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Útdráttur
Markmið þessarar rannsóknar var að sjá hver fylgnin væri á milli tíma
í 10 metra sprett og tíma eftir 10 metra í 30 metra sprett. Heildarfjöldi
þátttakenda voru 112 handknattleiksiðkendur af báðum kynjum.
Niðurstöður voru reiknaðar í sitthvoru lagi. Tekin var tími í 10 metra
sprett og millitími hjá karlkyns þátttakendum og tími borin saman. Tími
í 10 metra sprett og tími í 30 metra sprett var borin saman hjá kvenkyns
þátttakendum. Ályktað var að spretthraði á milli vegalengdar mundi
fylgjast að, sem niðurstöður þessarar rannsóknar styðja. Niðurstöður
sýndu að í 10 metra og 30 metra sprett hjá kvenkyns þátttakendum (N=
76) er töluverð sterk (r = 0,822) jákvæð og marktæk (p=0,000) fylgni á
milli tímanna. Einnig var fylgni á milli tíma í 10 metra sprett og tími
eftir 10 metra í 30 metra sprett skoðaður hjá karlkyns þátttakendum (N=
34) og fram kom að það er töluverð sterk (r=0,711) jákvæð og marktæk
(p=0,000) fylgni á milli tímanna. Í ljósi niðurstaðna virðist vera
nægilegt að taka mælingar í 30 metra sprett og millitíma hans hjá fyrstu
deild karla en taka þarf bæði mælingar í 10 metra og 30 metra sprett hjá
landsliðsmönnum.
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Formáli
Handknattleikur er íþrótt sem mér finnst áhugaverð og skiptir mig máli. Hraði,
úthald og snerpa eru allt eiginleikar sem eiga við innan handknattleik. Það heillar
mig að íþróttamaður verði að búa yfir góðum og miklum líkamlegum eiginleikum
til þess að ganga vel innan handknattleiks. Sjálf þjálfa ég og æfi Boot Camp þar
sem líkamlegt atgervi er mikilvægt málefni. Ég æfði sjálf handknattleik með
meistaraflokk Hauka og skil leikinn vel ásamt því að bróðir minn Magnús Óli
starfar sem atvinnumaður í handknattleik út í Svíþjóð. Með þessari rannsókn og
skrifum langar mig til þess að auðvelda mælingar á handknattleiksmönnum og
styrkja íþróttina til muna. Mig langar að þakka Handknattleikssambandi Íslands og
Handknattleiksdeild Fjölnirs fyrir að taka þátt í mælingum og gera rannsókn
mögulega með sinni þátttöku. Þessi ritgerð er unnin sem lokaverkefni í Íþróttafræði
í BSc við tækni- og verkfræðideild innan Háskóla Reykjavíkurs og gildir til 12
ECTS eininga. Leiðbeinandi var Sveinn Þorgeirsson og vil ég þakka honum fyrir
þá hjálp og stuðning sem hann veitti mér við skrifin.
Fanney Rós Magnúsdóttir
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Inngangur
Viðfangsefnið
Rannsókn var gerð á bæði kvenkyns og karlkyns handknattleiksiðkendum þar sem
mældur var tími í 10 metra og 30 metra sprett. Einnig var skráður tími eftir 10 metra
í 30 metra sprett og verður sá tíma kallaður millitími.
Rannsókn er tvíþætt, í fyrsta lagi að athuga samband á milli hraða og hröðun
í sprett og hvort tenging sé á milli tíma í 10 metra og 30 metra sprett. Einnig að
athuga hvort tenging sé á milli tíma í 10 metra sprett og millitíma. Samhliða því að
læra

