > S 
17% 

7.53 2.26 
P >S 
70% 

K > L 
40% 

L > K 
40% 

S. L. 5.27 4.52 
P > S 
14% 

4.52 3.01 
P > S 
33% 

L > K 
14% 

L > K 
33% 

Vid. 
5.65 

± 1.47 
4.52 

± 0.48 
 

5.96 
± 1.97 

4.02 
± 2.37 

   

 

Kontralaterālā disbalansa virziens variē starp dalībniekiem, piemēram E.V. (13%), B.D. 
(17%), S.L. (14%) labā apakšdelma pronātori ir spēcīgāki par kreisās rokas pronātoriem, 
savukārt L.Z. (8%), E.B. (9%) un Es.B. (40%) kreisās rokas pronātoru spēka momenta 
maksimālais rādītājs ir lielāks.  Līdzīga aina ir novērota arī, novērtējot labā un kreisā 
apakšdelma supinātoru savstarpējo attiecību: L.Z. (22%) un B.D. (37%) kreisās rokas muskuļi 
ir spēcīgāki, bet E.V. (67%), E.B. (25%), Es.B. (40%) un S.L. (33%) spēcīgāki ir labās rokas 
supinātori (sk. 69. att.). 
 

	
 

69. att. Labā un kreisā apakšdelma (AP) pronātoru (P) un supinātoru (S) maksimālā 
izometriskā spēka momenta rādītāji (Nm) 
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Pievēršoties jauno tenisistu apakšējo ekstremitāšu spēka rādītāju izpētei, noteicām gūžu 
locītavas fleksoru un ekstenzoru (sk. 41. tab., 70. att.), adduktoru un abduktoru (sk. 42., 71. 
att.), ceļa locītavas fleksoru un ekstenzoru (sk. 43. tab., 72. att.), potītes dorsālfleksoru un 
plantārfleksoru (sk. 44. tab., 73. att.), invertoru un evertoru (sk. 45. tab., 74. att.) spēka 
momenta maksimālus rādītājus. 

41.tabula   
Gūžas locītavas fleksoru un ekstenzoru maksimālā spēka momenta 

un spēka disbalansa rādītāji 
 

Labā kāja (Nm) Kreisā kāja (Nm) 
Kontralaterālais 

disbalanss  
fleksija ekstenzija 

bilaterālais 
disbalanss 

fleksija ekstenzija
bilaterālais 
disbalanss 

fleksija ekstenzija

E. V. 80.17 63.98 
F > E  
20% 

89.58 71.13 
F > E 
21% 

K > L  
11% 

K > L 
10% 

L. Z. 119.69 97.10 
F > E 
19% 

117.80 91.08 
F > E 
23% 

L > K 
2% 

L > K 
6% 

E. B. 132.86 73.77 
F > E 
45% 

154.69 90.33 
F > E 
42% 

K > L 
14% 

K > L 
18% 

Es. 
B. 

102.75 60.22 
F > E 
41% 

134.74 66.62 
F > E 
51% 

K > L 
24% 

K > L 
10% 

S. L. 122.7 71.51 
F > E 
42% 

146.41 86.94 
F > E 
41% 

K > L 
16% 

K > L 
18% 

Vid. 
111.63 
±20.69 

73.32 
± 14.39 

 
128.64 
±25.86

81.22 
± 11.49 

   

 

Gūžas locītavu fleksoru un ekstenzoru maksimālā spēka momentu testēšanas rezultāti 
(sk. 41. tab.) parāda viennozīmīgu fleksoru dominanti virs ekstenzoriem, grupas vidējais 
spēka momenta rādītājs labās gūžu locītavas fleksoriem sastāda 116.63 ± 20.69 Nm, 
ekstenzoriem 73.32 ± 14.39 Nm, kreisās gūžu locītavas fleksoriem 128.64 ± 25.86 Nm un 
ekstenzoriem 81.22 ± 11.49 Nm (sk. 70. att.). Labai kājai bilaterālais disbalanss starp 
muskuļiem kas saliec un atliec kāju gūžas locītavā ir no 19% līdz 45%, kreisai kājai tās variē 
no 21% līdz 51%. Analizējot labās un kreisās ķermeņa puses muskuļu spēka rādītājus, 
jāatzīmē ka lielākai grupas daļai kreisās gūžu locītavas gan fleksori, gan ekstenzori ir 
spēcīgāki, kontralaterālā disbalansa rādītājs fleksoriem svārstās no 11% līdz 24%, 
ekstenzoriem no 10% līdz 18%. Vienam tenisistam nav novērots kontralaterālais disbalanss, 
muskuļu spēka savstarpējās attiecības nepārsniedz 2% - 6%. 
 

 144



	
 

70. att. Labās un kreisās gūžas locītavas (GL) fleksoru (F) un ekstenzoru (E) 
maksimālā izometriskā spēka momenta rādītāji (Nm) 

 

Gūžas locītavas addukcijas un abdukcijas rezultāti, bilaterālā un kontralaterlā disbalansa 
procentuālā izteiksme ir prezentēti 42. tabulā un vizuāli atspoguļoti 71. attēlā. Gūžu locītavu 
muskuļi adduktori ir spēcīgākie nekā abduktori, labās kājas adduktoru spēka momenta 
vidējais rādītājs ir 77.46 ± 15.09 Nm, abduktoriem 66.39 ± 7.62 Nm un kreisās gūžu locītavas 
adduktoriem 76. 63 ± 14.15 Nm, abduktoriem 65.41 ± 10.14 Nm.  

42. tabula 
Gūžas locītavas adduktoru un abduktoru maksimālā spēka momenta 

un spēka disbalansa rādītāji 
 

Labā kāja (Nm) Kreisā kāja (Nm) 
Kontralaterālais 

disbalanss  
addukcija abdukcija 

bilaterālais 
disbalanss 

addukcija Abdukcija
bilaterālais 
disbalanss 

addukcija abdukcija 

E. 
V. 

57.96 65.86 
Ab > Ad 

12% 
58.34 50.06 

Ad > Ab 
14% 

K > L 
1% 

L > K 
24% 

L. Z. 95.22 77.91 
Ad > Ab 

18% 
83.18 69.25 

Ad > Ab 
17% 

L > K 
13% 

L > K 
11% 

E. 
B. 

88.45 56.46 
Ad > Ab 

36% 
95.97 60.97 

Ad > Ab 
36% 

K > L 
8% 

K > L 
7% 

Es. 
B. 

67.75 65.86 
Ad > Ab 

3% 
76.03 70.76 

Ad > Ab 
7% 

K > L 
11% 

K > L 
7% 

S. L. 77.91 65.86 
Ad > Ab 

16% 
69.63 76.03 

Ab > Ad 
8% 

L > K 
11% 

K > L 
13% 

Vid. 
77.46 

± 15.09 
66.39 
± 7.62 

 
76.63 

± 14.15 
65.41 

± 10.14 
   

 
Jaunajiem tenisistiem labās kājas bilaterālais disbalanss svārstās no 12% līdz 36%, 

kreisai kājai no 14% līdz 36% un vienai meitenei Es.B. labās kājas bilaterālais disbalanss nav 
liels, tās nepārsniedz 3% un kreisās kājas 7%. Kontralaterālā disbalansa lielums lielākai 
grupas daļai nepārsniedz 13%, vienai tenisistei (E.V.) adduktoriem kontralaterālāis disbalanss 
nav atklāts (1%), savukārt abduktoriem tās sastāda 24%. Kontralaterālā disbalansa virziens 
variē starp visiem pētījuma dalīdniekiem (sk. 71. att.).  
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71. att. Labās un kreisās gūžas locītavas (GL) adduktoru (AD) un abduktoru (AB) 
maksimālā izometriskā spēka momenta rādītāji (Nm) 

 

Ceļu locītavas fleksijas un ekstenzijas testēšanas rezultāti ir parādīti 43.tabulā. Labās 
kājas ceļa locītavau fleksoru spēka moments ir 131.58 ± 26.67 Nm, ekstenzoriem 50.74 ± 
6.04 Nm un kreisās kājas muskuļiem attiecīgi 130.00 ± 28.00 Nm un 54.65 ± 12.67 Nm. 
Visiem bērniem ir atklāta tendence uz ceļa locītavu fleksoru muskuļu dominanti: labai kājai tā 
ir no 51% līdz 65%, kreisai kājai no 48% līdz 67%.  

43. tabula  
Ceļa locītavas fleksoru un ekstenzoru maksimālā spēka momenta 

 un spēka disbalansa rādītāji 
 

Labā kāja (Nm) Kreisā kāja (Nm) 
Kontralaterālais 

disbalanss  
fleksija ekstenzija 

bilaterālais 
disbalanss 

fleksija Ekstenzija
bilaterālais 
disbalanss 

fleksija ekstenzija

E. V. 84.68 41.78 
F > E 
51% 

87.69 34.63 
F > E 
61% 

K > L 
3% 

L > K 
17% 

L. Z. 137.37 51.19 
F > E 
63% 

130.60 67.37 
F > E 
48% 

L > K 
5% 

K > L 
24% 

E. B. 144.53 58.34 
F > E 
60% 

158.08 59.09 
F > E 
63% 

K > L 
9% 

K > L 
1% 

Es. 
B. 

150.55 53.07 
F > E 
65% 

152.05 50.81 
F > E 
67% 

K > L 
1% 

L > K 
4% 

S. L. 140.76 49.3 
F > E 
65% 

121.57 61.35 
F > E 
50% 

L > K 
14% 

K > L 
20% 

Vid. 
131.58 
±26.67 

50.74 
± 6.04 

 
130.00 
±28.00

54.65 
± 12.67 

   

 

Muskuļiem, kas veic kāju saliekšanu ceļa locītavā, kontralaterālais disbalanss ir 
novērots tikai E.B. 9% un S.L. 14%, pārējiem bērniem tās nepārsniedz 5%. Savukārt 
muskuļiem, kas nodrošina kājas iztaisnošanu ceļa locītavā, kontralaterālais disbalanss ir 
lielāks:  trīm bērniem  (E.V. 17%, L.Z. 24%, S.L. 20%) disbalansa lielums variē no 17% līdz 
24% un tikai diviem (E.B. 1%, Es.B. 4%) labās un kreisās ķermeņa puses muskuļu disbalanss 
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nav atklāts. Kontralaterālā disbalansa virziens variē starp eksperimenta dalībniekiem (sk. 72. 
att.). 
 

	
	

72. att. Labās un kreisās ceļa locītavas (CL) fleksoru (F) un ekstenzoru (E) maksimālā 
izometriskā spēka momenta rādītāji (Nm) 

 

Pēdas dorsālfleksijas un plantārfleksijas spēka momenta rezultāti ir prezentēti 44. tabulā, 
grafiski parādīti 73. attēlā. Jaunajiem tenisistiem ir novērota spilgta tendence uz bilaterālo 
disbalansu, visiem bērniem dorsālfleksori ir spēcīgāki par plantārfleksoriem. Grupas vidējie 
rādītāji labās pēdas dorsālfleksoriem ir 80.02 ± 30.52 Nm, plantārfleksoriem 33.04 ± 6.97 Nm 
un kreisās pēdas dorsālfleksoriem 83.40 ± 19.60 Nm, plantārfleksoriem 30.64 ± 8.00 Nm. 
Novērtējot individuālus spēka momenta rādītājus, jāatzīmē ka labās kajas bilaterālais 
disbalanss sastāda E.V. 58%, L.Z. 66%, E.B. 60%, Es.B. 63%, S.L. 31%, līdzīga situācija ir 
novērota arī kreisās kājas muskuļiem: E.V. 70%, L.Z. 54%, E.B. 66%, Es.B. 67% un S.L. 
59%. Novērtējot labās un kreisās pēdas vienādu muskuļu grupu savstarpēju attiecību, jāatzīmē 
ka tās virziens variē. Piemēram, apskatot dorsālfleksoru attiecības, var secināt ka E.V. (30%), 
E.B. (13%) un S.L. (35%) kreisās kājas muskuļi ir spēcīgāki, savukārt L.Z. (30%) un Es.B. 
(15%) otrādi – labās pēdas dorsālfleksori ir spēcīgāki. Plantārfleksoriem kontralaterālais 
disbalanss nav tik izteikts, piemēra, E.V. tās sastāda tikai 3%, L.Z. 5%  un E.B. tikai 2%, 
savukārt Es.B. (26%) un S.L. (8%) ir tendence uz labās kājas muskuļu dominanti (sk. 73.att.). 

 

44. tabula   
Apakšstilba un veltņa kaula locītavas maksimālā 

spēka momenta testēšanas rezultāti (pēdas dorsālfleksija/plantārfleksija) 
 

Labā kāja (Nm) Kreisā kāja (Nm) 
Kontralaterālais 

disbalanss  
dorsāl plantār 

bilaterālais 
disbalanss 

dorsāl Plantār 
bilaterālais 
disbalanss 

dorsāl Plantār 

E. V. 61.35 25.97 
D > P 
58% 

87.69 26.72 
D > P 
70% 

K > L 
30% 

K > L 
3% 

L. Z. 121.19 41.78 
D > P 
66% 

85.44 39.52 
D > P 
54% 

L > K 
30% 

L > K 
5% 

E. B. 97.86 39.14 
D > P 
60% 

112.91 38.39 
D > P 
66% 

K > L 
13% 

L > K 
2% 
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Es. 
B. 

76.4 28.6 
D > P 
63% 

64.74 21.08 
D > P 
67% 

L > K 
15% 

L > K 
26% 

S. L. 43.28 29.73 
D > P 
31% 

66.24 27.47 
D > P 
59% 

K > L 
35% 

L > K 
8% 

Vid. 
80.02 

±30.52 
33.04 
± 6.97 

 
83.40 

±19.60
30.64 
± 8.00 

   

	

	
	

73. att. Labās un kreisā pēdas (PE) dorsālfleksoru (DF) un plantārfleksoru (PF) 
maksimālā izometriskā spēka momenta rādītāji (Nm) 

 

Apakšstilba un veltņa kaula locītavas inversijas un eversijas maksimālie rādītāji tika 
atspoguļoti 45. tabulā un 74. attēlā. Jaunajiem tenisistiem ir novērota tendence uz bilaterālo 
disbalansu starp muskuļiem, kas nodrošina pēdas inversiju un eversiju, labās kājas grupas 
vidējais spēka moments inversoriem sastāda 18.52 ± 4.05 Nm, eversoriem 15.66 ± 2.97 Nm 
un kreisās kājas attiecīgi 19.42 ± 4.38 Nm un 14.23 ± 2.57 Nm. Tikai vienai meitenei (E.B.) 
nav izteikts bilaterālais disbalanss labai kājai (0%) un kreisai kājai (15%). Trīm bērniem L.Z. 
(14%), Es.B. (32%) un S.L. (40%) labās kājas invertori ir spēcīgāki par evertoriem, savukārt 
E.V. (20%) labās kājas evertoru spēka moments ir lielāks. Novērtējot kreisās kājas muskuļus, 
jāatzīmē ka lielākai daļai inventori dominē, bilaterālais disbalanss variē no 22% līdz 53%.     

Salīdzinot labās un kreisās puses invertoru savstarpēju attiecību, var secināt ka E.V. 
(43%), L.Z. (16%) un S.L. (18%) dominē kreisās kājas muskuļi, savukārt E.B. (29%) un Es.B. 
(30%) labās kājas inventoru spēks ir lielāks. Kontralaterālais disbalanss muskuļiem 
evertoriem ir mazāk izteikts: trīm bērniem E.V. (9%), L.Z. (7%) un S.L. (4%) tās lielums 
nepārsniedz 9% un tikai E.B. (17%) un Es.B. (20%) ir atklāta labās puses muskuļu 
dominante. 

45. tabula 
Apakšstilba un veltņa kaula locītavas maksimālā spēka momenta 

un spēka disbalansa rādītāji (pēdas inversija/eversija) 
 

Labā kāja (Nm) Kreisā kāja (Nm) 
Kontralaterālais 

disbalanss  

inversija eversija 
bilaterālais 
disbalanss inversija eversija 

bilaterālais 
disbalanss inversija eversija

E. V. 13.55 16.94 
Ev > Inv 

20% 
23.71 15.43 

Inv > Ev 
35% 

K > L 
43% 

L > K 
9% 
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L. Z. 18.44 15.81 
Inv > Ev 

14% 
21.83 16.94 

Inv > Ev 
22% 

K > L 
16% 

K > L 
7% 

E. B. 18.07 18.07 Inv = Ev 12.80 15.05 
Ev > Inv 

15% 
L > K 
29% 

L > K 
17% 

Es. B. 24.84 16.94 
Inv > Ev 

32% 
17.31 13.55 

Inv > Ev 
22% 

L > K 
30% 

L > K 
20% 

S. L. 17.69 10.54 
Inv > Ev 

40% 
21.45 10.16 

Inv > Ev 
53% 

K > L 
18% 

L > K 
4% 

Vid. 
18.52 
± 4.05 

15.66 
± 2.97 

 
19.42 
± 4.38 

14.23 
± 2.57 

   

 

 
 

74. att. Labās un kreisās pēdas (PE) invertoru (INV) un evertoru (EV) maksimālā 
izometriskā spēka momenta rādītāji (Nm) 

 

Jaunu tenisistu vēdēra un muguras muskuļu maksimālā spēka momentu rādītāji ir 
prezentēti 46. tabulā un 75. attēlā. Visiem jaunajiem tenisistiem var novērot vienādu tendenci 
uz muguras muskuļu dominanti. Grupas maksimālā spēka momenta vidējie rādītāji 
mugurkaula fleksoriem ir 94.47 ± 12.30 Nm un ekstenzoriem attiecīgi 185.40 ± 34.35 Nm. 
Bilaterālā disbalansa lielums svārstās no 42% līdz 55%. 

46. tabula 
Mugurkaula fleksoru un ekstenzoru maksimālā spēka momenta  

un spēka disbalansa rādītāji (Nm)  
 

Mugurkaula fleksija/ekstenzija  
 

fleksija (Nm) ekstenzija (Nm) bilaterālais disbalanss 

E. V. 85.81 148.29 
E > F 
42% 

L. Z. 105.38 224.32 
E > F 
53% 

E. B. 89.95 156.19 
E > F 
42% 

Es. B. 81.67 181.79 
E > F 
55% 
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S. L. 109.52 216.41 
E > F 
49% 

Vid.aritmēt. 94.47 ± 12.30 185.40 ± 34.35  
 

	
	

75. att. Mugurkaula fleksoru (F) un ekstenzoru (E) maksimālā izometriskā spēka 
momenta rādītāji (Nm) 

 

Pēc pirmās testēšanas rezultātiem jāatzīmē, ka visizteiktākās tendences uz muskuļu bilaterālo 
disbalansa tika novēroti starp sekojošām muskuļu grupām: 
1) pleca locītavas ekstenzori ir spēcīgāki par fleksoriem, labās rokas bilaterālais disbalanss 
vidēji sastāda 23%, kreisās rokas 36%. Labās plecu locītavas fleksori ir spēcīgāki par kreisās 
rokas fleksoriem, kontralaterālais disbalanss sastāda 19%; 
2) labās rokas pleca locītavas adduktori ir spēcīgāki par abduktoriem, bilaterālais disbalanss 

sastāda 26%; 
3) pleca locītavas iekšējie rotātori ievērojami spēcīgāki par ārējiem rotātoriem, bilaterālais 

disbalanss labai rokai ir 37%, kreisai rokai ir 35%. Ir atklāts muskuļu kontralaterālais 
disbalanss – labās rokas muskuļiem ir lielāks spēka momenta rādītājs – iekšējiem 
rotātoriem 27%, ārējiem rotātoriem 26%; 

4) bilaterālais disbalanss kreisās plauktas fleksoriem un ekstenzoriem, fleksori ir spēcīgāki 
par 58%; 

5) apakšmelma pronātori ir spēcīgāki par supinātoriem, labās rokas bilaterālais disbalanss 
sastāda 17%, kreisās rokas 48%. Kontralaterālais disbalanss tika atklāts tikai muskuļiem 
supinātoriem, labās rokas muskuļi dominē par 41%; 

6) gūžas locītavas fleksori ir spēcīgāki par ekstenzoriem, labās kājas muskuļi par 33%, 
kreisās kājas par 36%; 

7) lielākai grupas daļai gūžas locītavas adduktori ir spēcīgāki par abduktoriem, gan labās, 
gan kreisās kājas bilaterālais disbalanss ir 19%; 

8) bilaterālais disbalanss ceļa locītavas fleksoru dominantei virs ekstenzoriem labai kājai ir 
61% un kreisai kājai 58%; 

9) pēdas dorsālfleksori ir spēcīgāki par plantārfleksoriem, labās kājai par 56%, kreisai kājai 
63%; 

10) lielākai grupas daļai pēdas inventori ir spēcīgāki par evertoriem, labās kājas bilaterālais 
disbalanss sastāda 22% un kreisās kājas 33%. Kontralaterālaiss disbalanss tika atklāts tikai 
inventoriem 27%, bet tās virziens variē starp dalīdniekiem; 
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11) mugurkaula atlicējmuskuļi (muguras muskulatūra) ir 48% spēcīgāki par tiem muskuļiem, 
kas saliec mugurkaulu (vēdera preses muskuļi). 