meira

um

þjálffræði,

orkunotkun,

vinnukröfu

og

eiginleika

handknattleiksmanna. Til þess að geta svarað hvort um tengingu sé um að ræða sem
best er mikilvægt að þekkja vel kröfur íþróttarinnar, ásamt því að greina þætti sem
gætu haft áhrif á frammistöðu handknattleiksmanna í sprett. Með því að bæta
skilning á helstu vinnukröfum handknattleiks auðveldar það einnig að þjálfa, mæla
og styrkja iðkendur innan íþróttarinnar.
Ósk mín er einmitt sú að styrkja handknattleik með því að auðvelda
mælingar og skoða hvort samband sé á milli þessara sprettvegalengdar hjá
handknattleiksiðkendum. Ef samband á milli vegalengdarinnar er sterkt er þá hægt
að taka út mælingar á 10 metra sprett og notast eingönu við millitíma í 30 metra
sprett? Samstarf Háskólans í Reykjavík og Handknattleikssambands Íslands gæti
því gert það mögulegt í því ferli að bæta og styrkja mælingar. Með rannsókn er
skoðað hvort tenging sé á milli þess að vera góður í 10 metra sprett og 30 metra
sprett og öfugt? Ef lítil eða mikil tenging er afhverju gæti það verið? Í framtíðinni
er síðan vonandi hægt að nýta þær niðurstöður inní fleiri íþróttir og jafnvel yfirfæra
erlendis.
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Handknattleikur
Handknattleikur er hröð hópíþrótt sem spiluð er innandyra. Í leik framkvæma
leikmenn hreyfingar eins og köst, drippl, spretti, sendingar og uppstökk (European
handball federation, e.d.; Milanese, Piscitelli, Lampis og Zancanaro, 2012).
Handknattleikur hefur verið Ólympíuíþrótt síðan árið 1972 og er önnur vinsælasta
hópíþrótt í Evrópu á eftir fótbolta (Milanese o.fl., 2012; Schrodt, 2006). Árið 1898
kynnti kennarinn Holger Nielsen hlaupandi leik til sögu þar sem tvö lið sem
innihéldu 14 leikmenn sóttu á mark hvor annars. Leikmenn gáfu boltann á milli
með höndunum og var leikurinn kallaður handknattleikur (Czerwinski og Taborsky,
1997).
Fyrstu reglurnar voru gefnar út árið 1906 í Oldrup School út frá
"Wejdlendling Handball" og 13 árum seinna eða árið 1919 voru breytingar á fyrstu
reglum kynntar og stærð íþróttavallarins var aukinn í 80 x 40 metra (Czerwinski og
Taborsky, 1997). Þessar reglur urðu til þess að leikmenn fóru að spila með bæði
líkama og bolta innan leiksins . Árið 1920 var handknattleikur kynntur í skólastarfi
og árið 1946 var Alþjóðþjóðlega handknattleikssambandið (IHF) stofnað
(Czerwinski og Taborsky, 1997; „International Handball Federation“, e.d.). IHF er
eina viðurkennda sambandið af Alþjóða Ólympíunefndinni sem fulltrúi alþjóðlegs
handknattleiks (Bylaws, 2007). IHF samanstendur af handknattleikssamböndum á
heimsvísu þar sem aðeins eitt samband frá hverju landi hefur rétt á aðild og verður
það samband að hafa fengið viðurkenningu um stjórn í handknattleik í sínu landi
(Bylaws, 2007). Árið 1951 var Handknattleikssamband Íslands stofnað og má nefna
að það samband er innan IHF fyrir hönd Íslendinga (Steinar Lúðvíksson, 2012).
Í handknattleik eru spilaðir tvisvar sinnum 30 mínútna langir hálfleikir. Tvö
lið keppast á móti hvor öðru með því að sækja á mark og verjast til skiptis sem
krefst ákveðins leiksskilnings og tækni (Massuca, Branco, Miarka og Fragoso,
2015; Matthys o.fl., 2011; Wagner, Finkenzeller, Wurth og Duvillard, 2014). Liðið
sem skorar fleiri mörk í báðum hálfleikjum samanlagt sigrar leikinn (Sibila, Vuleta
og Pori, 2004). Hvert lið telur samtals sjö leikmenn, sem samanstendur af sex
útileikmönnum, einum markmanni ásamt skiptimönnum. Þjálfara er síðan leyfilegt
að skipta þessum leikmönnum út af og inná af vild á meðan leiktíma stendur (Seil,
Rupp, Tempelhof og Kohn, 1998; Wallace og Cardinale, 1997).
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Vinsældir handknattleiks er alltaf að aukast í heiminu vegna hve auðvelt er