Dotie secinājumi parāda, kāda muskuļu topogrāfija ir jaunajiem tenisistiem. Kurās muskuļu 
grupās, specifisku treniņu ietekmē, sāk veidoties starpmuskuļu disbalanss (piemēram, pleca 
locītavas iekšējie/ārējie rotātori u.c.) un kuras muskuļu grupas ir vāji attīstītas, prasa pēc 
papildus uzmanības (piemēram, vēdera preses muskuļi u.c.). 

3.3.2. Atkārtotās muskuļu grupu spēka testēšanas rezultāti pēc gada 

Pēc 12 mēnešiem 2012. gada maijā tika veikta atkārtota jauno tenisistu muskuļu spēka 
momenta testēšana. Atkārtotai testēšanai tika izvēlēti tikai augšējo ekstremitāšu testi: pleca 
locītavas addukcija/abdukcija un iekšējā/ārējā rotācija plecu locītavā, elkoņa locītavas 
fleksija/ekstenzija, plaukstas fleksija/ekstenzija un apakšdelma pronācija/supinācija. No 
sešām tenisistēm, kuras piedalījās pirmajā testēšanā, atkārtotajā testēšanā dažādu iemeslu dēļ 
piedalījās tikai trīs (pētījuma dalībnieku detalizēto aprakstu sk. 2. daļas 8. tabulā). 

Pleca locītavas addukcijas un abdukcijas vingrinājuma rezultāti ir parādīti 47. tabulā. 
Vidējais spēka momenta rādītājs labās rokas adduktoriem ir 31.15 ± 12.51 Nm, abduktoriem 
25.72 ± 6.04 Nm un kreisās rokas adduktoriem 32.12 ± 16.92 Nm, abduktoriem 28.10 ± 7.40 
Nm. Bilaterālais disbalanss labai rokai svārstās no 16% līdz 29% adduktoru dominantei, 
kreisai rokai no 19% līdz 37% adduktoru dominantei un vienam bērnam (B.D.) kreisās rokas 
abduktori ir spēcīgāki par adduktoriem par 35% (sk. 76. att.). Kontralaterālais disbalanss nav 
izteikts: adduktoriem tās svārstās no 2% līdz 12%, savukārt abduktoriem E.V. un L.Z. 
kontralaterālais disbalanss nav atklāts un tikai B.D. tās sastāda 21%. 

47. tabula 
Pleca locītavas adduktoru un abduktoru maksimālā izometriskā spēka momenta 

un spēka disbalansa rādītāji 
 

Labā roka (Nm) Kreisā roka (Nm) 
Kontralaterālais 

disbalanss  
Addukcija abdukcija 

bilaterālais 
disbalanss 

addukcija abdukcija
bilaterālais 
disbalanss 

addukcija abdukcija

E. V. 
27.21 19.95 

Ad > Ab 
27% 24.09 19.57 

Ad > Ab 
19% 

L > K 
11% 

L > K 
2% 

L. Z. 
45.16 31.99 

Ad > Ab 
29% 51.56 32.74 

Ad > Ab 
37% 

K > L 
12% 

K > L 
2% 

B.D. 
21.08 25.22 

Ab > Ad 
16% 20.70 31.99 

Ab > Ad 
35% 

L > K 
2% 

K > L 
21% 

Vid. 
31.15 

± 12.51 
25.72 
± 6.04 

 
32.12 

± 16.92 
28.10 
± 7.40 
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76. att. Labās un kreisās plecu locītavas (PL) adduktoru (AD) un abduktoru (AB) 
maksimālā izometriskā spēka momenta rādītāji (Nm) 

 

Pleca locītavas iekšējās un ārējās rotācijas spēka momenta rezultāti ir atspoguļoti 
48.tabulā, labās rokas iekšējiem rotātoriem vidējais spēka momenta rādītājs ir 29.36 ± 7.40 
Nm, ārējiem rotātoriem 19.82 ± 5.98 Nm un kreisās rokas iekšējiem rotātoriem tās sastāda 
24.09 ± 9.98 Nm, ārējiem rotātoriem 20.70 ± 4.34. Visiem dalībniekiem ir novērota  
vienvirziena bilaterālais un kontralaterālais disbalanss. Gan labai, gan kreisai rokai iekšējie 
rotātori ir spēcīgākie salīdzinājumā ar ārējiem rotātoriem, disbalnsa koefficients jaunajiem 
tenisistiem labai rokai variē ir no 27% līdz 43%, kreisai rokai no 27% līdz 32%. Labās 
ķermeņa puses pleca locītavas muskuļi ir spēcīgākie par kreisās puses muskuļiem: iekšējiem 
rotātoriem kontralaterālais disbalanss E.V. sastāda 37%, B.D. 16% un L.Z. tās ir minimāls 
8%, savukārt ārējiem rotātoriem tikai E.V. ir 21% liels kontralaterālais disbalanss, L.Z. tas 
sastāda tikai 7% un B.D. 0% (sk. 77. att.). 

48. tabula 
Plecu locītavas iekšējo (In) un ārējo (Ex) rotatoru maksimālā izometriskā spēka 

momenta un spēka disbalansa rādītāji 
 

Labā roka (Nm) Kreisā roka (Nm) 
Kontralaterālais 

disbalanss  
iekšējā ārējā 

bilaterālais 
disbalanss 

iekšējā Ārējā 
bilaterālais 
disbalanss 

iekšējā ārējā 

E. V. 
22.58 16.56 

In > Ex 
27% 14.3 21.08 

In > Ex 
32% 

L > K 
37% 

L > K 
21% 

L. Z. 
37.26 26.72 

In > Ex 
28% 34.25 24.84 

In > Ex 
27% 

L > K 
8% 

L > K 
7% 

B.D. 
28.23 16.18 

In > Ex 
43% 23.71 16.18 

In > Ex 
32% 

L > K 
16% 

L = K 

Vid. 
29.36 
± 7.40 

19.82 
± 5.98 

 
24.09 
± 9.98 

20.70 
± 4.34 

   

 

 152



	
 

77. att. Labās un kreisās plecu locītavas (PL) iekšējo (Inter) un ārējo (Exter) rotātoru 
maksimālā izometriskā spēka momenta rādītāji (Nm) 

 

Elkoņa locītavas fleksijas un ekstenzijas rezultāti ir atspoguļoti 49. tabulā. Grupas 
vidējie rādītāji labās puses fleksoriem ir 28.42 ± 10.75 Nm, ekstenzoriem ir 24.71 ± 11.61 Nm 
un kreisās elkoņa locītavas fleksoriem ir 22.46 ± 4.78 Nm, ekstenzoriem ir 24.71 ± 8.37 Nm. 
Labās rokas fleksori visiem pētījuma dalībniekiem ir spēcīgākie par ekstenzoriem, bilaterālā 
disbalansa rādītājs variē no 7% līdz 25%. Kreisās rokas fleksori diviem bērniem ir spēcīgāki 
par ekstenzoriem (E.V. 11% un B.D. 16%) un vienai meitenei otrādi (L.Z. 15%). Līdzīga 
situācija ir arī salīdzinot labās un kreisās rokas muskuļus, E.V. un L.Z. ir novērota labās 
ķermeņa puses muskuļu dominante (fleksoriem 24%, 38% un ekstenzoriem 23%, 22%), bet 
B.D. kreisās ķermeņa puses muskuļi ir spēcīgāki par labās puses muskuļiem (fleksori par 12% 
un ekstenzori par 44%) (sk. 78. att). 

49. tabula 
Elkoņu locītavas fleksoru un ekstenzoru maksimālā spēka momenta 

 un spēka disbalansa rādītāji 
 

Labā roka (Nm) Kreisā roka (Nm) 
Kontralaterālais 

disbalanss  
fleksija ekstenzija 

bilaterālais 
disbalanss 

fleksija ekstenzija
bilaterālais 
disbalanss 

fleksija ekstenzija

E. V. 
22.21 19.57 

F > E 
12% 16.94 15.05 

F > E 
11% 

L > K 
24% 

L > K 
23% 

L. Z. 
40.83 38.01 

F > E 
7% 25.22 29.73 

E > F 
15% 

L > K 
38% 

L > K 
22% 

B.D. 
22.21 16.56 

F > E 
25% 25.22 29.36 

F > E 
16% 

K > L 
12% 

K > L 
44% 

Vid. 
28.42 

±10.75 
24.71 

± 11.61 
 

22.46 
± 4.78 

24.71 
± 8.37 
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78. att. Labās un kreisās elkoņa locītavas (EL) fleksoru (F) un ekstenzoru (E) maksimālā 
izometriskā spēka momenta rādītāji (Nm) 

 

Plaukstas fleksoru un ekstenzoru muskuļu spēka momenta rādītāji ir prezentēti 50. 
tabulā. Jauno tenisistu labās plaukstas fleksoru spēka momenta vidējais rādītājs ir 5.26 ± 2.10 
Nm, ekstenzoru 4.14 ± 1.00 Nm un kreisās plaukstas fleksoru spēka rādītājs ir 2.63 ± 1.35 
Nm, ekstenzoru 2.26 ± 0.99 Nm. Visiem pētījuma dalībniekiem ir novērota labās rokas 
bilaterālais disbalanss, fleksori ir spēcīgākie par ekstenzoriem (E.V. par 35%, B.D. par 25% 
un L.Z. tikai par 11%). Jāatzīmē, ka kreisās plaukstas muskuļu bilaterālais disbalanss ir 
atklāts tikai B.D. 30% fleksoru dominantei, savukārt pārējiem bērniem fleksoru spēka 
moments ir vienāds ar ekstenzoru spēka rādītāju (sk. 79. att.).  

50. tabula 
Plaukstas fleksoru un ekstenzoru maksimālā spēka momenta 

un spēka disbalansa rādītāji 
 

Labā roka (Nm) Kreisā roka (Nm) 
Kontralaterālais 

disbalanss  
fleksija ekstenzija 

bilaterālais 
disbalanss 

fleksija Ekstenzija
bilaterālais 
disbalanss 

fleksija ekstenzija

E. V. 
7.53 4.89 

F > E 
35% 1.13 1.13 

F = E 
L > K 
85% 

L > K 
77% 

L. Z. 
3.39 3.01 

F > E 
11% 3.01 3.01 

F = E 
L > K 
11% 

L = K 

B.D. 
6.02 4.52 

F > E 
25% 3.76 2.63 

F > E 
30% 

L > K 
38% 

L > K 
42% 

Vid. 
5.65 

± 2.10 
4.14 

± 1.00 
 

2.63 
± 1.35 

2.26 
± 0.99 
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79. att. Labās un kreisās plaukstas (P) fleksoru (F) un ekstenzoru (E)  maksimālā 
izometriskā spēka momenta rādītāji (Nm) 

 

Apakšdelma pronātoru un supinātoru muskuļu spēka momentu rādītāji prezentēti 
51.tabulā un grafiski atspoguļoti 80. attēlā. Grupas vidējais spēka rādītājs labās rokas 
pronātoriem sastāda 6.90 ± 0.79 Nm, supinātoriem 5.56 ± 1.35 Nm un kreisās rokas attiecīgi 
pronātoriem 6.52 ± 1.15 Nm, supinātoriem 4.64 ± 2.07 Nm. E.V. ir atklāts abu roku muskuļu 
bilaterālaiss disbalanss pronātoru dominantei: labas rokas muskuļiem tās sastāda 25%, kreisās 
rokas muskuļiem 50%. Pārējiem ir izteikts tikai vienas rokas muskuļu bilaterālais disbalanss 
(muskuļi pronātori spēcīgāki par supinātoriem): L.Z. kreisai rokai 40% un B.D. labai rokai 
30%.  Kontralaterālais disbalanss pronātoriem nav izteikts, tās lielums variē no 5% līdz 13%, 
savukārt supinātoriem disbalanss ir lielāks, piemēram, E.V. un L.Z. ir novērota dominējošās  
rokas supinātoru dominante virs nedominējošās rokas muskuļiem (42% un 37%) un B.D. 
otrādi, kreisās rokas supinātori ir par 22% spēcīgāki par labās rokas muskuļiem (sk. 80. att.). 

51. tabula 
Apakšdelmas pronātoru un supinātoru maksimālā spēka momenta 

 un spēka disbalansa rādītāji 
 

Labā roka (Nm) Kreisā roka (Nm) 
Kontralaterālais 

imbalanss  
pronācija supinācija 

bilaterālais 
imbalanss 

pronācija Supinācija
bilaterālais 
imbalanss 

pronācija supinācija

E. V. 
6.02 4.52 

P > S 
25% 5.27 2.63 

P > S 
50% 

L > K 
13% 

L > K 
42% 

L. Z. 
7.15 7.15 

P = S 
7.53 4.52 

P > S 
40% 

K > L 
5% 

L > K 
37% 

B.D. 
7.53 5.27 

P > S 
30% 6.77 6.77 

P = S 
L > K 
10% 

 K > L 
22% 

Vid. 
6.90 

± 0.79 
5.65 

± 1.35 
 

6.52 
± 1.15 

4.64 
± 2.07 
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80. att. Labā un kreisā apakšdelma (AP) pronātoru (P) un supinātoru (S) maksimālā 
izometriskā spēka momenta rādītāji (Nm) 

 

Jauno tenisistu atkārtotas testēšanas rezultāti parāda, ka ir novērotas sekojošās strapmuskuļu 
disbalansa tendences: 
1) pleca locītavas adduktori ir spēcīgāki par abduktoriem, labās plecu locītavas muskuļu 

bilaterālais disbalanss sastāda 24%, kreisās plecu locītavas 30%; 
2) dominējošās rokas elkoņa locītavas fleksori ir spēcīgāki par ekstenzoriem, bilaterālais 

disbalanss 15%. Kontralaterālais disbalanss muskuļiem fleksoriem sastāda 25%, 
ekstenzoriem 30%, tās virziens variē starp dalībniekiem; 

3) dominējošās rokas plaukstas fleksori ir spēcīgāki par ekstenzoriem (24%). Labās 
plaukstas muskuļi ir spēcīgāki par kreisās plaukstas muskuļiem, fleksoriem 
kontralaterālais dizbalanss sastāda 45% un ekstenzeriem 40%; 

4) apakšdelma pronātoru spēka moments ir lielāks par supinātoru spēka rādītāju, labai rokai 
bilaterālais disbalanss sastāda 18%, kreisai rokai 30%. Kontralaterālais disbalanss ir 
atklāts tikai muskuļiem kas atbild par apakšdelma supināciju, lielākai grupas daļai labās 
puses muskuļi ir par 40% spēcīgāki.   

3.3.3. Jauno tenisistu augšējo ekstremitāšu  muskuļu spēka momenta dinamikas 
analīze  

Pirmās un otrās testēšanas rezultāti tika salīdzināti savā starpā katram tenisistam 
individuāli. Tika noteikta muskuļu spēka momenta izmaiņas dinamika, starpība starp 
rezultātiem tika atspoguļota procentos (sk. 52., 53., 54. tabulās un 81. – 83. att). 

Analizējot augšējo ekstremitāšu muskuļu spēka momenta dinamiku gadu laikā jaunai 
tenisistei E.V. (sk. 52. tab., 81. att.), jāatzīmē ka pleca locītavas adduktoru spēks labai rokai 
palielinājās par 20% un kreisai rokai par 39%, adduktoriem attiecīgi par 21% un 25%, iekšējo 
rotātoru spēks pieauga par 12% un 18%,  ārējo rotātoru spēks gadu laikā pieauga par 34% un 
52%. Labās rokas elkoņa locītavas fleksoru spēka moments palika nemainīgs, kreisās rokas 
fleksoriem ir novērots spēka pieaugums par 24%. Savukārt gan labās, gan kreisās elkoņa 
locītavas ekstenzoru spēka rādītājs samazinājās: labai rokai par 10% un kreisai rokai par 49%. 
Labās plaukstas fleksoru (10%) un ekstenzoru (23%) spēka moments palielinājās, bet kreisās 
plaukstas muskuļu spēka rādītājs ievērojami samazinājās: fleksoriem par 88% un 
ekstenzoriem par 63%. Apakšdelma pronātoru un supinātoru spēka pieaugums nav atklāts: 
labās rokas pronātoriem tās sastāda tikai 6% un kreisās rokas pronātoriem 0.2%. 
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52. tabula 
Augšējo ekstremitāšu muskuļu maksimālā spēka momenta un spēka disbalansa 

rādītāju dinamika (E.V.) 
 

 Labā roka (Nm) Kreisā roka (Nm) 
Locītava Kustība 

locītavā 
1. 

testēšana
2. 

testēšana 
Starpība 

1. 
testēšana 

2. 
testēšana 

starpība

addukcija 21.83 27.21 
II > I 
20% 

14.68 24.09 
II > I 
39% 

abdukcija 15.81 19.95 
II > I 
21% 

14.68 19.57 
II > I 
25% 

iekšējā 
rotācija 

19.95 22.58 
II > I 
12% 

11.67 14.3 
II > I 
18% 

Pleca 
locītava 

ārējā 
rotācija 

10.91 16.56 
II > I 
34% 

9.97 21.08 
II > I 
52% 

Fleksija 22.21 22.21 I = II 12.80 16.94 
II > I 
24% 

Elkoņa 
locītava 

ekstenzija 21.83 19.57 
I > II 
10% 

29.36 15.05 
I > II 
49% 

Fleksija 6.77 7.53 
II > I 
10% 

9.41 1.13 
I > II 
88% 

ekstenzija 3.76 4.89 
II > I 
23% 

3.01 1.13 
I > II 
63% 

pronācija 6.40 6.02 
I > II 
6% 

5.56 5.27 
I > II 
0.2% 

Plauksta 
 

 
 

Apakšdel-
ma 

supinācija 4.52 4.52 I = II 1.51 2.63 
II > I 
43% 

 

	
 

81. att. E.V. labās (LR) un kreisās (KR) rokas maksimālā spēka momenta 
un spēka disbalansa rādītāju dinamika 
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L.Z. augšējo ekstremitāšu muskuļu spēka momenta un spēka disbalansa rādītāju 
dinamika ir parādīta 53. tabulā un 82. attēlā. Pleca adduktoru/abduktoru, iekšējo/ārējo rotātoru 
un elkoņa locītavas fleksoru/ekstenzoru visi spēka momenta rādītāji uzlabojās gadu laikā. 
Labās rokas plecu locītavas adduktori par 50%, abduktori par 33%, iekšējie rotātori par 36%, 
ārējie rotātori par 42%, elkoņa locītavas fleksori par 27% un ekstenzori par 11%. Kreisās 
plecu locītavas adduktori par 58%, abduktori par 43%, iekšējie rotātori par 46%, ārējie 
rotātori par 42% un elkoņa locītavas fleksori par 28%, ekstenzori par 30%. Savukārt plaukstas 
un apakšdelma muskuļu spēka dinamika ir negatīva, t.i. labās plauktas fleksoru spēks 
neizmainījās, ekstenzoru samazinājās par 27% un kreisās plaukstas fleksoru spēks 
samazinājās par 68% un ekstenzoru attiecīgi par 20%. Apakšdelmu pronātoru spēks 
samazinājās labai rokai par 14% un kreisai par 17%. Labā apakšdelma supinātoru spēka 
momenta rādītājs otrās testēšanas laikā bija lielāks par 26% un kreisās rokas muskuļiem tās 
samazinājās par 33%. 

53. tabula 
Augšējo ekstremitāšu muskuļu maksimālā spēka momenta 

 un spēka disbalansa rādītāju dinamika (L.Z.) 
 

 Labā roka (Nm) Kreisā roka (Nm) 
Locītava Kustība 

locītavā 
I 

testēšana
II 

testēšana 
Starpība 

I 
testēšana 

II 
testēšana 

starpība

addukcija 22.58 45.16 
II > I 
50% 

21.45 51.56 
II > I 
58% 

abdukcija 21.45 31.99 
II > I 
33% 

18.82 32.74 
II > I 
43% 

iekšējā 
rotācija 

23.71 37.26 
II > I 
36% 

18.44 34.25 
II > I 
46% 

Plecu 
Locītava 

ārējā 
rotācija 

15.81 26.72 
II > I 
41% 

14.30 24.84 
II > I 
42% 

fleksija 29.73 40.83 
II > I 
27% 

18.07 25.22 
II > I 
28% 

Elkoņa 
locītava 

ekstenzija 33.87 38.01 
II > I 
11% 

20.70 29.73 
II > I 
30% 

fleksija 3.39 3.39 I = II 9.41 3.01 
I > II 
68% 

ekstenzija 4.14 3.01 
I > II 
27% 

3.76 3.01 
I > II 
20% 

pronācija 8.28 7.15 
I > II 
14% 

9.03 7.53 
I > II 
17% 

Plauksta  
 
 
 
 

Apakšdelma 

supinācija 5.27 7.15 
II > I 
26% 

6.77 4.52 
I > II 
33% 
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82. att. L.Z. labās (LR) un kreisās (KR) rokas maksimālā spēka momenta 
un spēka disbalansa rādītāju dinamika 

 

Jaunās tenisistes B.D. pirmās un otrās muskuļu spēka testēšanas rezultātu dinamika ir 
parādīta 54. tabulā un atspoguļota 83. attēlā. Pēc 12 mēnešiem pozitīva muskuļu attīstības 
tendence ir novērota tikai labās puses plecu locītavas iekšējiem rotātoriem par 7%, elkoņa 
locītavas ekstenzoriem par 21%, apakšdelma pronātoriem par 40% un supinātoriem par  14%, 
kā arī kreisās plecu locītavas abduktoriem par 18%, elkoņa locītavas fleksoriem par 22%, 
ekstenzoriem par 51%, plaukstas ekstenzoriem par 29% un apakšdelma pronātoriem par 45%. 
Savukārt negatīva dinamika ir novērota labās rokas adduktoriem par 7%, abduktoriem par 
8%,  ārējiem rotātoriem par 32%, elkoņa locītavas fleksoriem par 14%, plaukstas fleksoriem 
par 31%, ekstenzoriem par 37% un kreisās puses locītavas adduktoriem par 42%, iekšējiem 
rotātoriem par 20%, ārējiem rotātoriem par 23%, plaukstas fleksoriem par 50% un 
apakšdelma supinātoriem par 6%. 

54. tabula 
Augšējo ekstremitāšu muskuļu maksimālā spēka momenta 

 un spēka disbalansa rādītāju dinamika (B.D.) 
 

 Labā roka (Nm) Kreisā roka (Nm) 
Locītava Kustība 

locītavā 
I 

testēšana
II 

testēšana 
Starpība 

I 
testēšana 

II 
testēšana 

starpība

addukcija 22.58 21.08 
I > II 
7% 

35.38 20.70 
I > II 
42% 

abdukcija 27.47 25.22 
I > II 
8% 

26.35 31.99 
II > I 
18% 

iekšējā 
rotācija 

26.35 28.23 
II > I 
7% 

29.73 23.71 
I > II 
20% 

Plecu 
locītava 

ārējā 
rotācija 

23.71 16.18 
I > II 
32% 

21.08 16.18 
I > II 
23% 

Elkoņa 
locītava 

fleksija 19.19 22.21 
I > II 
14% 

19.57 25.22 
II > I 
22% 
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ekstenzija 13.17 16.56 
II > I 
21% 

14.3 29.36 
II > I 
51% 

fleksija 8.66 6.02 
I > II 
31% 

7.53 3.76 
I > II 
50% 

ekstenzija 7.15 4.52 
I > II 
37% 

1.88 2.63 
II > I 
29% 

pronācija 4.52 7.53 
II > I 
40% 

3.76 6.77 
II > I 
45% 

Plauksta 
 
 
 
 

Apakšdelma 

supinācija 4.52 5.27 
II > I 
14% 

7.15 6.71 
I > II 
6% 

 

	
	

83. att. B.D. labās (LR) un kreisās (KR) rokas maksimālā spēka momenta  
un spēka disbalansa rādītāju dinamika 

 

Novērtējot jauno tenisistu pirmās un otrās testēšanas rezultātus, jāatzīmē ka vidēji gadu 
laikā visizteiktāk palielinājās plecu locītavas adduktoru (labās rokas par 45% un kreisās rokas 
par 68%) un abduktoru (labās rokas par 27% un kreisās rokas par 29%) muskuļu spēka 
moments, iekšējo rotātoru (labās rokas par 18% un kreisās rokas par 32%) un ārējo rotātoru 
(labās rokas par 38% un kreisās rokas par 47%). Elkoņa locītavas fleksoru spēka pieaugums 
visiem dalībniekiem tika novērots tikai kreisās rokas fleksoriem (par 25%). Elkoņa locītavas 
ekstenzoriem lielākai grupas daļai labai rokai uzlabojās par 16% un kreisās rokas par 41%. 
Plaukstas ekstenzoru, fleksoru un apakšdelma pronātoru, supinātoru spēka momenta rādītāji 
variē starp visiem dalībniekiem, nav iespējams noteikt vienvirziena tendenci. 
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3.4. Pareizas stājas veicinošā vingrinājumu kopuma izstrāde un 
pamatojums 

Pamatojoties uz jauno tenisistu skeleta sistēmas (stājas) novērtēšanas rezultātiem, tika 
izstrādāts pareizas stājas veicinošā vingrinājumu kopuma saturs. Vingrinājumu kopums 
sagatavots, ņemot vērā speciālajā literatūrā atrodamās rekomendācijas un balstoties uz jauno 
tenisistu testēšanas  individuālajiem rezultātiem. Vingrinājumi (piemērus sk. 6.pielik.) tika 
atlasīti pēc šādiem kritērijiem: a) izvēles pamatojums, balstoties uz stājas mērījumu 
rezultātiem; b) atsevišķu muskuļu grupu trenēšanas īpatnības; c) pareizas stājas izjūtas 
veidošana. 

No esošajām teorijām tika ņemts, ka ķermeņa spinālās struktūras nodrošina pretdarbību 
zemes pievilkšanas spēka iedarbībai, uztur cilvēka vertikālo stāvokli un nodrošina stabilu 
pamatu ekstremitāšu muskulatūras efektīvai darbībai (C.Kisher, L.Colby, 2007), tāpēc stājas 
veidošanā un mugurkaula stabilizācijā nozīmīga loma ir ķermeņa korsetes muskuļiem, kurus 
veido muguras lejas daļas, vēdera, diafragmas, iegurņa un gūžas reģiona muskulatūra: m. 
rectus abdominis, m. obliquus externus abdominis, m. erector spinae (m. iliocostalis, m. 
spinalis, m. longissimus), m. latissimus dorsi, m. gluteus maximus un medius et minimus, 
hamstringi (m. rectus femoris, m.semitendinosus et m.semimembranosus), un m.rectus 
femoris, m. obliquus internus abdominis, m. transversus abdominis, m. transversospinalis (m. 
multifidus, m. rotatores, m. semispinalis), m. quadratus lumborum, m. psoas major, m.psoas 
minor  (C.Axler, S.McGill, 1997; D.Behm et al., 2010;  S.McGill et al., 1996; C.Richardson 
et al., 1999; E.Бернатавичене, 2008; И.Ловейко, 1992). Jauno tenisistu statiskās stājas 
testēšanas rezultāti parādīja, ka korekcijas nepieciešamas arī ķermeņa augšdaļas muskulatūrai. 
Nepieciešams izstiept krūšu muskuļus m. pectoralis major un m. pectoralis minor, 
jānostiprina galvenie muguras iztaisnotāji un muskuļi, kuri savieno lāpstiņas: m. erector 
spinae, m. trapezius,  m. rhomboideus minor, m. rhomboideus major.  

Ķermeņa augšdaļas smaguma centra novirze uz priekšu galvenokārt notiek galvas  un 
plecu joslas, augšējo ekstremitāšu, krūšukurvja un iekšējo orgānu smaguma ietekmē  
(В.Кашуба, 2003). Tenisistiem to vēl pastiprina tas, ka visas sitienu darbības tiek realizētas ar 
vēdera preses, krūšu muskuļu aktīvu līdzdalību. Šo muskuļu paaugstināts tonuss, summējoties 
ar ķermeņa daļu smaguma spēka iedarbību, veicina novirzes no pareizas stājas. 

Vingrinājumu intensifikācija balstīta uz speciālistu atziņām (T.Baechle et al., 2000; 
S.McGill, 2004;  D.Behm et al., 2010;  R.Ekstrōm et al., 2007 u.c.): iesaka vienā piegājienā 
izpildīt ķermeņa muskuļu korsetes attīstošos vingrinājumus ne mazāk par 12 – 15 reizēm, 
atzīmējot, ka tenisistam ir svarīgi attīstīt ne tikai attiecīgo muskuļu spēku, bet vienlaikus 
trenēt arī izturību, lai muskuļi pietiekami ilgi spētu veikt piepūli. Tieši muskuļu spēka 
izturībai ir būtiska loma ķermeņa stabilizācijā, tā uzskata  J.Brummits (J.Brumitt, 2010). 

Balstoties uz speciālistu atziņām (C.Axler et al., 1997; D.Behm et al., 2010; J.Brutt, 
2010; E.Drinkwater etb al., 2010; R.Ekstrōm et al., 2007; K.Holtgrefe, 2007; C.Kisner, 
L.Colby, 2007; S.McGill, 2004; M.Ponjabi, 1992; C.Richardson et al., 1999; 
E.Бернатавичене, 2008; И.Ловейко, 1992 u.c.) un statiskās stājas testēšanā iegūtajiem 
rezultātiem,  tika izveidots vingrinājuma kompuma saturs jaunajiem tenisistiem (vingrinājumu 
piemērus un ieteicamo dozējumu sk. 6.pielik.): 

1. Vingrinājums kāju musjukatūrai un pareizās stājas izjūtai. 
2. Statiskie kompleksās iedarbības vingrinājumi ķermeņa muskuļu korsetei. 
3.  Vingrinājumi muguras muskulatūrai un roku-kāju krusteniskai koordinācijai. 
4. Dinamiskie kompleksās iedarbības vingrinājumi ķermeņa muskuļu korsetei. 
5. Vingrinājumi vēdera muskulatūrai. 
6. Krūšu muskuļu stiepšanas un pareizās stājas izjūtas veicināšanas vingrinājumi. 
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Piedāvāto pareizās stājas veicinošo vingrinājumu kopumu jāizpilda pēc tenisa treniņa 
vismaz trīs reizes nedēļā. Vingrinājumu kopuma saturs sastāv no 6 vingrinājumiem. Sākumā 
tiek izpildīti pirmie četri vingrinājumi (pēc izstrādātas secības) pēc apļa treniņa sistēmas: trīs 
piegājieni (atkārtojumu skaits ≥ 15 reizes, aktīva atpūta starp piegājieniem 20 – 30 s), lai, no 
vienas puses, nodrošinātu muskuļiem pietiekamu mehānisko slodzi, kas veicina muskuļu 
attīstību, un, no otras puses, lai nodrošinātu atbilstoši ilgu atpūtu, nepieļaujot noslogoto 
muskuļu grupu pārpūli. Pēc tam ar līdzīgu dozējumu sekoja vingrinājumi vēdera muskulatūras 
attīstīšanai. Tā kā vēdera muskuļi ir galvenie ķermeņa stabilizatori, tos nerekomendē noslogot 
pirms statisko vai cita rakstura spēka vingrinājumiem, kad to izpildes laikā ir svarīga pozas 
noturēšana. Pastāv uzskats, ka stabilizējošie muskuļi noguruma dēļ nespēj pilnvērtīgi izpildīt 
ķermeņa stabilizējošo funkciju un saglabāt vēlamās pozas attiecīgā spēka vingrinājuma 
izpildes laikā. Treniņa nobeiguma daļā jaunajiem tenisistiem jāizpildīja vingrinājumus krūšu 
muskuļu stiepšanai un pareizas stājas izjūtas veicināšanai. Ievērojot piedāvāto vingrinājumu 
iedarbības secību, vēlams pašus vingrinājumus dažādot (vingrinājumu piemērus sk. 6.pielik.). 
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4. DISKUSIJA 

4.1. Diskusija par labā sitiena organizāciju dažādas kvalifikācijas un 
vecuma tenisistiem 

Pēc iepazīšanās ar  speciālajā literatūrā esošajiem  tenisistu labā sitiena izpētes 
rezultātiem, var secināt, ka sitiens tiek pētīts, nenorādot, vai tas izpildīts no atvērtās vai 
slēgtās stājas. No biomehānikas viedokļa sitienam no slēgtās stājas ir vairākas priekšrocības, 
kuru izmantošana var būtiski palielināt raketes ātrumu. Ja pārējie apstākļi ir nemainīgi, tas 
ļauj izpildīt plašāku atvēzienu, paātrināt un kontrolēt raketi garākā ceļā, nodrošināt lielāku 
muskuļu iestiepumu pirms vēziena fāzes uzsākšanas utt. Ņemot vērā minētos apsvērumus, 
pirmajā eksperimentā visi dalībnieki labo sitienu izpildīja gan no atvērtās, gan slēgtās stājas. 
Iegūtie rezultāti apstiprināja pieņēmumu, ka sitienā no slēgtās stājas tenisisti, īpaši augstākās 
klases sportisti, spēj nodrošināt raketei lielāku ātrumu, nekā izpildot sitienu no atvērtās stājas, 
t.i.  35,7 ± 0,73 m/s no slēgtās, 29,6 ± 0,9 m/s (α < 0.01). Statistiski ticami sitienos no slēgtās 
un atvērtās stājas atšķīrās arī atbalsta reakcijas spēka vertikālā un horizontālā virzienā vērsto 
spēku maksimālie radītāji: horizontālā komponente sitiena virzienā 147 ± 12 N slēgtā stājā, 
104 ± 5 N atvērtā stājā (α < 0.01), vertikālā komponente attiecīgi 509 ± 18 N un 393 ± 8 N (α 
< 0.01). Statistiski ticami abos sitienos atšķīrās arī balsta reakcijas spēka momenta vērtības 
pret vertikālo asi: slēgtā stājā 135 ± 3 Nm, atvērtā stājā 116 ± 3 Nm (α < 0.01). Savukārt 
spēks, ko sportisti pieliek balstam šķērsvirzienā, ievērojami lielāks bija sitienos no atvērtās 
stājas, t.i. 137 ± 3 N sitienā no atvērtās, 75 ± 3 N no slēgtās stājas (α < 0.01). Iegūtie dati 
liecina par būtiskām atšķirībām sitienu no slēgtās un atvērtās stājas organizācijā. Vidējās 
kvalifikācijas tenisitu grupā atsevišķi sportisti lielāku raketes ātrumu spēja nodrošināt, 
izpildot sitienu no atvērtās stājas, paskaidrojot, ka treniņos un spēlē viņi izmantojot tikai 
sitienus no atvērtās stājas. Atšķirībā no spēcīgāko tenisistu grupas dalibniekiem šīs grupas 
tenisistiem atbalsta reakcijas spēka momenta maksimālās vērtības nebija atkarīgas no stājas 
veida. Tas, ka raketes ātrums nepalielinās sitienos no slēgtās stājas un atbalsta reakcijas spēka 
moments nav atkarīgs no stājas veida, ļauj izdarīt secinājumu, ka tenisists raketes paātrināšanā 
praktiski neizmanto kāju spēku, bet akcentu liek uz aktīvu ķermeņa augšējās daļas, plecu 
joslas un rokas darbību. 

Tenisa sitienos raketes paātrināšanu sportisti pārsvarā nodrošina, izpildot ķermeņa un 
ķermeņa daļu rotācijas kustības. Tā kā ķermeņa rotāciju spēj izmainīt vienīgi tam pieliktais 
spēka moments, pētījumā īpaša uzmanība tika pievērsta tenisistu mijiedarbībai ar balstu. Kā 
sitienos no slēgtās, tā arī sitienos no atvērtās stājas augstas klases tenisistiem atbalsta reakcijas 
spēka momenta maksimālās vērtības bija lielākas nekā zemāka līmeņa sporetistiem: 135 ± 3 
Nm pret 89 ± 4 Nm sitienos no slēgtās stājas un 116 ± 3 Nm pret 83 ± 4 Nm sitienos no 
atvērtās stājas (α < 0.01). Otra būtiska atšķirība - augstas klases sportisti demonstrē augstu 
spēka momenta maksimālo vērtību stabilitāti visās kustības fāzēs. Izpildot atvēzienu, raketes 
paātrināšanas fāzi, pārejot no viena sitiena uz nākošo sitienu mijiedarbības raksturs ar balstu 
praktiski saglabājas nemainīgs gan pēc lieluma, gan pēc laika, gan pēc spēka momenta 
pieauguma straujuma. 

Ja pirmā eksperimenta uzdevums bija noteikt raketes maksimālā ātruma un 
mijiedarbības ar balstu atkarību no stājas veida, tad otrā eksperimentā galvenais uzdevums 
bija demonstrēt “pareizu” labā sitiena tehniku, izpildot sitienus ar brīvi izvēlētu ātrumu no 
ierastās stājas, cenšoties katrā sitienā parādīt daudzgadu treniņu laikā apgūto tehniku. Tas, ka 
eksperimentā piedalījās dažāda vecuma sportisti, bet visi ar ievērojamu treniņu stāžu, deva 
iespēju salīdzināt jauno un pieaugušo tenisistu labā sitiena tehnikas individuālās un arī dažāda 
līmeņa sportistu grupu atšķirības. 
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Viens no secinājumiem, kas iegūts, salīdzinot pieaugušo un jauno tenisistu raketes 
ātruma vidējos rādītājus vēziena fāzes beigās, ir šāds: kontrolējamais ātrums, t.i., ātrums, pie 
kura sportisti vislabāk kontrolē sitienu un spēj nodrošināt augstu bumbiņas lidojuma 
precizitāti, būtiski lielāks ir augstākās klases sportistiem. Pieaugušo tenisistu grupā tas vidēji 
bija 23.45 ± 1.65 m/s, jauno spēlētāju grupā 16.12 ± 0.60 m/s (α < 0.01), tā vēlreiz apstiprinot 
daudzkārt dažādos sporta veidos pierādīto  tēzi, ka augsti kvalificētiem atlētiem 
kontrolējamais ātrums ir lielāks, nekā zemāka līmeņa sportistiem, un pietuvojas viņu 
maksimālajām ātruma iespējām. 