að læra leikinn sem byggður er upp á náttúrulegum hreyfingum líkamans svo sem
hlaupa og kasta (Corvino, Vuleta og Sibila, e.d.; Czerwinski og Taborsky, 1997).
Nútíma handknattleikur eins og við þekkjum hann í dag er hópíþrótt sem er spiluð
er í meira en 130 löndum (Czerwinski og Taborsky, 1997).
Handknattleiksmaður þarf að vera í átökum við andstæðing og krefjast þau
átök að leikmaður sé vel á sig komin bæði líkamlega og andlega. Innan leiksins
verða leikmenn að fylgja sanngjörnum reglum og íþróttalögum (Czerwinski og
Taborsky, 1997).
Leikmenn notast bæði við snögga vöðvavinnu (e. explosive muscular
contractions) og snerpu eins og í gabbhreyfingum, vörn og sprettum, og þol þar
sem hreyfingar eru framkvæmdar aftur og aftur svo sem hlaup, ganga,
hliðarhreyfingar og skokk. (Corvino o.fl., e.d.; Hermassi, Tillaar, Khlifa, Chelly og
Chamari, 2015; Matthys o.fl., 2011). Innan leiksins vinna leikmenn bæði í hárri og
lágri ákefð (Corvino o.fl., e.d.). Dæmi um kröfur leiksins eru gott úthald, afl, mikill
styrkur, taktík, tækni og samhæfing, leikskilningur og andlegur styrkur (Corvino
o.fl., e.d.; Srhoj, Rogulj, Zagorac og Katić, 2006). Í þessu verkefni verður sjónum
beint að líkamlegum þáttum.
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Fræðileg umfjöllun
Líkamlegar kröfur handknattleiks
Líkamlegar kröfur til handknattleiksmanna er alltaf að aukast (Ziv og Lidor, 2009).
Leikirnir verða oft mjög spennandi og hraðir og ráðast úrslit oft á einu marki.
Handknattleikur krefst mikillar orku og afls og geta úrslit oft breyst á örfáum
mínútum (L. B. Michalsik, Madsen og Aagaard, 2014). Sýnt hefur verið fram á
tengingu sprengikrafts (e. explosive strength) og hraða við velgengni innan
handknattleiks á handknattleikskonum (Srhoj o.fl., 2006).
Innan handknattleiks er mikil snerting á milli leikmanna og íþróttin
einkennist af endurteknum hreyfingum, litlum, stuttum og hröðum skrefum,
hliðarfærslum, hoppum og köstum (Wagner o.fl., 2014). Mikið eru um stefnu- og
hraðabreytingar ásamt uppstökkum (Bere, Bahr, Popovic og Doha, e.d.). Sprettur í
beinni línu hefur mikið verið rannsakað en lítið hefur verið skoðaður sprettur með
stefnubreytingum (Kostoulas, Tasiopoulos, Fernández-García og Nikolaidis,
2016). Til þess að bæta líkamlegt atgervi handknattleiksmanna þarf þjálfun að vera
marþætt og innihalda sem dæmi sprettæfingar, hraðaæfingar, aflæfinga,
sprengikraftsæfingar (e. explosive strength) ásamt styrktaræfingum (Cherif o.fl.,
2012; Srhoj o.fl., 2006).
Sex stöður eru innan handknattleiks og hafa þær allar sína sérstöðu og
hlutverk. Þegar vellinum er skipt upp í svæði vinna skyttur og miðjumenn á sirka
64 m2 stóru svæði, hornamenn á 15 m2 svæði og línumenn á minnsta svæðinu eða
á 12 m2 svæði. Allar þessar stöður hafa mismunandi kröfur og krefst því hver staða
á vellinum mismunandi þjálfun (L. Michalsik, Madsen og Aagaard, 2013).
Þegar íþróttamaður er þjálfaður þarf að gæta að upphitun sé nægileg.
Upphitun er mikilvægur þáttur í þjálfun og ætti að undirbúa líkama fyrir æfingar og
átök með auknu blóðflæði og aukinnar hjartsláttartíðni. Upphitun kemur í veg fyrir
meiðsl og ef skyndilegar hreyfingar eru framundan er æskilegt að hún innihaldi
snöggar hreyfingar s.s sprettæfingar (Sports Medicine Information, e.d.). Einnig
skal passa að upphitun sé í samræmi við það sem er verið að fara að prófa, sem
dæmi fyrir sprettpróf skal hita vel upp fætur og nára (Science for sport, e.d.). Fyrir
sprettpróf væri æskilegt að framkvæma hæg hlaup, hreyfiteygjur og fimm
endurtekningar af sprettum (E. Gorostiaga, Granados, Ibáñez og Izquierdo, 2004).
Eftir upphitun skulu líða fjórar til sex mínútur þangað til prófið hefst uppá nægilega
9