Salīdzinot eksperimenta dalībnieku ķermeņa un ķermeņa daļu stāvokļus dažādos sitiena 
momentos, jāsecina, ka, neņemot vērā būtiskās vecuma atšķirības un līdz ar to arī atšķirīgos 
antropometriskos rādītājus, trenētības un tehniskās meistarības līmenis, ieņemot sākuma 
stāvokli pirms sitiena uzsākšanas, sportistu pozas, izpildot atvēziena un raketes paātrināšanas 
darbības, lielā mērā sakrīt. Arī locītavu leņķi abu eksperimentālo grupu dalībniekiem 
noteiktos kustības momentos ir līdzīgi un to starpības nav statistiski ticamas. Var secināt, ka 
treneru viedokļi par “pareizu” sākuma vai beigu stāvokli, raketes turēšanu un orientāciju, 
leņķiem locītavās, ķermeņa noliekumu vai ķermeņa svara sadalījumu uz kājām tajā vai citā 
kustības daļā lielā mērā sakrīt. Tie veidojušies daudzu gadu laikā, apkopojot labāko, ko devusi 
pašu treneru un sportistu empīriskā pieredze. Tā kā sitienu mācīšana tradicionāli sākas ar 
attiecīgo ķermeņa stāvokļu (pozu) apguvi, tad nav pārsteigums, ka šie – gan jauno, gan 
pieredzējušo – tenisistu rādītāji neatšķiras. 

Sportistu sitienu tehnikas individuālās un grupu atšķirības vērojamas tad, kad sportistam 
jāpāriet no vienas apgūtās “pozas”, no viena ķermeņa un tā daļu stāvokļa uz citu. Viens no 
piemēriem, kurš uzskatāmi parādīja kustību organizācijas individuālās īpatnības un arī 
atšķirības starp dažādas kvalifikācijas sportistu grupām, saistīts ar ķermeņa augšējās un 
apakšējās daļas mijiedarbību. Lai pirms vēziena fāzes uzsākšanas rakete tiktu atvirzīta tālāk 
no sitiena punkta un nodrošinātu ķermeņa un plecu joslas muskuļu iestiepšanu, atvēziena 
laikā tenisisti pagriež plecu joslu pretēji sitiena kustības virzienam par lielāku leņķi, nekā 
pagriežas gūžu josla, t.i. savērpj ķermeni attiecībā pret kopējo vertikālo asi un panāk tā 
saucamo “ķermeņa posmu apdzīšanu” (sk. 13. att.). Tas atvieglo vēziena uzsākšanu. Sākoties 
raketes paātrināšanai bumbiņas virzienā, mijiedarbība starp ķermeņa plecu joslu un gūžu joslu 
principiāli izmainās – tagad gūžu josla pagriežas ātrāk par plecu joslu, nodrošinot atkārtotu 
“ķermeņa posmu apdzīšanu”. Ķermeņa proksimālajam posmam „apdzenot” ar to savienoto 
distālo vai, otrādi, distālajam posmam apdzenot proksimālo posmu, tiek iestiepti posmus 
apkalpojošie muskuļi, cīpslas, saites un citi saistaudi, kuri šos posmus savieno. Šādi izpildot 
sitienu, tiek realizēts viens no svarīgākajiem kustību organizācijas biomehāniskajiem 
principiem - muskuļu-cīpslu kompleksa iepriekšiestiepšanas princips. Šādu muskuļu 
aktivitātes tipu biomehānikā sauc par iestiepšanas – saīsināšanās ciklu (stretch – shortening 
cycle, angļ. v.) vai reversīvu muskuļu darbību (reversal muscle action, angļ. v.). Daudzos 
pētījumos parādīts, ka tad, ja muskuļa kontrakcija seko tūlīt pēc tā iestiepšanas, kontrakcijas 
spēks palielinās, ievērojami pārsniedzot spēku, ko muskulis spēj attīstīt bez iepriekšējas 
iestiepšanas (P. Komi, 1984, 1992; P. Huijing, 1992; P. Komi, C. Nicol, 2000; V. Zastsiorsky, 
1995; B. Prilutsky, 2000; V. Zatsiorsky, B. Prilutsky, 2012 u.c.). Daudzi speciālisti aktīvu 
mijiedarbību starp ķermeņa posmiem, īpaši starp ķermeņa apakšējo un augšējo daļu, uzskata 
par efektīvas tehnikas kritēriju, ar ko augstas klases sportistu tehnika atšķiras no zemāk 
kvalificētu sportistu tehnikas (V.Mazzālītis, 1999; K.Bartonietz, 2000 u.c.). Iestiepšanas-
saīsināšanās cikla darbību daudzposmu biokinemātiskajā ķēdē sportisti nodrošina divējādi: 1) 
izpildot atliekšanas, saliekšanas, kermeņa savērpšanas vai atvēziena kustības pirms kustības 
galvenās fāzes vai 2) strauji paātrinot noteiktā virzienā proksimālo locītavu un izsaucot tai 
pievienotā distālā posma paātrinātu rotāciju pretējā virzienā (К.Гонзалес, 1985; M.Alter, 
2001; R.Bartlett, 1999). Tehniski izpildītos tenisa sitienos plecu josla atpaliek no gurnu joslas, 
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roka no plecu joslas. Roka ar raketi atpaliek no zemākstāvošajiem posmiem līdz sitiena fināla 
daļai, t.i., līdz raketes saskares momentam ar bumbiņu (K. Reinolds, 1996 (b); Г. Иванова, 
2008; В.Голенко и др., 2002; T.Sadzek, 2008 u.c.). Īpaša loma šajā  posmu mijiedarbības 
ķēdē ir gūžu un plecu joslai, jo šeit darbībā tiek iesaistīts liels skaits spēcīgu muskuļu.  Leņķi, 
kurš sitiena laikā izveidojas starp gūžu un plecu joslu,  speciālisti sauc par x-faktoru vai 
separation angle (angļu v.). Pēc B.Eliotеa (2003) datiem sitienos ar vienu roku kvalificētiem 
tenisistiem maksimālā leņka vērtība starp plecu joslas asi un gūžu joslas asi vidēji sasniedz 
30º (B.Elliott, 2003, a), atzīmējot, ka muskuļu-cīpslu kompleksa iestiepšana ir svarīga, lai 
enerģiski uzsāktu raketes vēzienu pēc atvēziena un īpaši, pēc speciālista domam, tā ir svarīga 
jaunajiem tenisistiem, kuru muskuļu kontrakcijas spēks ir par mazu, lai nodrošinātu strauju 
masīvo ķermeņa daļu un raketes paātrinājumu. Dati, kuri tika iegūti, pētot augstas klases 
tenisistus, principā sakrīt ar austrāliešu speciālista datiem. Maksimālā x-faktora vērtība 
raketes vēziena fāzē lielākajai daļai grupas dalībnieku variē ap 30º robežu, vidēji sastādot 27 
± 2,2º. Jaunajiem tenisistiem leņķa vērtība svārstās ap 20º, tikai dažos sitienos sasniedzot 30º 
robežu. Grupas vidējais rādītājs 17,8 ± 1,5º. Vairākiem pētījuma dalībniekiem augstas klases 
tenisistu grupā x-faktors sasniedz 40º un pat vairāk grādu. Tajā pašā laikā atsevišķi jaunie 
sportisti sitienu izpilda tā, ka visā raketes vēziena laikā gūžu un plecu joslas ass paliek viena 
otrai paralēla un leņķis starp tām nepārsniedz dažus grādus.  Aktīvas ķermeņa apakšējās un 
augšējās daļas mijiedarbības vai x-faktora ietekmi uz raketes ātrumu apstiprina arī korelācijas 
analīzes rezultāti. Pieaugušo tenisistu grupā korelācijas koeficients starp x-faktoru ir statistiski 
ticams un pozitīvs -  r = 0,739. Jauno tenisistu grupā statistiski ticama korelācija starp x-
faktoru un raketes beigu ātrumu netika noteikta. Tas varētu norādīt uz to, ka katrs jaunais  
sportists sitiena kustību organizē atšķirīgi no citiem grupas dalībniekiem vai arī koeficienta 
vērtību ietekmē x-faktora variēšana no sitiena uz sitienu, kas neļauj noteikt šīs grupas 
tenisistiem noteiktu kustību organizācijas  likumsakarību. 

Cits sitiena kustību organizācijas princips, kuru tenisa speciālisti pēc svarīguma 
pielīdzina muskuļu-cīpslu kompleksa iepriekšiestiepšanas principam un kura realizācija 
pieaugušo un jauno tenisistu grupās tika pētīta mūsu eksperimentā, ir secīgas muskuļu grupu 
(ķermeņa posmu) darbības princips. Secīgas vai pakāpeniskas muskuļu grupu (ķermeņa 
posmu) darbības princips tenisa sitienos paredz trīs stratēģiju realizēšanu: 1) ķermeņa posmu  
ieslēgšanos pareizā laikā; 2) aktivizēšanos virzienā no proksimālajiem uz distālajiem ķermeņa 
posmiem; 3) aktīvu ķermeņa posmu bremzēšanu sitiena nobeiguma daļā ((M.Broer, 1960; 
G.Hochmuth, 1964; В.Тутевич, 1969; J.Bunn, 1972; G.Ariel, 1973; G.Dyson, 1978; J.Lanka, 
1978, 2000; D.Winter, 1979; V.Zatsiorsky et al., 1982; Ю.Гавердовский, 2007; T.Ivanicevic 
et.al., 2011 u.c.). Kustību uzsāk proksimālo posmu lielās un spēcīgās muskuļu grupas, kurās 
pārsvarā ir muskuļi ar spalvveida šķiedru sakārtojumu un kuras izvietotas ķermeņa kopējā 
masas centra tuvumā un kājās. Šo muskuļu uzdevums ir pārvarēt sportista ķermeņa un sporta 
rīka, kas atrodas sportista rokā, inertumu, “iekustināt” ķermeni un sporta rīku, ģenerēt 
ķermeņa daļu impulsu (R.Bartlett, 1997). Pēc tam aktivizējas spēka ziņā vājākie, bet ātrākie 
ekstremitāšu muskuļi. To uzdevums ir nodrošināt ne tikai plašas un ātras ķermeņa posmu 
kustības, jo šie muskuļi apkalpo ātruma sviras, bet arī vajadzīgo precizitāti 
(Ю.Гавердовский, 2007). Secīga ķermeņa posmu bremzēšana ir nepieciešama, lai pa posmu 
ķēdi nodrošinātu mehāniskā impulsa pārnešanu (R.Bartlett, 1997; B.Elliott, 2003; 
Ю.Гавердовский, 2007 u.c.). Iespējami lielāka spēka producēšana vēlamajā virzienā un 
darba posma ātruma nodrošināšana kustības beigās ir atkarīga no pareizi organizētas dažādu 
ķermeņa daļu mijiedarbības rakstura (R.Bahamonde, D.Knudson, 2003). Tas nozīmē, ka 
viļņveida kustības vadīšana daudzposmu biokinemātiskajā ķēdē paredz ne tikai pareizi 
koordinētu ķermeņa posmu paātrināšanu, bet arī tik pat precīzi koordinētu šo posmu 
bremzēšanu sitiena nobeiguma fāzē. Šāds kombinēts divu mehānismu – muskuļu-cīpslu 
kompleksa iestiepšana un secīga ķermeņa posmu paātrināšana un bremzēšana – vienlaicīgs 
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realizācijas modelis sporta literatūrā tiek saukts par ”pātagveida kustību” (J.Bunn, 1972; 
J.Lanka, 2000; D.Kopsic Segal, 2003; T.Ivancevic et al., 2011; А.Шалманов, 2002 u.c.). 

Kā šos kustību organizācijas nosacījumus, izpildot labo sitienu, realizē dažādas 
kvalifikācijas un vecuma tenisisti, salīdzinājumā, piemēram, ar lodes grūšanu vai šķēpa 
mešanu, pētīts maz. Tas izskaidrojams ar to, ka sitieni tenisā ir ļoti daudzveidīgi, ne visos 
sitienos jānodrošina iespējami liels raketes ātrums un tāpēc to organizācijas principi var 
atšķirties. Pētījumā iegūtie dati liecina, ka ne tikai pieaugušie eksperimenta dalībnieki, bet arī 
jaunie tenisisti, atkarībā no sava tehniskās meistarības un trenētības līmeņa, sitienos pa 
bumbiņu lielākā vai mazākā mērā realizē secīgas muskuļu grupu (ķermeņa posmu) darbības 
principu. Raketes paātrināšanas fāzē vērojama ķermeņa posmu secīga ieslēgšanās darbībā un 
arī secīga to ātruma samazināšanās (bremzēšana) pirms raketes saskares ar bumbiņu. 
Straujāks ātruma pieaugums ir tiem posmiem, kuri atrodas tālāk no balsta (sk. 48. att.). 
Visstraujākais ātruma pieaugums un arī vislielākais absolūtais ātrums ir plaukstas locītavai un 
raketei. Pieņemot, ka plaukstas un raketes leņķiskais ātrums ap centrālo vertikālo rotācijas asi 
šajā kustības mirklī ir vienāds,  raketes un plaukstas ātruma starpība rodas atšķirīga garuma 
rotācijas rādiusa dēļ. Acīmredzot svarīga loma raketes lineārā ātruma palielināšanā, pirms 
saskares ar bumbiņu, ir ne tikai atsevišķu ķermeņa daļu darbībai, bet arī tam, cik lielā mērā 
roka ir iztaisnota elkoņa locītavā. To apstiprina arī aprēķinātā korelācijas koeficienta vērtība 
(r=0.531) starp raketes ātrumu un leņķi elkoņa locītavā pieaugušajiem tenisistiem – ja pārējie 
kustības izpildes nosacījumi būs vienādi, jo vairāk būs iztaisnota roka, jo lielāks būs raketes 
rotācijas radiuss un līdz ar to arī lielāks raketes lineārais ātrums. Sasniedzot ātruma 
maksimumu, posmu ātrums strauji samazinās. Salīdzinot ar ķermeņa augšējās daļas posmiem, 
mazāks ātrums ir ķermeņa apakšējiem posmiem – pēdas un ceļa locītavai. Straujāks to ātruma 
pieaugums daudziem sportistiem vērojams pēc sitiena pa bumbiņu. Raketes ātrums strauji 
samazinās, bet  sportista ķermenis vēl turpina pārvietoties sitiena virzienā. Pieaugušo un jauno 
tenisistu locītavu centru un raketes ”ātrums-laiks” grafiku salīdzinošaā analīze deva iespēju 
noteikt gan kustību organizācijas individuālās, gan pieaugušo un jauno tenisistu grupu 
atšķirības. Piemēram, jaunā sportista  A.L.  (sk. 57. att.) sitienā rakete maksimālo ātrumu 
sasniedz mirkli pēc saskares ar bumbiņu. Tenisists sitienā praktiski neizmanto kāju spēku, par 
ko liecina pēdas un ceļa locītavu ātruma grafiki. Gūžas un pleca locītavu centri kustas ar 
vienādu ātrumu un vienādu ātruma dinamiku, kas liecina par to, ka ķermeņa augšējā daļa 
darbojas kā viens vesels ciets posms, kurā nenotiek aktīva mijiedarbība starp gūžu un plecu 
joslu, ko daudzi speciālisti uzskata par vienu no būtiskākajiem tehniskās meistarības 
rādītājiem mešanas un sitienu kustībās. Analizējot cita jaunā sportista E.R. sitienu (sk. 58. 
att.) redzams, ka gūžas, pleca un elkoņa locītavas ātrums savu maksimumu sasniedz praktiski 
vienlaicīgi un salīdzinoši agri pirms raketes saskares ar bumbiņu. Sportists sitienā praktiski 
nerealizē ķermeņa posmu secīgas ieslēgšanās principu no proksimālajiem uz distālajiem 
posmiem, tā ievērojami samazinot muskuļu darbības efektivitāti. Kā rāda cita jaunā tenisista 
M.I. sitiena grafiskais attēls (sk. 59. att.), raketes ātrums īsi pirms saskares ar bumbiņu krītas 
un strauji palielinās pēc sitiena, kas nekādā veidā vairs nevar ietekmēt bumbiņas ātrumu. Arī 
pārējo ķermeņa posmu ātruma līknēm ir divu ātruma maksimumu viļņu forma, kas neliecina 
par racionālu sitiena tehniku. 

Arī pieaugušo tenisistu ķermeņa posmu ”ātrums-laiks” grafiku analīze atklāj sitienu 
organizācijas individuālās atšķirības un arī pieaugušo un jauno tenisistu grupu sitienu tehnikas 
atsķirības. Piemēram, sportists  A.N., salīdzinot ar jauno tenisistu grupas pārstāvjiem (sk. 60. 
att.), demonstrē ļoti strauju raketes ātruma pieaugumu, ko galvenokārt sasniedz, pateicoties 
aktīvai ķermeņa augšējās daļas un rokas darbībai (sk. zilo un gaišzaļo grafika līkni, kas parāda 
elkoņa un plaukstas locītavas ātrumu). Tenisista kājas un ķermeņa apakšējā daļa ātruma 
producēšanā praktiski nepiedalās. Acīmredzot sportista fiziskās sagatavotības līmenis ļauj 
nodrošināt strauju raketes paātrinājumu tikai ar ķermeņa augšējās daļas un rokas muskuļu 
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spēku un sitienā ar kontrolējamuu ātrumu secīgas ķermeņa posmu paātrināšanas un secīgas 
bremzēšanas princips realizēts netiek. Ceļa, gūžas, pleca, elkoņa un plaukstas locītavas ātrums 
praktiski pieaug vienlaicīgi, ātruma maksimumu sasniedzot vienlaicīgi ar raketi. Šāds 
proksimālo un distālo posmu paātrināšanas raksturs nevar nodrošināt locītavas apkalpojošo 
muskuļu iestiepšanu. Pēc raketes mijiedarbības ar bumbiņu augstākstāvošo posmu ātrums 
strauji samazinās, apakšējo palielinās, jo pēc sitiena pa bumbiņu, lai saglabātu līdzsvaru, seko 
visa ķermeņa kustība uz priekšu sitiena virzienā. Līdzīgu, bet tomēr atšķirīgu kustību 
organizācijas modeli demonstrē tenisists D.A. (sk. 61. att.). Ja iepriekšējā sportista sitiena 
tehnikai bija raksturīga vienlaicīga zemākstāvošo ķermeņa posmu ieslēgšanās sitiena darbībā, 
vienāds ātruma pieaugšanas rakturs un vienlaicīga posmu ātruma bremzēšana, tad tenisista 
D.A. tehniku raksturo secīga posmu ieslēgšanās (maksimālo ātrumu proksimālie posmi 
sasniedz pirms raketes saskares ar bumbiņu un katrs savā laikā) un vienlaicīga, salīdzinoši 
neaktīva posmu bremzēšana, kura sākas mirkli pirms saskares ar bumbiņu. Sitiena tehniku, 
kura ir tuvāk klasiskajam priekšstatam par pareizu ķermeņa posmu mijiedarbības raksturu 
sitienu un mešanas kustībās, demonstrē tenisists E.M. (sk. 62. att.). Redzams, ka pirmie sāk 
paātrināties zemākstāvošie, balstam tuvākie  posmi - ceļa locītava, mirkli vēlāk pēdas un 
gūžas locītava. Ar praktiski vienādu laika intervālu darbībā ieslēdzas pleca, elkoņa un 
plaukstas locītavas. Posmu maksimālie ātrumi pieaug to ieslēgšanās secībā. Visātrāk pirms 
raketes sitiena pa bumbiņu kustas plaukstas locītava, attiecīgi mazāku ātrumu sasniedz elkoņa, 
pleca, gūžas. ceļa un pēdas locītavas. Posmu maksimālais ātrums tiek sasniegts dažādā laikā 
pirms bumbiņas izlidošanas momenta, bet tas notiek pirms momenta, kad rakete ir sasniegusi 
maksimālo ātrumu. Redzams, ka posmu aktīva bremzēšana sākas to ieslēgšanās secībā – sākot 
ar gūžas locītavu un turpinoties pleca, elkoņa, plaukstas locītavās. Kā sportista tehnikas 
īpatnība, kas nav raksturīga pārējiem pieaugušajiem mūsu eksperimenta dalībniekiem un arī 
atšķiras no tiem kustības organizācijas modeļiem, kas aprakstīti literatūrā, jāatzīmē tas, ka 
proksimālo ķermeņa posmu bremzēšana notiek divās daļās – mirkli pirms raketes saskares ar 
bumbiņu un turpinās pēc sitiena pa bumbiņu. Var domāt, ka lielākā daļa no tās kinētiskās 
enerģijas, ko ķermeņa posmi ieguva pirmssitiena paātrināšanas procesā, šādi izpildot kustību, 
raketes ātruma paātrināšanā izmantota netika. 