hvíld (Matthys o.fl., 2011). Sýnt hefur verið fram á að þátttakendur hlaupa hægar
og lyfta ekki eins þungt og að morgni til heldur seinna um daginn og er því
mikilvægt að framkvæma próf alltaf á svipuðum tíma (Science for sport, e.d.).
Þegar álag á handknattleiksmenn er skoðað yfir tímabilið má sjá að bestu
leikmennirnir sem spila einnig með landsliði sínu eru oft að spila allt að 80 leiki
innan tímabilsins. Handknattleiksmenn eru oft líkamlega vel á sig komnir í byrjun
tímabils en eiga það til að hámarka sig og jafnvel dala þegar á líður (Karcher og
Buchheit, 2014).

Styrkur
Handkanttleikur er snertiíþrótt þar sem er mikið er um hlaup, hopp, spretti, köst og
snertingu með höndum innan leiktíma og krefst þetta allt mikils styrks bæði í fótum
og höndum (E. Gorostiaga o.fl., 2004). Styrkur er mikilvægur eiginleiki og hefur
verið tengdur við bætta frammistöðu í sprettum (Dawes, Roozen og National
Strength & Conditioning Association (U.S.), 2012). Góð styrkþjálfun ætti að hafa
áhrif á taugakerfið jafnt og vöðva og eykur þannig kraft og hröðun (Bompa og Haff,
2009). Plýómetrískar æfingar þjálfa vöðva í að framkvæma kraftmikin styrk og
hraðan vöðvasamdrátt (Cherif o.fl., 2012).
Mikilvægt er að allir handknattleiksmenn búi undir líkamlegum styrk bæði
til þess að fyrirbyggja meiðsl og bæta getu sína innan handknattleiks (Santos og
Janeira, 2008). Einnig er mikilvægt að vöðvajafnvægi og líkamssamsetning sé rétt
til þess að fyrirbyggja meiðsl enn frekar (Milanese o.fl., 2012). Styrkur er
skilgreindur sem geta bæði taugakerfins og vöðva til þess að yfirvinna mótstöðu
eða veita henna viðnám (Alexandru, Eftene og Costea, e.d.). Styrkur felur í sér
spennu vöðva og þeir handknattleiksmenn sem búa undir miklum styrk eru líklegri
til þess að ná meiri framförum og betri frammistöðu heldur en veikari
handknattleiksmaður (L. B. Michalsik o.fl., 2014).
Gott er að notast við þjálfunaraðferðir sem efla sprengikraft (e. explosive
strength) og snerpu eins og þjálfunaraðferðin Complex (Póvoas o.fl., 2014; Ziv og
Lidor, 2009). Complex styrkþjálfun sameinar hreyfingar sem innihalda lóð og
plýómetrískar æfingar. Æfingarnar eru framkvæmdar sitt á hvað í sama setti með
því markmiði að auka vöðvastyrk og kraft (Santos og Janeira, 2008). Þrátt fyrir að
Complex styrkþjálfun henti vel fyrir handknattleiksfólk þá er hámarksstyrkur
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einnig mikilvægur. Sýnt var fram á tengingu hámarksstyrk fyrir kraftframleiðslu á
knattspyrnumönnum þar sem bættur hámarksstyrkur í hnébeygju bætir stökk og 10,
og 20 metra sprett (Ronnestad, Kvamme, Sunde og Raastad, 2008).
Með því að bæta styrk vöðva er einnig verið að bæta afl (e.power) og
sprengikraft (e. explosive strength) (Chelly, Hermassi, Aouadi og Shephard, 2014;
Wallace og Cardinale, 1997). Í rannsókn Haigh og félaga var sýnt fram á teningu á
milli styrkleika í hnébeygju og bættum árangri í sprettum (Comfort, Stewart, Bloom
og Clarkson, e.d.). Rannsókn Wisloff og félaga sýndir einnig fram á jákvæð fylgni
á milli þess að lyfta mikilli þyngd í hnébeygju og góðum tíma í 10 metra og 30
metra sprett sem sýnir samband styrks í hnébeygju við spretthraða (Wisloff, 2004).
Einnig er mikilvægt að handknattleiksmaður búi yfir styrk í höndum og efri
útlimum (Hermassi o.fl., 2015). Styrkur í efri útlimum hjá handknattleiksmanni
hjálpar honum að taka mótspyrnu frá andstæðing, verjast og eykur skothraða hans
(Edouard o.fl., 2013). Sýnt hefur verið fram á að ef ójafnvægi er í axlarvöðum
getur það leitt til meiðsla í öxl og er því mikilvægt að halda jafnvægi á milli
vöðvahópa eins og kom fram áðan (Edouard o.fl., 2013).