Tehniku, kad sitiena izpildē piedalās tikai ķermeņa plecu joslas un rokas muskuļi, 
demonstrē tenisists I.L. (sk. 63. att.). Attēlā redzams, ka sitiena izpildē praktiski nepiedalās 
labā kāja. Pēdas un ceļa locītavas ātrums praktiski neatšķiras no nulles. Elkoņa un  plaukstas 
ātrums sāk palielināties, pirms tas ir sācies proksimālajos ķermeņa posmos – gūžas un pleca 
locītavā. Ķermeņa posmu ātruma palielināšana un arī posmu ātruma bremzēšana ”izstieptā 
laikā”, kas liecina par to, ka strauja ”impulsa ģenerēšana” proksimālajos posmos šeit nenotiek 
un līdz ar to nevar tikt realizēta arī ”impulsa transmisija” no proksimālajiem uz distālajiem 
posmiem, lai palielinātu raketes ātrumu. 

Viens no secinājumiem, kas iegūts, salīdzinot jauno un pieaugušo tenisistu sitienu 
tehniku, bija negaidīts – jaunajiem tenisistiem raketes vēziena fāzē aktīvāk darbojas (paātrinās 
– bremzējas) balstam tuvākie posmi, pieaugušajiem - raketei tuvākie. Šis secinājums zināmā 
mērā kontrastē ar sporta praksē valdošo uzskatu, ka iesācēji metienu vai sitienu pārsvarā 
izpilda ar roku, meistari prot izmantot visu ķermeņa daļu spēku. Mūsuprāt jāpiekrīt B. Elliotta 
viedoklim, ka jaunajiem tenisistiem ķermeņa augšējās daļas un rokas muskuļu spēks ir par 
mazu, lai, uzsākot vēzienu, nodrošinātu raketei strauju ātruma pieaugumu. Tādēļ bez muskuļu 
kontrakcijas spēka jāmeklē citi raketei pieliktā spēka un ātruma palielināšanas avoti. Viens no 
tiem – katapultas palaišana: muskuļu, cīpslu un saišu elastīgās deformācijas spēka 
izmantošana, ko sportists var iegūt attiecīgajā kustības mirklī tos iestiepjot, otrs – impulsa 
transmisija no balstam tuvākajiem posmiem uz ķermeņa augšējo daļu un tālāk uz roku ar 
raketi pareizā laikā ar pietiekamu intensitāti, nobremzējot aktivizētos proksimālos posmus. 

 167



Var domāt, ka jauno sportistu nepietiekamā muskuļu trenētība var kalpot par stimulu sitiena 
tehnikas pilnveidošanei. 

Vēl viens secinājums, kas iegūts, salīdzinot jauno un pieaugušo tenisistu sitienu tehniku, 
ir saistīts ar kāju darbību. Daudzi speciālisti uzskata, ka ķermeņa posmu paātrināšanas un 
bremzēšanas sistēmā izšķiroša loma ir kāju darbībai. Aizmugurējā kāja uzsāk ķermeņa posmu 
paātrināšanu, priekšējās kājas aktīva bremzējošā darbība sekmē enerģijas vai impulsa 
pārnešanu no apakšējiem posmiem uz roku un raketi (G. Ariel, 1973; K. Bartonietz, 2000 
u.c.). Mūsu pētījums atklāj, ka tenisa sitiens sākas ar aktīvu kāju darbību ne tikai tāpēc, lai 
”palaistu” ķermeņa posmu paātrināšanas un bremzēšanas sistēmu, bet arī lai raketes ātruma 
palielināšanā izmantotu apgrieztā svārsta principu. Atvēziena laikā ķermeņa svars daļēji 
tiek pārnests uz aizmugurējo (labo) kāju, par ko liecina balstam pieliktā vertikālā spēka 
palielināšanās. Balsta kājas vienlaikus noslogošana un saliekšana ceļa locītavā sekmē 
locītavas iztaisnotājmuskuļu kontrakcijas spēka palielināšanos un elastīgās deformācijas 
enerģijas uzkrāšanos. Raketes paātrināšana sitiena virzienā sākas ar aktīvu aizmugurējās kājas 
darbību. Par to liecina sitiena virzienā vērstās balsta reakcijas spēka tangenciālās 
komponentes strauja palielināšanās. Tās ietekmē pieaug sistēmas ”sportists – rakete” kopējā 
masas centra ātrums sitiena virzienā vai, citiem vārdiem sakot, palielinās sitiena virzienā 
vērstais lineārais impulss. Sekojoša priekšējās kājas aktīva bremzējošā darbība vēziena fāzes 
nobeiguma daļā izsauc strauju balsta reakcijas spēka tangenciālās komponentes 
palielināšanos, kura vērsta pretēji kustības virzienam. Tās ietekmē balstam tuvākie ķermeņa 
posmi zaudē savu ātrumu, sistēmas ”tenisists-rakete” kopējam masas centram turpinot  
kustību sitiena virzienā. Tas izsauc līdzsvara zaudēšanu, visas sistēmas ”sportists-sporta rīks” 
rotāciju ar asi, kas iet caur pēdas un balsta saskares vietu. Ķermeņa posmi, kuri atrodas tuvāk 
balstam, zaudē iepriekšējo ātrumu, savukārt distālie posmi kopā ar raketi savu ātrumu 
palielina, ”saņemot” impulsu no kustību sistēmas zemākajiem posmiem un “apgrieztā svārsta” 
darbības ietekmē. Vienlaikus aktīva ķermeņa svara pārnešana no aizmugurējās kājas uz 
priekšējo kāju vēziena fāzes laikā, pirmkārt, pagarina ceļu, kurā roka iedarbojas uz 
paātrināmo sporta rīku, otrkārt, kas ir vēl svarīgāk, pareizi organizētā kustībā tā dod iespēju 
palielināt sporta rīkam pielikto spēku, summējot muskuļu kontrakcijas spēku ar paša sportista 
augšējo ķermeņa daļu smaguma spēku, ko par svarīgu sitiena vai mešanas tehnikas elementu 
uzskata daudzi speciālisti (V.Mazzālītis, 1999; G.Tidow, 2003; R.Bahamonde, D.Knudson, 
2003 u.c.). Apzināta statiskā līdzsvara zaudēšana sitiena virzienā, pateicoties aktīvai kāju un 
ķermeņa augšējas daļas smaguma spēka darbībai, dod papildus horizontāli vērstu spēka 
komponenti, kura, ja vērsta pareizā virzienā, var palielināt sportista ķermeņa un sporta rīka 
kustības ātrumu (Ю.Гавердовский, 2007). Pēc mūsu pētījuma rezultātiem secinām, ka 
augstas klases tenisisti šo svarīgo tehnikas elementu izpilda efektīvāk nekā zemākas klases 
sportisti. To apliecina statistiski ticamās starpības starp balsta reakcijas spēka horizontālās 
komponentes rādītājiem sitiena virzienā, uzsākot raketes vēzienu, un pretēji sitiena virzienam, 
vēziena fāzes beigās. Uz to norāda arī statistiski ticamā starpība starp balsta reakcijas spēka 
vertikālās komponentes rādītājiem raketes vēziena uzsākšanas un nobeiguma daļā. 

Daudzos pētījumos iegūts apstiprinājums tam, ka spēcīgos sitienos kustību organizācijas 
pamatprincipi saglabājas nemainīgi. Tos maz ietekmē nianses atsevišķu sitienu izpildē, 
piemēram, vai sportists sitienu izpilda ar maksimālu ātrumu vai nedaudz lēnāk (D.Kopsic 
Segal, 2003), vai tas, ka sportists darba posma paātrināšanā vairāk akcentē iztaisnošanās vai 
rotācijas kustības (Ю.Гавердовский, 2007), piezīmējot, ka sportistam ir salīdzinoši plašas 
iespējas koordinēt šo ”impulsu vilni”, paātrināt vai palēnināt to, samazināt vai palielināt laika 
intervālus starp ķermeņa posmu aktivitātes uzsākšanas vai bremzēšanas momentiem. Līdzīgu 
secinājumu iespējams izdarīt, apkopojot mūsu pētījumā iegūtās atziņas par sitiena kustības 
organizācijas principiem. Gan pieaugušie, gan jaunie tenisisti efektīvāk vai mazāk efektīvi 
savos sitienos realizē ķermeņa posmu secīgas paātrināšanas un bremzēšanas principu, ko īpaši 
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labi var novērot, salīdzinot pēc kārtas izpildītos viena sportista vairākus sitienus. Tajos par 
dažiem metriem sekundē var atšķirties raketes beigu ātrums, bet praktiski saglabājas posmu 
ieslēgšanās un bremzēšanas raksturs, laika intervāli, ātruma pieauguma un bremzēšanas 
straujuma rādītāji. Tas nozīmē, ka arī mūsu pētījumā apstiprinās iepriekš minētā tēze, ka 
vienādos, nemainīgos apstākļos labi apgūtu kustību cilvēks parasti spēj izpildīt vienveidīgi, ar 
mazu tās elementu raksturlielumu izkliedi vai dispersiju. Sevišķi liela nozīme tehnikas 
stabilitātei ir sporta veidos, kuros jādemonstrē maksimāls ātrums vai precizitāte. Tātad arī 
tenisā. Praksē bieži var novērot, ka zemas vai vidējas klases sportisti demonstrē tādu pašu 
tehnikas elementu izpildes stabilitāti kā sporta meistari. Tajā pašā laikā kļūdas, ko viņi pieļauj 
šo elemtu izpildē, var būt ļoti lielas. Apguvuši neefektīvu tehniku, viņi to demonstrē stabili. 
Parasti tas notiek tad, ja kustība tiek apgūta, daudzkārt mehāniski atkārtojot attiecīgo kustības 
elementu. Izveidojas noteikts nosacījuma reflekss, izpildes automātisms. Kustība, kura apgūta 
šādā veidā, ir stabila, stereotipiska, bet visbiežāk neefektīva. Šādi apgūtu kustību grūti mainīt, 
pilnveidot, piemērot citam, augstākam sportista trenētības līmnenim, citiem sacensību 
apstākļiem (Н.Бернштеин, 1991). 

4.2. Diskusija par skeleta sistēmas novērtējumu jaunajiem tenisistiem 

Kā zināms, cilvēka motoriku un arī kustību balsta sistēmas mehāniskos raksturlielumus 
nosaka cilvēka anatomiski fizioloģiskais briedums, kurš izmainās, mainoties cilvēka 
vecumam. Piemēram, maksimālo mehānisko izturību bioloģiskie audi (kauli, saites, cīpslas 
u.c.) sasniedz 20 – 25 gadu vecumā. Kāds ir šo anatomisko struktūrelementu mehānisko 
īpašību līmenis 5, 8 vai 10 gadus vecam bērnam un cik lielu mehānisko slodzi tie spēj izturēt? 
Vai tiecoties uz augstu sporta rezultātu netiks negatīvi ietekmēta bērna fiziskā veselība? 

El-Metvallijs u.c. (2004) četru gadu ilgā pētījumā novēroja pirmspubertātes vecuma 
bērnus (n = 564, vidējais vecums 10 gadi 8 mēneši), izvērtējot sūdzības par sāpēm 
mioskeletālajā sistēmā. Kā zona, kur visbiežāk tika novērotas sāpes, tika minēta kakla zona. 
Meitenēm, kuras bija vecākas par 11 gadiem, tika konstatēta atsevišķu locītavu 
hipermobilitāte, psihosomātiskās sūdzības: galvassāpes, vēdersāpes, depresīvs garastāvoklis, 
nogurums, miega traucējumi. Arī citos pētījumos šī paša vecuma bērniem tika konstatētas  
kombinētas mioskeletālās sāpes (D.Sherry et al., 1991; V.Merlijn, 2003). Biežas galvassāpes 
un mioskeletālās sistēmas sāpes bērniem atzīmē arī G.Antila u.c, 2002 (G.Antila et al, 2002), 
saistot to ar novirzēm mioskeletālās sistēmas stāvoklī. Šajos un citos pētījumos gūtās atziņas 
apstiprina to, ka  bērnam, īpaši tam, kurš jau nopietni nodarbojas ar sportu, veselības 
veicināšanai nepieciešama regulāra mioskeletālās sistēmas stāvokļa kontrole. 

Cilvēkiem ir tendence motorās darbībās vairāk izmantot vienu ķermeņa pusi, tā laika 
gaitā izveidojot laterālo dominanti (F.Carpes et al., 2010).  Laterālā dominante vienlīdz ātri 
veidojas gan augšējās, gan  apakšējās ekstremitātēs (D.Serrien et al., 2006). Pastāv uzskats, ka 
kustību balsta sistēmas  lateralizācija tikai 10 – 20% līmenī ir atkarīga no iedzimtības. 80 – 
90% apjomā to veicina ārējie faktori (G.Ashton, 1982), tādi kā izpildāmo uzdevumu 
sarežģītība (S.Lissek et al., 2007; D.Serrien et al., 2006), dzimuma (K.Amunt et al., 2000; 
S.Lissek et al., 2007), ķermeņa augšanas un attīstības īpatnības (D.Boles et al., 2008). Pie 
ārējiem apstākļiem, kas veicina ķermeņa lateralizāciju, tiek pieskaitīts arī sports, tajā skaitā 
teniss un šīs spēles specifiskais nosacījums – sitiens ar raketi pa bumbiņu. Daudzkārt 
vienveidīgi mehāniski noslogojot ķermeņa vienu  pusi, noslogotās ķermeņa puses un ar to 
saistīto ķermeņa daļu laterālā dominēšana palielinās. Īpaši, ja to dara ilgstoši daudzu gadu 
garumā. Lielākā daļa tenisistu trenēties sāk bērna vecumā, turpina to darīt daudzus gadus 
profesionālā līmenī un bieži vien spēlē tenisu līdz sirmam vecumam amatieru līmenī. Tāpēc 
tenisa treneri lielākā mērā, nekā viņu kolēģi citos sporta veidos, saskaras ar problēmu, kā 
sasniegt vēlamo sporta  rezultātu, saglabājot sportistu veselību. 
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Viens no sportista fiziskās veselības rādītājiem ir skeleta sistēmas stāvoklis, ko nosaka, 
novērtējot vertikālo stāju. Pastāv uzskats, ka nodarbošanās ar sportu ne vienmēr sekmē 
pareizas stājas veidošanos. Kā galvenie iemesli tiek minēti pāragri uzsāktie treniņi, bērna 
sagatavotībai neatbilstoši un vienveidīgi fiziskie vingrinājumi, nepiemērots sporta inventārs, 
asimetriskas mehāniskās slodzes.  

Biomehāniski stāju raksturo ķermeņa segmentu savstarpējais izvietojums. Ideālas stājas 
gadījumā visu ķermeņa segmentu masas centriem un ķermeņa kopējam masas centram būtu 
jāatrodas uz vienas vertikālas līnijas, kura projicējas atbalsta laukuma centrā (О.Юзефович, 
Т.Романюк, 2010). Šādā gadījumā varētu runāt par ”skeleta līdzsvaru” – visi ārējie spēki un 
šo spēku momenti ir savstarpēji kompensēti, līdzsvara saglabāšanai netiek tērēti muskuļu 
kontrakcijas spēki un metaboliskā enerģija. Cilvēka ķermenis nekad nav absolūtā miera 
stāvoklī. Ķermeņa kopējā smaguma centra novietojums visu laiku mainās elpošanas kustību, 
asins cirkulācijas, ķermeņa daļu savstarpējās pārvietošanās u.c. procesu dēļ, tāpēc ķermeņa 
posmu nemainīga stāvokļa saglabāšana, biomehāniskās sistēmas noturēšana vertikālā stāvoklī 
ir sarežģīts uzdevums, kas galvenokārt ir atkarīgs no cilvēka sensorās, nervu un muskuļu  
sistēmas funkcionālā stāvokļa un sadarbības līmeņa. Pozas stabilitāte tiek novērtēta ar nervu-
muskuļu sistēmas spēju samazināt ķermeņa kopējā masas centra projekcijas uz atbalsta 
laukumu svārstības. Jo mazākas tās novirzes no atbalsta laukuma centra, jo mazāk enerģijas 
nepieciešams vertikālās pozas noturēšanai. Vertikālās pozas saglabāšanu nodrošina muskuļu 
toniskais sasprindzinājums (muskuļu funkcionālo vienību pārmaiņus aktivitāte), kas praktiski 
neizsauc nogurumu (В.Гурфинкель и др., 1965; Л.Караулова и др., 2009). 

Kustību un stājas stereotips veidojas bērna augšanas procesā. Sākumskolas vecumā 
parādās segmentālās izlīdzināšanās pirmie elementi. 6 – 9 gadus veciem bērniem novēro 
palielinātu jostas lordozi, uz āru izgāzies vēders, nenofiksētas lāpstiņas. Tā kā stājas 
raksturlielumi šajā vecumā nav noturīgi, atsevišķi speciālisti, piemēram, O.Juzefovičs un 
T.Romaņuks (2010) (О.Юзефович, Т.Романюк, 2010) to pat uzskata par normu. Kā  
visnozīmīgākais periods stājas attīstībā tiek minēts 8 – 17 gadu vecums (Л.Караулова и др., 
2009;  О.Юзефович, .ТРоманюк, 2010, В.Kашуба, 2003). 

M.Abrahaos un A.Mellos (2008) salīdzinājuši pieaugušo tenisistu (vecums no 22 līdz 37 
gadiem, sporta stāžs lielāks par 8 gadiem) un iesācēju (vecums no 6 līdz 10 gadiem, sporta 
pieredz līdz 2 gadiem) skeleta sistēmas rādītājus. No pārbaudītajiem jaunajiem tenisistiem 
70% tika novērota palielināta jostas krustu lordoze, 40% konstatēta tendence uz skoliozi, 40%  
palielināta krūšu daļas kifoze un 20% krūšu daļas lordoze (20%). 85.7% pieaugušo tenisistu 
tika konstatēta skolioze, 42.9% nedaudz izteikta krūšu daļas kifoze, 28,6% jostas lordozes 
pataloģija, 14.3 % sportistiem, pētījuma dalībniekiem, tika novērota vienlaicīga palielināta 
lordozes un kifozes patoloģija. Pētījuma autori iesaka ieviest obligāti regulāras tenisistu 
skeleta sistēmas pārbaudes un veikt pareizas stājas profilakses pasākumus, sākot jau no skolas 
vecuma, rekomendējot tenisistu fiziskās sagatavotības treniņos iekļaut pareizas stājas 
veicinošas pasākumu programmas. 