Tækni og samhæfing
Tækni er nauðsynlegur grundvöllur hverjar íþróttar. Tæknin er kunnátta til þess að
framkvæma hreyfingu á sem hentugasta og áhrifaríkasta hátt (Czerwinski og
Taborsky, 1997). Sá sem hefur tamið sér góða tækni framkvæmir hreyfinguna á
sem áhrifaríkastan og sem hentugastan hátt sem mögulegt er. Tæknin byggist upp
á samhæfingu, huglægum og líkamlegum eiginleikum. Góð samhæfing er þegar
íþróttamaður er með góðan eiginleika til þess að hreyfa líkaman innbyrgðist í takt
við umhverfið sitt (Czerwinski og Taborsky, 1997; Gjerset, Holmstad og Haugen,
1998).
Gott

dæmi

um

samhæfingu

er

skrefatíðni

fóta

í

sprett

hjá

handknattleiksmanni og hreyfing handleggja með olnboga í 90 gráður þétt við
líkama í takt (Gjerset o.fl., 1998; Thompson, 2009). Skrefatíðni og taktur er
mikilvægur til þess að ná árangri í sprett (Thompson, 2009). Handknattleiksmaður
þarf að skynja vegalengd með augum, hreyfa fætur og hendur í takt og lyfta hnjám
hátt upp með spenntan kvið (Gjerset o.fl., 1998; Thompson, 2009). Erfitt gæti verið
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að hugsa um alla þessa hluti í einum og er því samhæfing handknattleiksmanns
mikilvæg.

Teygjuviðbragð í vöðvum
Teygjuviðbragð er mikilvægt í hreyfingum þar sem myndaður er mikill kraftur eins
og í sprettum. Með treygjuviðbragðinu virkjast fleiri hreyfieiningar og vöðvavinna
verður samhæfðari (Gjerset o.fl., 1998). Gott er að virkja teygjuviðbragðið í upphaf
hreyfingar en teygjuviðbragð er þegar skyndilega teygist á vöðva og hefur það áhrif
á vöðvaspólurnar og viðbragðið fer í gang (Gjerset o.fl., 1998). Vöðvaspólurnar
skynja lengdarbreytingar vöðvans og senda skilaboð til mænu þar sem
hreyfitaugarnar virkjast og senda aftur boð til vöðva svo hann getur dregist aftur
saman (Gjerset o.fl., 1998). Með þessu má virkja hærra hlutfall vöðva en ella
(Crago, Houk og Hasan, 1976).
Þetta viðbragð er gott að þjálfa með plýmetriskum æfingum þar sem
snöggar hreyfingar úr vöðvalengingu breytist í samdrátt þar sem vöðvastytting á sér
stað . Handknattleiksmaður ætti að þjálfa upp hraðan með snöggálagsæfingum eins
og hlaup þar sem unnið er í stuttan tíma á 90 – 100% ákefð með hvíld á milli
(intverval-hlaup) (Bompa og Haff, 2009).