Mūsu pētījuma dati, kas veltīti jauno tenisistu statiskās stājas analīzei, liecina, ka 
nevienam no pārbaudītajam bērnam nav konstatēta ideāla stāja. Visiem eksperimenta 
dalībniekiem, gan meitenēm, gan zēniem, viena ķermeņa segmenta novirze no normas ir 
lielāka, otra mazāka, kas neļauj izdarīt viennozīmīgu spriedumu par kādu kopīgu tendenci un 
izdarīt viennozīmīgu secinājumu par šo noviržu cēloņiem. Tas liedz izteikt apgalvojumu, ka 
stājas izmaiņu galvenais cēlonis ir nodarbošanās ar tenisu šajā vecumā. Vecākās tenisistu 
grupas dalībnieku (n = 6, vecums 10.3 ± 0.8 gadi, sporta pieredze lielāka par 3 gadiem) stājas 
rādītāji ir labāki nekā bērniem ar mazāku treniņu stāžu (n = 7, vecums 6.4 ± 1.2 gadi, sporta 
pieredze mazāka par 2 gadiem). Kā to izskaidrot? Varbūt ar to, ka cilvēka dabiskās 
ontoģenēzes procesā notiek ne tikai kustību iespēju, fizisko īpašību, bet arī kustību balsta 
sistēmas un stājas pilnveidošanās? Iespējams, ka tieši nodarbošanās ar sportu ir veicinājusi šo 
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bērnu stājas uzlabošanos. Bērnu iesācēju grupā plecu pauguru anatomisko līniju noliekums ir 
statistiski ticami mazāks nekā jauno tenisistu grupā (1.2° ± 0.7, α < 0.05), ķermeņa 
dominējošās puses pleca paugurs ir zemāks par nedominantās puses pauguru, kas ir novērots 
arī citu autoru pētījumos (F.Kendall, E.McCreary, 1983; D.Magee, 1997; S.Oyama  et al, 
2008). Pārējo anatomisko līniju noliekumi būtiski neatšķiras, tomēr, analizējot absolūtos 
stājas rādītājus, var secināt, ka bērniem, kas nodarbojas ar tenisu ilgāk par 3 gadiem, skeleta 
sistēmas asimetrija ir mazāka. Mūsuprāt, tas varētu būt saistīts ar bērnu mioskeletālās 
sistēmas dabīgo attīstību un pareizās stājas stereotipa veidošanos, treneru pedagoģisko 
iedarbību, kā arī tenisa kā sporta veida labvēlīgo ietekmi uz bērna organismu un tā sistēmām 
šajā vecumā. Pēc noteiktajiem bērnu stājas asimetrijas rādītājiem to salīdzinoši lielās izkliedes 
dēļ, nevar apgalvot, ka tie ir radušies tenisa kā asimetriska sporta veida ietekmē. Negatīvi 
stājas formēšanos var ietekmēt arī sociāli higiēniskie faktori, piemēram, ilgstoša bērna 
atrašanās nepareizā pozā, hipodinamija vai arī hiperdinamija -  pārlieku liela un bērna 
vecumam un fiziskajai sagatavotībai neatbilstoša aizraušanās ar vienveidīgiem fiziskiem 
vingrinājumiem. 

Daudzi speciālisti piekrīt uzskatam, ka stājas asimetrija bērniem un arī pieaugušajiem ir 
ļoti izplatīta (G.Andreoni et al., 2002; J.Bullock-Saxton, 1993; D.Carman et al., 1990; 
K.Chernukha et al., 1998; N.Dunk et al., 2004, 2005; W.Gilleard, T.Smith, 2007; D.Harrison 
et al., 2007; D.Hirose et al., 2004; F.Kendall, E.McCreary, 1983; D.Magee, 1997; 
S.Umbraško, 2005; A.Vette et al., 2010; Л.Васильева, 1995; B.Гурфинкель и др., 1965; 
Д.Донской, 1979; И.Рубцова и др., 2008; O.Юзефович, T.Романюк, 2010; B.Кашуба, 
2003). Piemēram, lielākajai daļai cilvēku dominantās puses pleca locītava atrodas zemāk par 
nedominantās puses pleca locītavu. Atšķiras dominantās un nedominantās puses lāpstiņu 
stāvoklis. Tāpēc lāpstiņu stāvoklis ir viens no visbiežāk izmantotajiem stājas rādītājiem, 
vērtējot sportistu un arī citu profesiju pārstāvju skeletālās sistēmas asimetriju. Stājas 
asimetrija parasti tiek pieskaitīta pie traumatisma riska faktoriem, tomēr S.Ojama u.c. (2008) 
uzskata, ka augsta līmeņa sportistiem izveidojas sporta veidam raksturīga specifiska 
asimetrija, piemēram, lāpstiņu dominantās puses asimetrija. Autori savā pētījumā novērtējuši 
lāpstiņu asimetriju augsta nacionālā līmeņa beisbolistiem (n = 15, vecums 20.0 ± 1.1 gadi, 
augums 181.5 ±7.1 cm, svars 88.1 ± 14.8 kg), volejbolistiem (n = 15, vecums 21.5 ± 2.9 gadi, 
augums 188.4 ± 5.7 cm, svars 85.4 ±7.3 kg) un tenisistiem (n = 13, vecums 21.8 ± 2.8 gadi, 
augums 177.4 ± 5.6 cm, svars 78.9 ±8.2 kg). Eksperimentu rezultāti atklāj, ka visiem tā 
dalībniekiem ir lāpstiņu asimetrija, dominējošās puses lāpstiņa ir vairāk noliekta uz priekšu 
salīdzinājumā ar nedomējošo pusi: dominantā 15.90° ± 4.82°, nedominantā = 14.02° ± 5.30°, 
P = 0.001) un rotēta uz iekšu  - dominantā  30.34° ± 7.57°, nedominantā 26.47° ± 7.35°, P = 
0.001. Tikai tenisistiem dominantās puses lapstiņa bija vairāk vērsta uz priekšu (angl. 
protraction) nekā pretējās puses lāpstiņa (P < 0.05), ko, pēc autoru domām, varētu skaidrot ar 
to slodzi, ko papildus pleca locītavai dod raketes svars. Pēc pētījuma rezultātiem ir šāds 
galvenais secinājums: asimetrisko sporta veidu  pārstāvjiem ir pieļaujama lāpstiņu stāvokļa 
asimetrija, kas nepārsniedz  4°, un tas nav traumatisma riska rādītājs. Minētā pētījuma autori 
tomēr norāda, ka ir svarīgi regulāri veikt stājas novērtēšanas pasākumus un sekot līdzi 
sportistu stājas asimetrijas dinamikai (Oyama  et al, 2008). Savukārt S.Burgharts u.c. (2003) 
līdzīgas plecu locītavas un lāpstiņu stāvokļa asimetrijas uzskata par nopietnu patoloģiju ar 
palielinātu traumatisma risku (S.Burghart et al, 2003). 

Arī mūsu pētījums apstiprina, ka stājas rādītāji ir dinamiski un mainās dažādu faktoru 
ietekmē, tāpēc ir svarīga regulāra stājas rādītāju dinamikas kontrole, kuru veic viens 
speciālists, izmantojot vienu un to pašu metodiku. Novērtējot jauno tenisistu stāju, īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš  plecu locītavu stāvoklim, lāpstiņu anatomisko līniju stāvoklim 
frontālajā un sagitālajā plaknē, mugurkaula fizioloģisko noliekumu izvērtējumam. Mūsu 
pētījuma ieguldījums pēc speciālajā literatūrā esošo un mūsu empīrisko datu rezultātiem 
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izstrādātais, teorētiski pamatotais un praksē pārbaudītais skeleta sistēmas un pareizās stājas 
veicinošais vingrinājumu kopuma saturs jaunajiem tenisistiem, ko ieteicams lietot paralēli 
treniņiem tenisā vismaz trīs reizes nedēļā. Vingrinājumu kopuma pielietošanas rezultātā pēc 
12 nedēļām visievērojamākais uzlabojums tika novērojams stājas sagitālajā plaknē “Th 1 – 
jūga bedrīte” horizontālajā anatomiskajā līnijā (α < 0.05).  

Mūsu pētījuma trūkums ir subjektu ierobežotais skaits (n = 13). Vienlaikus saskārāmies 
ar grūtībām salīdzināt mūsu eksperimenta datus ar līdzīga rakstura pētījumu rezultātiem. 
Lielākā daļa literatūrā aprakstīto pētījumu veikti uz cita vecuma tenisistiem. Uzskatām, ka, 
novērtējot jauno sportistu stāju, maz informācijas dod sportistu grupu stājas rādītāju 
salīdzinošā analīze. Viena vecuma un ar vienādu treniņu stāžu, pat pie viena trenera trenējušos 
bērnu statiskās stājas rādītāju atšķirības ir tik būtiskas un nevienveidīgas, ka izdarīt 
secinājumu par tā vai cita stājas rādītāja izmaiņu tendenci sportistu grupā praktiski nav 
iespējams. Skeleta sistēmas rādītāji un to izmaiņu dinamika vecuma un treniņa slodžu ietekmē 
jāvērtē individuāli katram sportistam un arī pareizas stājas veicinošie pasākumi arī jāveic 
katram sportistam atsevišķi pēc individuāli izstrādātas programmas, kuras pamatā ir regulāri 
stājas galveno raksturlielumu mērīšanas dati. Izstrādātā pareizās stājas veicinošo 
vingrinājumu kopuma satura efektivitāte nav apšaubāma, jo tā ir teorētiski pamatota, tomēr 
būtu lietderīgi to eksperimetāli pārbaudīt ar lielāku dalībnieku skaitu ilgākā laika posmā. 

4.3. Diskusija par muskuļu sistēmas novērtējumu jaunajiem tenisistiem 

No mehānikas zināms, ka kustību rezultāti, piemēram, lēciena augstums vai raketes 
ātrums ir atkarīgs no tā spēka, kuru sportists spēj pielikt attiecīgajam ķermenim. Bet tas 
savukārt atkarīgs no sportista fiziskā stāvokļa, attiecīgo muskuļu spēka iespējām  spēka 
demonstrēšanas brīdī, kā arī no izpildāmās kustības uzdevuma parametriem: pārvaramās 
pretestības, kustības ātruma, kustības izpildei atvēlētā laika, ķermeņa stāvokļa (Д.Донской, 
В.Зациорский, 1980). Spēka un ātruma vērtības, ko sportists var demonstrēt konkrētā 
kustības uzdevumā, dinamiskos kustības izpildes apstākļos atkarīgas no attiecīgo muskuļu 
maksimālā izometriskā spēka (F.Henry, 1960 (a); K.Bartonietz, 1994; V.Zatsiorsky, 1995; 
R.Bartlett, 1997; G.Tidow, 2003; M.Siff, 2000 u.c.). Spēka un ātruma rādītāju atkarība no 
maksimālā spēka palielinās kustībās ar lielāku pretestību (M.Reid, K.Schneiker, 2008). Tas 
nozīmē, ka tenisistam, lai augsti lēktu, ātri pārvietotos pa kortu, strauji izmainītu kustības 
virzienu vai strauji apstātos pēc ātra skrējiena, ar lielu ātrumu raidītu bumbu pretinieka 
laukumā, nepieciešams liels dažādu muskuļu grupu spēks. 
 Cilvēkiem, kuri nenodarbojas ar sportu, parasti vislabāk ir attīstīti tā saucamie 
antigravitācijas muskuļi: kāju un ķermeņa iztaisnotāji, roku saliecēji. Savukārt katram sporta 
veidam raksturīga noteikta spēka topogrāfija, un jo augstāka sportista meistarība, jo izteiktāka 
ir  viņa spēka topogrāfija. Attiecīgajam sporta veidam neatbilstoša spēka topogrāfija var kavēt 
racionālas tehnikas apgūšanu, sekmēt traumatismu un samazināt sporta rezultātus. Tenisista 
spēka īpašības ir cieši saistītas arī ar sitienu tehnisko izpildījumu. Lai apgūtu un pareizi 
izpildītu tenisa pamatsitienus, ir nepieciešams noteikts muskuļu spēka attīstības līmenis, tāpēc 
jauno tenisistu apmācības sākumā īpašā uzmanība (60-70% no treniņa kopēja laika) jāpievērš 
kustību balsta sistēmas nostiprināšanai un muskuļu spēka attīstīšanai (А. Скородумова, 1994; 
R.Schernborn, 1998; B. Elliott, 2003; M.Reid et al., 2003; Т. Иванова, 2007). Strādājot ar 
iesācējiem, īpaši bērnu un jauniešu vecumā, spēka treniņa galvenais uzdevums ir veidot 
vispārējo spēka topogrāfiju (A.Скородумова, 1994). Tas nozīmē, ka jāattīsta galveno 
muskuļu grupu spēks, ievērojot vairākus nosacījumus (V.Zatsiorsky, 1995; A.Fry et al., 2002; 
M. Reid, K.Schneiker, 2008): 

1. Jānostiprina tās muskuļu grupas, kuru nepietiekamais spēks var sekmēt traumu 
iegūšanu. 
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2. Jātrenē lielie, proksimāli novietotie muskuļi, īpašu vērību pievēršot ķermeņa 
muskulatūrai: vēdera preses muskuļiem un muguras iztaisnotājiem. 

3. Jāpalielina to muskuļu spēks, bez kuriem bez kļūdām nevar apgūt attiecīgās kustības 
izpildes   tehniku. 

 Muskuļu spēka topogrāfija raksturo arī to, vai agonisti un antagonisti pret doto locītavas 
asi spēj attīstīt pēc lieluma vienādus (sabalansētus) spēka momentus. Muskuļu grupu 
maksimālā  spēka disbalanss (bilaterālais disbalanss) norāda uz to, ka vienas funkcionālās 
muskuļu grupas spēks ievērojami, dažkārt pat vairākas reizes, var pārsniegt pretējās muskuļu 
grupas spēka iespējas. Vienlaikus spēka treniņa ietekmē var izveidoties situācija, ka 
dominējošās ķermeņa puses muskuļu spēks nav sabalansēts ar pretējās, nedominējošās 
ķermeņa puses attiecīgās muskuļu grupas spēka iespējām. Veidojas muskuļu spēka asimetrija 
vai kontralaterālais spēka disbalanss. Izteikta bilaterālā un kontralaterālā muskuļu spēka 
disbalansa ietekmē veidojas stājas defekti, pieaug traumu iegūšanas iespējas (Ю. Энока, 
1998; R. Bartleltt, 1999; Л.Васильева, 1995; B.Кашуба, 2003). 

Muskuļu spēka disbalanss var rasties ilgstošas asimetriskas slodzes ietekmē. 
Minimālais laiks, ko tenisisti pavada treniņos, ir 2 stundas dienā, tenisa spēle sacensībās var 
ilgt no 1 līdz 5 stundām (O. Girard, G. Millet, 2008). Lai noskaidrotu uzvarētāju, ir  jāizspēlē 
vismaz 48 izspēles spēlē no trīm setiem un 72 izspēles spēlē no pieciem setiem 
(M.Christmass, et al., 1998; A. Mendez-Villanueva et al., 2007). Minimālais sitienu skaits 
spēlē var svarstīties no 130 līdz 220, kuru izpildei nepieciešams tik pat daudz “darba” 
muskuļu kontrakciju. D. Stephensons u.c. (1998) (D. Stephenson et al., 1998) uzskata, ka 
tenisistu spēja izturēt lielu slodzi prasa milzīgu muskuļu spēku un izturību visas spēles laikā, 
nosaucot to par izturības-spēka fenomenu (angl. fatique-resistance phenomenon). 

Neskatoties uz sportā bieži sastopajām traumām un sūdzībām par muguras sāpēm, 
tomēr jautājums par dažādu muskuļu grupu spēka disbalansu un tā sekām dažāda vecuma 
sportistiem nav pietiekoši plaši izpētīts (Everett et al., 2008). Vēl aktuālāks muskuļu spēka 
disbalansa jautājums ir asimetriskajos sporta veidos, pie kuriem tiek pieskaitīts arī teniss 
(E.Andersson et al, 1988; T.Ellenbecker, E.Roetert, 2004). Sitieni galvenokārt tiek izpildīti ar 
vienas ķermeņa puses muskuļu piepūles palīdzību. Nedominantās puses muskuļi veic 
kompensatoras un palīgfunkcijas. Ilgstoša tāda muskuļu funkciju sadalīšana var izraisīt vienas 
ķermeņa puses muskuļu hipertrofiju un kavēt otras ķermeņa puses muskuļu spēka attīstību, 
veicinot viennosaukuma muskuļu grupu spēka disbalansu izveidošanos. 