Taugakerfið
Öllum hreyfingum er stjórnað af taugakerfinu. Innan handknattleiks verða
hreyfingar að fara fram á réttum tíma, innihalda rétta stefnu og með réttum styrk
(Gjerset o.fl., 1998).
Til þess að hámarka hraðaaukningu vöðva þarf að styrkja taugastarfsemi
þeirra. Með því að auka taugastarfsemi þeirra verður samdráttarhraði meiri, stjórn
hreyfingar batna, virkni vöðvaþráða eykst og viðbragð örvast. Þetta allt saman leiðir
til aukinnar kraftmyndunnar og þar af leiðandi meiri spretthraða (Gjerset o.fl.,
1998). Sem dæmi virðist vera að fyrsta aðlögun líkamans að styrktarþjálfun sé
aukin virkni taugakerfisins sem snýr að vöðvasamdrætti og er því mikilvægt að
taugakerfið sem vel virkt (Kenney, Wilmore og Costill, 2015).
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Stökk- og sprengikraftur (e. explosive strength)
Sprengikraftur er geta líkamans til þess að framkvæma snögga og kraftmikla
hreyfingu (e. explosive strength) á stuttum tíma (Hermassi o.fl., 2015; Srhoj
o.fl., 2006). Í handknattleik er notast mikið við sprengikraft (e. explosive strength)
og þurfa handknattleiksmenn oft að framkvæmd hreyfingar sem krefjast snöggrar
hreyfingar með miklum kraft. Með því að þjálfa sprengikraft (e. explosive strength)
markvisst er verið að bæta spretthraða. Það má rekja til þess að fleiri vöðvaþræðir
virkjast, samdráttarhraði vöðvanna verður meiri og magn ATP og CP í
vöðvaþræðum eykst (Gjerset, Holmstad og Haugen, 1998; Srhoj o.fl., 2006).
Styrktarþjálfun eykur taugastarfsemi vöðva sem eykur virkni og kraft þeirra (E. M.
Gorostiaga, Izquierdo, Iturralde, Ruesta og Ibáñez, 1999).
Handknattleiksmenn notast við vöðvaþræði af týpu 2 til þess að framkvæma
spretti. Vöðvaþræðir af týpu 2 dragast hratt saman og ná í orku sína frá loftfirrtu
kerfinum eða ATP-PCr- og sykurrofskerfinu (Bompa og Haff, 2009; Kenney o.fl.,
2015). Í sprett ná vöðvarnir ekki að brenna glúkósa eða fitu nægilega
hratt til þess að mynda orku fyrir átök. Þegar vöðvarnir ná ekki að brenna glúkósa
eða fitu nógu hratt byrja vöðvafrumurnar að sundra glúkósa í mjólkursýru til þess
að mynda orku (Sun o.fl., 1996).
Sprengikraftur (e. explosive strength) hjálpar hanknattleiksmanni að
hámarka nýtingu í sem dæmi hoppum, sprettum, skotum, gabbhreyfingum og fleiru.
(Srhoj o.fl., 2006). Handknattleiksmaður ætti því að æfa bæði hraða og sprengikraft
(e. explosive strength) til þess að bæta loftfirrtan kraft og getu hans að notast við
sprengikraftshreyfingar (Hermassi o.fl., 2015) .