Zinot, ka muskuļu spēka rādītājus ietekmē tādi faktori, kā cilvēka  vecums, 
antropometriskie rādītāji un fizioloģiskais briedums (G.Beunen, R.Malina, 1988; J.Blimkie, 
1989; J.Burnie, 1987; M.Gross et al., 1989; H.Gur et al., 1999; J.Sunnegardh et al., 1988), 
tika analizēti  veiktie pētījumi, kuros pierādīts, ka 11 – 12 gadu vecumā bērnu fizioloģiskās 
īpatnības muskuļu spēka iespējas ietekmē minimāli. Piemēram, F.Degache et al. (2010) 
pētījumā, kurā piedalījās 79 jaunie futbolisti vecumā no 11 līdz 15 gadiem, salīdzinājis ceļu 
locītavas fleksoru un ekstenzoru maksimālā spēka rādītājus atkarībā no bērnu vecuma, 
fizioloģiskā brieduma, svara, auguma un ķermeņa masas indeksa (BMI). Pētījuma rezultāti 
parādīja, ka muskuļu spēka iespējas 11 un 12 gadus vecajiem jaunajiem sportistiem praktiski 
neatšķiras: no 0% līdz 13% fleksoriem un 5% līdz 10% ekstenzoriem. Kļūstot vecākiem, 
vecuma ietekme uz muskuļu spēka rādītājiem pieaug. 13 gadīgo sportistu locītavas fleksoru 
spēks jau par 30% un ekstezoru spēks par 40% lielāks par 12 gadīgo sportistu spēka iespējām. 
13 un 14 gadus vecajiem sportistiem abu muskuļu grupu spēka iespējas atšķirās par 15%, 14 
un 15 gadus vecajiem futbolistiem fleksoriem par 20%, ekstenzoriem par 20%. Var secināt, 
ka bērnu fizioloģiskās attīstības īpatnības muskuļu spēka rādītājus visvairāk ietekmē vecuma  
periodā no 13 līdz 14 gadiem, vismazāk periodā no 11 līdz 12 gadiem (F.Degache et al., 
2010). Jāatzīmē, ka apskatītā pētījuma dati sakrīt ar atziņām, kas iegūtas līdzīgos pētījumos 
(J.Burnie, 1987; H.Gur et al., 1999; J.Sunnegardh et al., 1988).  Visaktīvākāk raketes 
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paātrināšanā un sitienā pa bumbiņu piedalās ķermeņa augšējās daļas, plecu joslas un rokas ar 
raketi muskuļi. Šo muskuļu spēka iespējas un spēka rādītāju attiecības ir arī visvairāk pētītas. 
Ir vairāki pētījumi (T.Chandler et al., 1992; T.Ellenbecker, 1991, 1992; T.Ellenbecker et al., 
1996; T.Ellenbecker, E.Roetert, 2003; M.Forgiarini Saccol et al., 2007; R.Julienne et al., 
2007, 2011; W.Kibler et al., 1996; E.Roetert, T.Ellenbecker, 1997; Y.Yildiz et al., 2006), 
kuros tika parādīts, ka vadošajiem tenisistiem raksturīgs ir augšējo ekstremitāšu muskuļu 
spēka kontralaterālais disbalanss, dominantās rokas muskuļi ir labāk attīstīti salīdzinājumā ar 
nedominantās rokas muskuļiem. Daudz pētījumu veltīti pleca locītavas muskuļu spēka iespēju 
un darbības izpētei. Liela daļa no tiem ir veltīti pleca locītavas iekšējo un ārējo rotātoru spēka 
attiecību izpētei, jo tieši šie muskuļi spēlē būtisku lomu raketes paātrināšanas un sitiena 
realizācijas fāzē, vienalga, vai sportists izpilda servi, labo sitienu vai gremdi (R. Julienne et 
al., 2011; R.Ryu et al., 1988). Visos pētījumos tika iegūts viens un tas pats rezultāts - 
dominējošās rokas pleca locītavas iekšējo un ārējo rotātoru spēka maksimālais moments bija 
lielāks, kā spēka moments, ko spēj producēt nedominantās rokas attiecīgie muskuļi 
(T.Chandler et al., 1992; T.Elenbecker, 1991, 1992; R.Julienne et al., 2007; K.Kennedy et al., 
1993; M.Saccol et al., 2010, Y.Yildiz et al., 2006). Vienlaikus tika noteikts labās un kreisās 
rokas iekšējo rotatoru kontralaterālais disbalanss augsta un vidēja līmeņa pieaugušajiem 
spēlētājiem (T.Chandler et al, 1992; T.Ellenbecker, 1991, 1992). F.Saccol u.c. (2007) izmērīja 
plecu locītavas ārējo un iekšējo rotatoru spēka rādītājus 40 jauniem, bet jau augsta līmeņa 
tenisistiem (26 zēni un 14 meitenes, vidējais vecums 14 gadi, svars 57.9 ± 15 un 53.9 ± 9.3 
kg, augums 168 ± 14 un 163 ± 5 cm). Visiem pētījuma dalībniekiem tika atklāts iekšējo 
rotātoru kontralaterālais disbalanss (α < 0.001). Zēniem dominantās rokas iekšējo rotātoru 
vidējais spēka moments bija 48.3 ± 9.1 Nm, nedominantai rokai 40.9 ± 9 Nm, ārējiem 
rotatoriem 38.1 ± 6 Nm un 35.2 ± 6.7 Nm, kur starpība starp spēka rādītājiem nav statistiski 
ticama. Meitenēm iekšējo rotatoru spēka momenta vidējais rādītājs bija 40.2 ± 5.9 Nm 
dominantai rokai un 27.9 ± 5.6 Nm nedominantai rokai, ārējiem rotātoriem 30.3 ± 5.6 Nm un 
27.3 ± 5.1 Nm. Balstoties uz sava pētījuma rezultātiem, autori jauno tenisistu treniņos 
rekomendē pielietot speciālus spēka vingrinājumus abu pleca locītavu iekšējo un ārējo 
rotatoru spēka attīstīšanai un kontralaterālā disbalansa novēršanai. R.Julienne et al. (2011) 
pētījumā piedalījās desmit augsta līmeņa tenisisti (vecums 22.8 ± 4.6 gadi, svars 69.9 ± 4.0 
kg, augums 180.4 ± 3.2 cm, sporta pieredze 10 – 15 gadi, 5 – 10 treniņi nedēļā. Roku muskuļu 
spēka testēšanas rezultāti parādīja, ka dominantas rokas muskuļi (47.5 ± 5.8 Nm) ir spēcīgāki  
par nedominantas rokas muskuļiem (41.1 ± 5.1 Nm), p < 0.001. Šis secinājums sakrīt arī ar 
citu speciālistu datiem (T.Chandler et al., 1992; T.Ellenbecker, 1991, 1992; R.Julienne et al., 
2007; K.Kennedy et al., 1993; M.Saccol et al., 2010; Y.Yildiz et al., 2006). Arī mūsu veiktajā 
pētījumā, kurā piedalījās vidējas kvalifikācijas jaunās tenisistes,  iegūti līdzīgi rezultāti.  
Pirmās testēšanas rezultāti parādīja, ka iekšējo rotatoru maksimālā spēka momenta vidējā 
vērtība labajai (darba) rokai bija 25.9 ± 3.6 Nm, kreisajai rokai 20.4 ± 5.9 Nm, ārējo rotatoru 
vidējais spēka moments labajai roka 16.3 ± 6.3 Nm, kreisajai rokai 13.0 ± 4.4 Nm. Plecu 
locītavas fleksoru un ekstenzoru pirmās testēšanas rezultāti: labās rokas fleksoru maksimālā 
spēka momenta vidējā vērtība bija   29.9 ± 4.5 Nm, ekstenzoru 39.5 ± 9.9 Nm, kreisās rokas 
muskuļiem attiecīgi 25.4 ± 3.0 Nm un 40.6 ± 9.1 Nm. Tas nozīmē, ka abu roku ekstenzori ir 
spēcīgāki par fleksoriem. Labās rokas pleca locītavas adduktoru un abduktoru maksimālā 
spēka momenta vidējie rādītājie ir 24.2 ± 2.8 Nm un abduktoru 23.1 ± 4.2 Nm, kreisās rokas 
adduktori bija spēcīgāki kā abduktori, 26.2 ± 7.2 Nm adduktoru spēka moments, 22.9 ± 5.1 
Nm abduktoru spēka moments. Testējot jaunās tenisistes pēc gada, bija redzams, ka muskuļu 
spēka rādītāji ir  palielinājušies abām muskuļu grupām: labās rokas adduktoru maksimālais 
izometriskais spēka moments bija 31.2 ± 12.5 Nm un abduktoriem 25.7 ± 6.0 Nm, kreisās 
rokas adduktoriem 32.1 ± 16.9 Nm un abduktoriem 28.1 ± 7.4 Nm.  
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Rokas darbības nodrošināšanā būtiska loma ir muskuļiem, kuri apkalpo elkoņa 
locītavu. Nepietiekams elkoņa locītavas muskuļu spēks vai to spēka raksturlielumu nepareizas 
attiecības var ietekmēt raketes pareizas orientācijas saglabāšanu vēziena laikā,  samazināt 
”trieciena” masu mijiedarbības laikā ar bumbiņu, palielināt locītavas traumēšanas risku un 
radīt tā saucamās  “tenisista elkoņa” problēmas (B. Elliott, 2003; I.Bazzucchi et al., 2008). 
Jauno tenisistu pirmās testēšanas rezultāti parādīja, ka labās rokas elkoņa locītavas fleksoru 
maksimālā izometriskā spēka momenta vidējā vērtība ir 25.2 ± 4.0 Nm, ekstenzoru 23.9 ± 7.0 
Nm. Kreisās rokas muskuļu spēks attiecīgi 21.6 ± 5.8 Nm un 26.1 ± 8.6 Nm. Jāatzīmē, ka 
bilaterālā un kontralaterālā disbalansa virziens un procentuālā izteiksme starp muskuļiem 
fleksoriem un ekstenzoriem bija ar lielu izkliedi starp visiem dalībniekiem. Atkārtotā 
testēšana parādīja, ka eksperimenta laikā būtiskas izmaiņas locītavas muskuļu spēka rādītājos 
nav notikušas. Muskuļu maksimālā izometriskā spēka momenta grupas rādītāji bija šādi: labas 
rokas fleksori 28.4 ± 10.8 Nm,  ekstenzori 24.7 ± 11.6 Nm, kreisas rokas fleksori 22.5 ± 4.8 
Nm, ekstenzori 24.7 ± 8.4 Nm. Salīdzinot mūsu datus ar citu autoru veikto pētījumu 
rezultātiem (I.Bazzucchi et al., 2008; G.Howatson, K.Someren, 2005) jāatzīmē, ka izmērītie  
fleksoru  un ekstenzoru maksimālo spēka momentu rādītāji mūsu eksperimenta dalībniecēm 
bija ievērojami mazāki, ko var izskaidrot ar dalībnieku vecumu. Piemēram, I.Bazzucchi et al. 
(2008) salīdzināja maksimālos elkoņa locītavas fleksoru un ekstenzoru maksimālos spēka 
momentus kvalificētiem tenisistiem (n = 8, vecums 22.4 ± 42.6, augums 180.5 ± 8.2 cm, svars 
77.9 ± 8.5 kg) un netrenētiem studentiem (n = 10, vecums 25.9 ± 4.9, augums 178.7 ± 9.2 cm, 
svars 73.0 ± 8.5 kg). Tenisistiem locītavas fleksoru maksimālais spēks bija 83.9 ± 20.7 Nm, 
studentiem 71.8 ± 23.4 Nm. Ekstenzoru maksimālais spēka moments tenisistiem bija 74.9 ± 
21.4 Nm un studentiem 79.9 ± 35.2 Nm. Mērījumu dati parādīja, ka tenisistiem dominē 
apakšdelma saliecēji, studentiem – apakšdelma atliecējmuskuļi. Pētījuma autori norāda uz 
tenisa treniņa specifiskumu, muskuļu spēka atkarību no cilvēka ikdienas darbības vai izvēlētā 
sporta veida. Aprēķinot locītavas fleksoru un ekstenzoru spēka rādītāju attiecības, redzams, ka 
tenisistiem fleksori ir par 11% spēcīgāki par ekstenzoriem, bet studentiem ekstenzori par 10% 
spēcīgāki par fleksoriem. Šāds secinājums, tikai mazāk izteikts, izriet arī no musu pētījuma 
rezultātiem – jauno tenisistu mazāk trenētajai kreisajai rokai ekstenzoru spēks dominē pār 
fleksoru spēka iespējām, labajai rokai, tenisista daba rokai, spēcīgāki ir  rokas 
saliecējmuskuļi. 

Plauksta ir rokas distālais posms un to uzskata par augšējās kinemātiskās ķēdes ”vājo” 
posmu. Plaukstas locītavas muskuļi spēka rādītājos nevar sacensties ar izmēros daudz 
lielākajiem un spēcīgākajiem proksimālo posmu muskuļiem. Speciālajā literatūrā ilgstoši tiek 
diskutēts par to, vai plauksta, kura tur raketi, ir vai nav rokas ”vājais” posms. Vai tad, kad 
notiek raketes strauja paātrināšana, nav izdevīgāk fiksēt plaukstas locītavu, vienlaicīgi 
aktivizējot locītavu apkalpojošos agonistus un antagonistus? Lielākajā daļā tenisa treneriem 
domāto grāmatu šāda norāde ir atrodama, atzīmē B. Elliotts (B. Elliott, 2000), piezīmējot, ka 
tikai pēdējā laikā šis mīts pamazām tiekot pārskatīts. Apskatot detalizētus tenisa sitienu 
videoierakstus redzams, ka paātrinot apakšdelmu, plauksta ar raketi atpaliek, leņķis starp 
plaukstas un apakšdelma garenasi palielinās (sk. 21.att.). Tuvojoties sitiena beigām, notiek 
strauja plaukstas fleksija ar vienlaicīgu apakšdelma un plaukstas pronāciju, lai ne tikai 
palielinātu raketes ātrumu, bet vienlaikus nodrošinātu arī bumbiņas iegriešanu. Kustību 
veidos, kur plaukstas darbībai ir svarīga nozīme, treneri plaukstas problēmu risina divos 
veidos. Pirmais, iespēju robežās nostiprina plaukstas locītavu apkalpojošos muskuļus, otrs, 
meklē iespējas, ka izslēgt plaukstu no aktīvas darbības tajās kustības fāzēs, kur plaukstas 
muskuļu spēks var būt nepietiekams. Tā sitienu pa bumbiņu izpilda arī daudzi tenisisti, īpaši 
jaunie sportisti - sitiena beigu daļā apakšdelms un plauksta veido vienu veselumu, ko panāk, 
ar vienlaicīgu muskuļu aktivitāti fiksējot  plaukstas locītavu. Plauksta nosaka raketes 
orientāciju, pat niecīgas leņķiskas izmaiņas plauktas stāvoklī jūtami var ietekmēt bumbiņas 
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lidošanas virzienu. Plauksta pārnes uz raketi to impulsu, ko radījušas zemākstāvošās ķermeņa 
daļas, plaukstas muskuļu aktivitāte pirms raketes saskares ar bumbiņu pati par sevi var 
palielināt raketes ātrumu. Tāpēc pastāv uzskats, ka plauktas un apakšdelma muskuļiem netiek 
pievērsta pietiekoša uzmanība, īpaši jauno tenisistu treniņu procesā. Pirmais secinājums, kas 
radās, testējot jauno tenisistu plaukstas muskuļu spēku, bija tāds, ka plaukstas muskuļu spēka 
iespējas jūtami atpaliek no rokas proksimālo posmu spēka iespējām. Labās rokas plaukstas 
locītavas fleksoru maksimālā izometriskā spēka  moments vidēji bija 5.3 ± 2.2 Nm, 
ekstenzoru 5.1 ± 1.5 Nm, kreisās rokas fleksoriem 8.3 ± 1.3 Nm,  ekstenzoriem 4.0 ± 1.5 Nm. 
Atkārtotajā testēšanā tika iegūti līdzīgi rezultāti: labās rokas fleksoru maksimālais spēka 
moments 5.6 ± 2.1 Nm, ekstenzoru 4.1 ± 1.0 Nm, kreisās rokas fleksoriem 2.6 ± 1.4 Nm, 
ekstenzoriem 2.3 ± 1.0 Nm. Līdzīgā pētījumā K.Salonikidis et al. (2009), kurā tika noteikti 
plaukstas locītavas fleksoru maksimālā spēka rādītāji augstas klases sportistiem (seši 
profesionāli tenisisti un četri  handbolisti, vecums 22.0 ± 0.8 gadi, augums 179.9 ± 4.4 cm, 
svars 79.1 ± 7.4 cm, sporta pieredze lielāka par 6 gadiem, treniņu biežums lielāks par 5 
reizēm nedēļā) un sporta augstskolas studentiem (n = 10, vecums 21.2 ± 1.5 gadi, augums 
181.7 ± 4.8 cm, svars 80.6 ± 6.2 kg, kuri 12 mēnešu periodā nav regulāri nodarbojušies ar 
spēka vingrinājumiem). Muskuļu maksimālā spēka rādītāji tenisistiem bija 26.19 ± 6.48 Nm, 
handbolistiem 35.49 ± 14.18 Nm, studentiem robežās no 24.85 ± 5.93 Nm līdz 29.36 ± 6.45 
Nm. Maksimālā spēka rādītāju atšķirības starp eksperimenta dalībnieku grupām nebija 
statistiski ticamas (P > 0.05). Izvērtējot iegūtos rezultātus, pētījuma autori atzīmē ievērojamo 
plaukstas muskuļu spēka individuālo variēšanu, par ko liecina standartnoviržu lielās vērtības, 
kā arī to, ka sportistu un studentu maksimālā spēka rādītāji praktiski neatšķirās. Tas pierāda 
to, ka regulārs treniņš handbolā un tenisā, t.i., sporta veidos, kur plauksta aktīvi piedalās 
kustību realizācijā, plaukstas muskuļu spēks pats par sevi neattīstās un paliek fiziski aktīva 
cilvēka līmenī. Līdzīgu secinājumu varam izdarīt arī pēc sava pētījuma rezultātiem. Muskuļu 
maksimālā spēka rādītāji jaunajām tenisistēm gada laikā nav palielinājhušies un arī 
funkcionāli pretējo muskuļu grupu un labās/kreisās rokas muskuļu spēka rādītāju attiecības 
prakstiski saglabājušās iepriekšējā gada līmenī. 

Plaukstas locītavas funkcionēšanu nodrošina ne tikai locītavas fleksori un ekstenzori, 
bet arī apakšdelma pronātori un supinātori, kuri realizē plaukstas un apakšdelma rotāciju. 
Apakšdelma rotatori kopā ar plaukstas fleksoriem un ekstenzoriem piedalās plaukstas un 
raketes orientācijas regulēšanā, bumbiņas iegriešanā uz vienu vai otru pusi, locītavas 
stabilizēšanā raketes un bumbiņas mijiedarbības mirklī. Pirmajā testēšanas reizē tika iegūti 
šādi plaukstas rotatoru maksimālie spēka rādītāji: labās rokas apakšdelma pronatoru spēka 
moments bija  5.6 ± 1.5 Nm, supinatoru 4.5 ± 0.5 Nm, kreisās rokas apakšdelma pronatoru 6.0 
± 2.0 Nm, supinatoru 4.0 ± 2.4 Nm. Pirmais secinājums, ko var izdarīt, novērtējot apakšdelma 
locītavas muskuļu spēku, ir tas, ka muskuļu pronatoru un supinatoru maksimālais spēks 
praktiski ir vienāds ar plaukstas fleksoru un ekstenzoru spēka rādītājiem. Atkātotajā testēšanā 
labā apakšdelma  pronātoru maksimālais spēka moments bija 6.9 ± 0.8 Nm, supinātoru 5.6 ± 
1.4 Nm, kreisā apakšdelma pronātoru 6.5 ± 1.2 Nm, supinātoru 4.6 ± 2.1 Nm. Saglabājas 
pronātoru dominēšana pār  supinātoriem.  

Pēc speciālistu domām (J.Chow et al., 2009; T.Ellenbecker, E.Roetert, 1995) labi 
attīstīti apakšējo ekstremitāšu muskuļi tenisistam ir tik pat svarīgi, kā ķermeņa augšējās daļas 
un rokas muskuļi. Pareiza kāju darbība nodrošina ātru pārvietošanos pa laukumu, strauju 
startu un apstāšanos, savlaicīgu pieeju pie bumbiņas ērtā attālumā, attiecīga ķermeņa stāvokļa 
ieņemšanu pirms sitiena izpildes. Speciālisti arī atzīmē, ka spēcīgu sitienu nevar izpildīt bez 
aktīvas kāju un ķermeņa apakšējās daļas līdzdalības. Lai novērtētu eksperimenta dalībnieču 
ķermeņa apakšējās daļas un kāju muskuļu spēka raksturlielumus, tika izmērīti maksimālie 
izometriskā spēka momenti gūžas, ceļa un pēdas locītavās. 
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Labās gūžas locītavas fleksoru maksimālā spēka moments bija 111.6 ± 20.7 Nm, 
ekstenzoru  73.3 ± 14.4 Nm. Kreisās puses locītavas muskuļi izrādījās spēcīgāki: fleksori 
128.6 ± 25.9 Nm,  ekstenzori 81.2 ± 11.5 Nm. Labās gūžas locītavas adduktoru maksimālais 
spēka moments bija 77.5 ± 15.1 Nm, abduktoru 66.4 ± 7.6 Nm. Līdzīgu maksimālo spēku 
demonstrēja arī kreisās locītavas muskuļi: adduktori 76.6 ± 14.1 Nm, abduktori 65.4 ± 10.1 
Nm. Abu locītavu adduktori izrādījās spēcīgāki par abduktoriem. Būtiskas funkcionāli pretējo 
muskuļu grupu spēka atšķirības tika noteiktas, izmērot ceļa locītavas muskuļu spēka 
maksimālos rādītājus. Ar lielu pārsvaru visām eksperimenta dalībniecēm dominēja  
ekstenzori: labās kājas ekstenzori 131.6 ± 26.7 Nm, fleksori 50.7 ± 6.0 Nm, kreisās kājas 
130.0 ± 28.0 Nm un 54.7 ± 12.7 Nm.  

Par svarīgu apakšējās ekstremitātes kinemātiskās ķēdes posmu tiek uzskatīta pēda. 
Pēda ir tas ķermeņa posms, bez kura aktīvas darbības nav iespējams efektīvi izpildīt sitienu 
vai mešanas kustības (K.Bartonietz, 2000; Ariel, 1973; J.Lanka, 2000; B. Elliott, 2003). Pēda 
sitienā ”palaiž” katapultas mehānismu, raksta T.Ivancevic et al. (2011). Vienlaikus daudzi 
speciālisti (E.Backman, B.Oberg, 1989; A.Fugl-Meyer et al., 1980; H.Karnofel et al., 1989; 
K.Morrison, T.Kaminski, 2007) pēdu raksturo kā kājas “vājo” posmu, kuras muskuļu spēks ir 
mazāks par to spēku, ko var attīstīt ceļa vai gūžas locītavu muskuļi un piedāvā vingrinājumus, 
ar kuriem nostiprināt pēdu, vai kustību izpildes variantus, kā “izslēgt” pēdu no aktīvas 
darbības kustības fāzēs, kur tās muskuļu spēks var izrādīties nepietiekams. Pēdas locītavas 
nestabilitāti un locītavu apkalpojošo  muskuļu spēka nepietiekamību bērniem un jaunajiem 
sportistiem atzīmē arī kinezioloģijas speciālisti. Testēšanas rezultāti parādīja lielas funkcionāli 
pretējo muskuļu grupu muskuļu spēka atšķirības. Maksimālais labās kājas pēdas 
dorsālfleksoru spēka moments bija 80.0 ± 30.5 Nm, plantārfleksoriem 33.0 ± 7.0 Nm, kreisās 
kājas muskuļiem 83.4 ± 19.6 Nm un plantārfleksoriem 30.6 ± 8.0 Nm. Līdzīgā pētījumā 
M.Morrison, T.Kaminski (2007) noteica apakšstilba un veltņa kaula locītavas muskuļu 
dorsālfleksoru un plantārfleksoru spēku pieaugušajiem fiziski aktīviem cilvēkiem (vīrieši n = 
8, vecums 23.8 ± 7.6 gadi, augums 175.9 ± 3.7 cm, svars 78.2 ± 10.5 kg; sievietes n = 18, 
vecums 19.9 ± 2.7 gadi, augums 166.6 ± 6.7 cm, svars 62.6 ± 7.9 kg). Maksimālais 
izometriskā spēka moments labās kājas plantārfleksoriem bija 150.3 ± 50.4 Nm, kreisās kājas 
148.1 ± 40.2 Nm, labās kājas dorsālfleksoriem 41.9 ± 14.2 Nm, kreisās kājas 42.2 ± 12.8 Nm. 
Izdarītais secinājums bija tāds, ka pieaugušajiem subjektiem gan labās, gan kreisās kājas 
plantārfleksori ir ievērojami spēcīgāki par dorsālfleksoriem, bilaterālā disbalansa rādītājs 
sasniedz 28 %, kontralaterālais disbalanss nav noteikts. Šie dati ir pretrunā ar mūsējiem 
secinājumiem, iespējams, ka rezultātu krasās atšķirības var izskaidrot ar subjektu atšķirīgo 
vecumu.  

Pēdas stabilitātes nodrošināšanā svarīga loma ir locītavas inversoriem un eversoriem. 
Tāpēc mūsu eksperimenta programmā tika iekļautas arī šīs muskuļu grupas. Izmērot pēdas  
inversoru un eversoru maksimālā spēka rādītājus, tika iegūti šādi rezultāti: labās kājas 
inversoru spēka momenta vidējā vērtība 18.5 ± 4.0 Nm, eversoru 15.7 ± 3.0 Nm, kreisās kājas 
muskuļiem attiecīgi 19.4 ± 4.4 Nm un 14.2 ± 2.6 Nm. Invertori kopumā ir spēcīgāki par 
locītavas evertoriem.  

Speciālajā literatūrā atrodami daudzi pētījumi, kuros dažāda vecuma, dzimuma un 
sporta veidu pārstāvjiem izvērtētas mugurkaula saliecēju un atliecēju muskuļu spēka iespējas. 
Īpašā interese par šo muskuļu trenēšanu un spēka rādītāju izvērtēšanu ir saprotama, jo 
ķermeņa korsetas muskuļi, tajā skaitā mugurkaula saliecēji un iztaisnotāji, nodrošina 
mugurkaula un visa ķermeņa stabilitāti, tiem ir  svarīga loma statiskās un dinamiskās stājas 
veidošanā, dinamiskā līdzsvara saglabāšanā, tie piedalās jebkura sitiena vai mešanas kustības 
realizācijā (J.Chow et al., 2009), paši producējot spēku vai pārnesot uz ķermeņa augšējiem 
posmiem to impulsu, ko ģenerējuši kāju muskuļi (Ю.Гавердовский, 2007). Ķermeņa korsetes 
muskuļu, īpaši vēdera preses muskuļu, trenētību bieži saista ar traumu gūšanas iespējām. 
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R.Everets u.c. (2008) savā pētījumā novērtēja vēdera un muguras muskuļu maksimālā  spēka 
rādītājus un to savstarpējās attiecības tenisistiem, skrējējie, peldētājiem un cilvēkiem, kuri 
netrenējas nevienā sporta veidā. Testēšanā piedalījās 12 tenisisti (6 vīrieši un 6 sievietes, 
vecums 21.6 ± 0.7 gadi, augums 1.73 ± 0.03 m, svars 65.8 ± 2.7 kg), 13 skrējēji un peldētāji 
(12 vīrieši un 1 sieviete, vecums 21.7 ± 0.27 gadi, augums 1.76 ± 0.02 m, svars 75.4 ± 3.3 kg) 
un 10 speciāli netrenēti cilvēki, kas nodarbojas ar sportu mazāk par 1 stundu nedēļā (3 vīrieši 
un 7 sievietes, vecums 21.7 ±0.2 gadi, augums 1.70 ± 0.03 m, svars 64.4 ± 4.5 kg). Apkopojot 
pētījumā iegūtos datus, tika izdarīti divi galvenie secinājumi. Pirmais, ka starpība starp 
rumpja fleksoru un ekstenzoru maksimālā spēka rādītājiem starp eksperimenta dalībnieku 
grupām statistiski ticami neatšķīrās. Tas nozīmē, ka tenisistu, skrējēju, peldētāju un tā paša 
vecuma netrenēto cilvēku attiecīgo muskuļu maksimālās spēka iespējas bija salīdzinoši 
līdzīgas. Otrs secinājums - tenisistiem ķermeņa fleksori bija spēcīgāki, kā citu sporta veidu 
pārstāvjiem, un tikai tenisistiem fleksori bija spēcīgāki par rumpja ekstenzoriem (Everett et 
al., 2008). Līdzīgu secinājumu par rumpja fleksoru dominēšanu pār rumpja ekstenzoriem 
profesionāliem tenisitiem savā pētījumā ieguvis J.Sančis-Moisis (2010). Eksperimentā 
piedalījās 8 augstas klases tenisisti (vecums 21.9 ± 3.8 gadi, augums 182.5 ± 3.9, svars 75.4 ± 
6.9) un 6 cilvēki, kuri ar sportu nenodarbojas (vecums 27.5 ± 8.1, augums 177.7 ± 2.6, svars 
75.5 ± 11.1). Muskuļu spēka novērtēšanā tika izmantota magnētiskās rezonanses metode. 
Tenisistiem muskuļu spēks vidēji bija par 58% lielāks, kā netrenētiem cilvēkiem (P < 0.001). 
Rumpja fleksoru (m. rectus abdominis) spēka moments tenisistiem bija par 35% lielāks, kā 
rumpja ekstenzoru spēka moments. Aptuveni par tik pat procentiem nesportistu grupas 
pārstāvjiem ekstenzori bija spēcīgāki par fleksoriem (J.Sanchis-Moysi et al., 2010). Par 
līdzīgām rumpja fleksoru un ekstenzoru maksimālā spēka attiecībām ziņo arī citi pētnieki 
(E.Andersson et al., 1988; E.Roetert et al., 1996; K.Timm, 1995), tādas spēka attiecības 
skaidrojot ar tenisa sitienu specifiku. Jebkurš sitiens ar raketi pa bumbiņu saistīts ar ķermeņa 
strauju saliekšanu, ko nevar realizēt bez  aktīvas ķermeņa priekšējās daļas muskuļu piepūles. 
Tā ietekmē tiek sekmēta šo muskuļu attīstība. Mūsu pētījumā tika iegūti šādi jauno tenisistu 
ķermeņa galveno muskuļa grupu spēka mērīšanas rezultāti: rumpja ekstenzori (muguras 
muskuļi)  bija spēcīgāki par fleksoriem (vēdera muskuļi), bilaterālā disbalanss sastāda 48%. 
Mūsu mērījumu rezultāti nesakrīt ar tiem datiem, kuri iegūti, izmērot mugurkaula fleksoru un 
ekstenzoru maksimālā spēka vērtības un to attiecības augsta līmeņa pieaugušiem tenisistiem. 
Iespējams, ka pēc vairāku gadu tenisa treniņiem arī mūsu eksperimenta dalībniecēm, 
izveidosies profesionāliem tenisistiem raksturīgā muskuļu spēka topogrāfija. 
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SECINĀJUMI 

Dažādas kvalifikācijas un vecuma tenisistu labā sitiena biomehāniskās analīzes 
rezultāti deva iespēju secināt, ka: 
 

1. Noteiktas būtiskas atšķirības kustību organizācijā, izpildot sitienu no atvērtās  un slēgtās 
stājas.  
1.1. Augsta līmeņa tenisistiem raketes ātrums un atbalsta reakcijas spēka (ARS) 

vertikālā, horizontālā komponenete un spēka moments pret vertikālo asi ir atkarīgi no 
izvēlētā stājas veida – sitienos no slēgtās stājas tie ir lielāki, savukārt ARS 
šķērsvirziena komponente ir lielāka sitienos no atvērtās stājas. 

1.2. Vidēja līmeņa tenisistiem kāju novietojuma veids neietekmē raketes ātrumu un 
ARS momentu pret vertikālo asi lielumu, bet gan ietekmē ARS vertikālo un 
horizontālo komponenšu lielumu – sitienos no slēgtās stājas tie ir lielāki, un ARS 
šķērsvirziena komponenti, kura ir lielāka sitienos no atvērtās stājas. 

1.3. Kinemātisko un dinamisko raksturlielumu salīdzinājums atkarībā no sportistu 
kvalifikācijas parādīja, ka raketes maksimālais ātrums sitienos no slēgtās stājas lielāks 
ir augstas kvalifikācijas sportistiem, savukārt sitienos no atvērtās stājas raketes ātrums 
ir vienāds. ARS horizontālās un šķērsvirzienu komponenšu maksimālie rādītāji 
neatšķiras atkarībā no kvalifikācijas, vertikālā komponente sitienos no slēgtās stājas 
un ARS momentu vērtības ir lielāki augstas kvalifikācijas tenisistiem. 

1.4. Vidējā līmeņa tenisisti raketes paātrināšanā praktiski neizmanto kāju spēku, bet 
akcentēta tiek aktīva ķermeņa augšējās daļas, plecu joslas un rokas darbība. 

 

2. Pieaugušo un jauno tenisistu sitienu salīdzinoša biomehāniskā analīze parādīja, ka:    
2.1. Raketes ātrums sitiena momentā, pie kura sportisti vēl spēj nodrošināt augstu 

precizitāti, būtiski lielāks ir pieaugušo grupas tenisistiem. 
2.2. Leņķiskās kinemātikas rādītāji nav atkarīgi no tenisistu vecuma un 

kvalifikācijas līmeņa. Ieņemot sākuma stāvokli pirms sitiena uzsākšanas, izpildot 
atvēziena un raketes paātrināšanas darbības, sakrīt sportistu pozas, locītavu leņķi 
noteiktos kustības momentos ir līdzīgi un to starpības nav statistiski ticamas; 

2.3. Pieaugušie tenisisti sitienā efektīvāk realizē muskuļu-cīpslu kompleksa 
iepriekšiestiepšanas principu, ko nodrošina ar aktīvu ķermeņa apakšējās un augšējās 
daļas mijiedarbību. Uz to norāda x-faktora vērtība, tā ir lielāka pieaugušajiem 
tenisistiem (α < 0.05), kā arī pieaugušajiem tenisistiem korelācijas koeficients starp x-
faktoru un raketes maksimālo ātrumu  r = 0,739, savukārt jauno tenisistu grupā 
statistiski ticama korelācija netika atklāta; 

2.4. Pieaugušie un arī jaunie tenisisti, atkarībā no sava tehniskās meistarības un 
trenētības līmeņa, sitienos realizē secīgas muskuļu grupu (ķermeņa posmu) darbības 
principu. Raketes paātrināšanas fāzē vērojama ķermeņa posmu secīga ieslēgšanās 
darbībā un arī secīga to ātruma samazināšanās (bremzēšana) pirms raketes saskares ar 
bumbiņu, kas liecina par impulsa ģenerēšanas un transmisijas principu realizēšanu 
sitiena laikā. Jaunajiem tenisistiem raketes vēziena fāzē aktīvāk darbojas (paātrinās – 
bremzējas) balstam tuvākie posmi, pieaugušajiem - raketei tuvākie posmi. 

 

3. Jauno tenisistu mioskeletālās sistēmas novērtējuma dati parādīja, ka: 
3.1. Nevienam no apsekotajiem bērniem nav konstatēta pareiza stāja. Veiktie jauno 

tenisistu stājas raksturlielumu mērījumi neļauj spriest par kopīgu tendenci un izdarīt 
viennozīmīgu secinājumu par noviržu cēloņiem no pareizās stājas, kā arī izteikt 
apgalvojumu, ka stājas izmaiņu galvenais cēlonis ir nodarbošanās ar tenisu šajā 
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vecumā. Jaunajiem tenisistiem  stājas rādītāji vidēji bija labāki, kā bērniem 
iesācējiem.  

3.2. Maz informācijas dod sportistu grupu stājas raksturlielumu vidējo rādītāju 
salīdzinoša analīze. Skeleta sistēmas rādītāji un to izmaiņu dinamika vecuma un 
treniņa slodžu ietekmē jāvērtē individuāli katram sportistam un pareizas stājas 
veicinošie pasākumi arī jāveic katram sportistam atsevišķi pēc individuāli izstrādātas 
programmas, kuras pamatā ir stājas galveno raksturlielumu mērīšanas dati. 

3.3. Stājas raksturlielumu, kuri tika iegūti vienlaicīgi reģistrējot ar fotogrammetrijas 
un videogrammetrijas metodēm, salīdzinoša analīze apliecināja, ka fotogrammetrijas 
metode dod pietiekami precīzus mērījumu rezultātus. 

3.4. Pedagoģiskais eksperiments apliecināja, ka pareizās stājas veicinošs 
vingrinājumu kopuma saturs, kas izstrādāts un teorētiski pamatots balstoties uz  
speciālajā literatūrā esošajām rekomendācijām un mūsu pētījuma empīrisko datu 
rezultātiem, ja to pielieto vismaz trīs reizes nedēļā, uzlabo jauno tenisistu stājas 
rādītājus sagitālajā plaknē. 

3.5. Jaunajiem tenisistiem ir atklāts izteikts bilaterālais disbalanss starp: plecu 
locītavas ekstenzoriem/fleksoriem (25%), iekšējiem/ārējiem rotātoriem (36%); kreisās 
rokas plaukstas fleksoriem/ekstenzoriem (58%); apakšdelma 
pronātoriem/supinātoriem (labai rokai 17%, kreisai 48%); gūžas locītavas 
fleksoriem/ekstenzoriem (35%); ceļa locītavas fleksoriem/ekstenzoriem (60%); pēdas 
dorsālfleksoriem/plantārfleksoriem (59%); mugurkaula atliecēj-/saliecējmuskuļiem 
(48%). 

3.6. Jaunajiem tenisistiem ir atklāts izteikts kontralaterālais disbalanss starp: labās 
un kreisās plecu locītavas iekšējiem rotātoriem (27%), ārējiem rotātoriem (26%); 
apakšdelma supinātoriem (41%). 

3.7. Gada laikā jaunajiem tenisistiem visizteiktāk palielinājās plecu locītavas 
adduktoru (labās rokas par 45%, kreisās par 68%) un abduktoru (labās rokas par 27%, 
kreisās par 29%), iekšējo rotātoru (labās rokas par 18%, kreisās par 32%) un ārējo 
rotātoru (labās rokas par 38%, kreisās par 47%) muskuļu spēka moments. Elkoņa 
locītavas fleksoru spēka pieaugums visiem dalībniekiem tika novērots tikai kreisās 
rokas fleksoriem (par 25%). 
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REKOMENDĀCIJAS LABĀ SITIENA TEHNIKAS 
PILNVEIDOŠANAI, PAREIZĀS STĀJAS STEREOTIPA 

VEIDOŠANAI UN MUSKUĻU DISBALANSA PROFILAKSEI 
JAUNAJIEM TENISISTIEM  

Balstoties uz speciālajā literatūrā atrodamajām atziņām un veiktajā pētījumā iegūtajiem 
rezultātiem, tika izstrādātas rekomendācijas TENISA TRENERIEM labā sitiena tehnikas 
pilnveidošanai jaunajiem tenisistiem:  
 

1. Sitienu tehnikas apguvi, pilnveidošanu un vērtēšanu ieteicams veidot uz zināšanām, 
kas iegūtas, veicot kustības biomehānisko analīzi par: 

1) kustības sastāvu (daļas, fāzes, elementi), 
2) anatomisko struktūru (sitienā iesaistīto ķermeņa daļu, muskuļu grupu u.c. darbība), 
3) kinemātisko struktūru (kinemātiskie raksturlielumi un to savstarpējās sakarības), 
4) dinamisko struktūru (dinamiskie raksturlielumi un to sakarības), 
5) organizatorisko struktūru (kustības daļu, fāžu, elementu  savstarpējās sakarības), 
6) ritmisko struktūru (kopveselumā apvieno kustības kinemātiko un dinamisko 

struktūru), 
7) sensoro struktūru (attiecīgu sajūtu veidošana ir būtisks kustību apguves 

nosacījums).  
 

2. Sitiena kustību organizācijas biomehāniskie pamati nav atkarīgi no sitiena veida. Tas 
nozīmē, ka pirmais uzdevums apgūstot sitienu tehniku – apgūt tās pamatus, sitienu 
organizācijas biomehāniskos principus. Galvenie no tiem muskuļu-cīpslu kompleksa 
iepriekšiestiepšanas princips un  secīgas muskuļu grupu (ķermeņa posmu) darbības 
princips. 
1) Muskuļu-cīpslu kompleksa iepriekšiestiepšanas princips tiek realizēts, ķermeņa 

proksimālajam (piemēram, plecu locītava) posmam “apdzenot” ar to savienoto 
distālo (piemēram, elkoņa locītava) posmu, tiek iestiepti posmus apkalpojošie 
muskuļi, cīpslas, saites un citi saistaudi, kuri savieno šos posmus. Šādi izpildot 
sitienu, tiek realizēts iestiepšanas-saīsināšanās cikls. Daudzposmu 
biokinemātiskajā ķēdē sportists to nodrošina divos veidos: a) izpildot atliekšanās, 
ķermeņa savērpšanas vai atvēziena kustības pirms kustības galvenās fāzes 
uzsākšanas vai b) strauji paātrinot noteiktā virzienā proksimālo locītavu un 
izsaucot tai pievienotā distālā posma paātrinātu rotāciju pretējā virzienā. Tehniski 
pareizi izpildītos tenisa sitienos plecu josla atpaliek no gūžu joslas, roka no plecu 
joslas, plauksta no apakšdelma. 

2) Secīgas vai pakāpeniskas muskuļu grupu (ķermeņa posmu) darbības princips 
tenisa sitienos paredz trīs stratēģiju realizēšanu: a) aktivizēšanos virzienā no 
proksimālajiem uz distālajiem ķermeņa posmiem; b) ķermeņa posmu ieslēgšanos 
pareizā laikā (kustība sākas no apakšas uz augšu utt.); c) aktīvu ķermeņa posmu 
bremzēšanu sitiena nobeiguma daļā. 

 

Rekomendācijas FIZISKĀS/FUNKCIONĀLĀS SAGATAVOTĪBAS TRENERIEM 
pareizās stājas stereotipa veidošanai un muskuļu disbalansa profilaksei jaunajiem tenisistiem: 
 

1. Sekmēt pareizās stājas stereotipa veidošanos. Vismaz vienreiz gadā novērtēt stājas 
rādītājus. Vadoties pēc izstrādātā pareizās stājas veicinoša vingrinājumu kopuma un 
balstoties uz bērnu individuālajiem novērtēšanas datiem, vismaz trīs reiz nedēļā 
treniņos iekļaut pareizās stājas veicinošus vingrinājumus. Pievērst uzmanību muguras 
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un vēdera muskulatūras nostiprināšanai un bilaterāli iedarboties uz plecu joslas 
muskuļiem: nostiprināt lāpstiņu savienotājmuskuļus un izstiept krūšu muskuļus.  
 

2. Speciālās fiziskās sagatavotības treniņos sekmēt tenisistu topogrāfijas veidošanu, 
pievērst uzmanību tenisista “darba” muskuļiem: pleca locītavas adduktoriem, iekšējie 
rotātoriem, apakšdelma pronātoriem, mugurkaula fleksoriem un rotātoriem. 

 
3.  Muskuļu bilaterālā disbalansa profilaksei paralēli nostiprināt pleca locītavas 

abduktorus, ārējos rotātorus, apakšdelma supinātorus, ceļa locītavas ekstenzorus, 
pēdas plantārfleksorus, elkoņa locītavas fleksorus un ekstenzorus (sevišķi labās rokas 
ekstrenzori), plaukstas ekstenzorus. 

 
4. Kontralaterālā disbalansa profilaksei papildus strādāt ar nedominantas rokas 

muskuļiem: plecu locītavas iekšējiem un ārējiem rotātoriem, apakšdelma 
supinātoriem. 
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