Orkunotkun líkamans innan handknattleiks
Efnaskipti líkamans eru tvenns konar eða loftháð- og loftfirrt (Kenney o.fl., 2015).
Handknattleiksmaður notast bæði við loftháð- og loftfirrt efnaskipti þó notkun
loftháða þolsins sé meira en fjallað verður meira en loftfirrtu vegna tengingu
efnaskiptanna við spretti. Þegar talað er um loftháð þol er verið að tala um
að líkaminn sé að notast við það orkukerfi sem þarfnast súrefnis og loftfirrt þol
þegar líkaminn notast við orkukerfi sem þarfnast þess ekki (Wallace og Cardinale,
1997).
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Líkaminn notast við þrjú orkukerfi. Fyrsta kerfið sem líkaminn sækir í er
ATP-PCr kerfið þar sem efnaskiptin eru loftfirrt og þarfnast því ekki súrefnis. Þetta
orkukerfi veitir vöðvunum orku í 3-15 sekúndur í fullri vinnu eins og í stuttum
sprett. Eftir þessar 15 sekúndur fer líkaminn yfir í að nota sykurrofskerfið og er það
einnig loftfirrt og þarfnast því heldur ekki súrefni (Kenney o.fl., 2015). Saman geta
ATP-PCr- og sykurrofskerfið séð líkamanum fyrir orku í allt að tveimur mínútum í
hárri ákefð sem er það orkukerfi sem við notumst við í sprettunum. Þriðja
orkukerfið er Oxunarkerfið og tekur það við af ATP-PCR- og sykurrofskerfinu.
Oxunarkerfið er loftháð og notast því við súrefni. Þetta kerfi veitir mun meiri orku
heldur en hin tvö og er aðalorkukerfið í æfingum sem vara í lengi tíma (Kenney
o.fl., 2015). Í handknattleik eru aðgerðir með hárri ákefð um 90 sekúndna langar
með hvíld á milli svo loftfirrtu orkukerfin ættu að getað endurheimtað sig á milli.
Hlutafallið á milli hárra ákefðar og lágrar í handknattleik veldur því að
handknattleiksmaður nær því að halda hárri ákefð úr leikinn (Karcher og Buchheit,
2014; Wallace og Cardinale, 1997)
Handknattleikur hefur þróast síðustu ár og hefur aukinn hraði innan leiksins
leitt til aukinnar álags sem krefst mikillar hraðabreytinga (Michalsik o.fl., 2013). Í
hraða- og stefnubreytingum er hjartsláttartíðni handknattleiksmanns frá 170- 190
slög á mínútu (Wallace og Cardinale, 1997). Samkvæmt rannsókn hjá Póvoas og
félögum hlaupa handknattleikmenn mislangt eftir stöðu innan vallarins en skyttur
og miðjumenn hlaupa 4960 metra, línumenn 4230 metra og hornamenn 3910 metra
að meðaltali í leik (Póvoas o.fl., 2014). Samkvæmt þessum tölum og leiktíma má
álykta að handknattleikmenn verði að hafa bæði góð loftháð- og loftfirrt efnaskipti
til þess að standast kröfur leiksins.
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Áhersluþættir í sprett
Þegar litið er til hraða í sprett skipta hlutir eins og tækni, orkunotkun, vöðvaþol,
viðbragðshraði og hröðun miklu máli til þess að spretthraði verði sem mestur. Með
því að mæla 10 metra sprett hjá íþróttamanni er verið að mæla hæfileika hans til
þess að ná línulegum hraða þ.e.a.s hröðun hans úr kyrrstöðu yfir 10 metra (Science
for sport, e.d.). Í leikgreiningu á yngri leikmönnum sást að sprettir sem
framkvæmdir voru á leiktíma voru að meðaltali frá 10 metra til 12 metra langir
(Chelly o.fl., 2014). Til samanburðar við leikgreiningu hjá kvenkyns
handknattleiksleikmönnum var meðalvegalengd spretta 6 metrar (L. Michalsik
o.fl., 2013). Út frá þessu virðist vera að sprettir innan handknattleiks séu allt frá 612 metra langa spretti að jafnaði (Chelly o.fl., 2014; L. Michalsik o.fl., 2013).
Spretthlaupi er hægt að skipta upp í tvo fasa eða snertingu og flug.
Snertingafasanum er hægt að skipta uppí tvennt, lendingnu og spyrnu. Í lending
lendir íþróttamaðurinn á fætinum, beygir hné-ið lítilega og undbýr sveiflufót til þess
að keyra hné-ið fram. Sveiflufóturinn er komin í lárétta stöðu og fóturinn beinn í
jörðinni (Thompson, 2009). Fluginu er hægt að skipta upp í tvennt eða endurheimt
og framsveiflu. Hné á sveiflufæti sveiflast fram og upp, spyrnufótur er hér komin
af jörðinni og beygður við hné-ið. Fremri fóturinn er kippt hratt niður og aftur.
Handahreyfingar eru afslappaðar en sterkar með 90 gráður horni á olnboga, nálægt
líkamanum (Thompson, 2009). Íþróttamaður verður að halda sér hátt uppi með
beinan líkama, krepptan ökkla og góðan takt. Einnig er mikilvægt að íþróttamaður
sé ekki með brotna mjöðm né fót við jörðu (Thompson, 2009).
Sjá má myndrænt hvernig íþróttamaður ætti að beita fótum, halda sér hátt
uppi með afslappaðar hendur við líkama á mynd 1.
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Mynd 1 – Hvernig sprett er skipt upp í lendingu og flug.

Mynd 1 - Flug og endurheimt innan spretthlaups (Thompson, 2009).

Spretthlaupi má skipta uppí tvo fasa eins og fram kom áðan, snertingu og
flug eins og mynd 1 sýnir. Með bættri spretttækni hleypur handknattleiksmaðurinn
hraðar og er það oft nóg til þess að ná boltanum og vinna leikinn.
Spretthraði er mikilvægur þáttur hjá handknattleiksmanni (Zapartidis,
Vareltzis, Gouvali og Kororos, 2009). Til þess að handknattleiksmaður nái góðum
tíma í sprett skiptir máli að hann nái sem mestum hraða (e.speed) með því að vera
með góðan viðbragðshraða (e.reaction speed), mikla hröðun (e.acceleration), gott
hraðaþol (e. speed endurance) og háan hámarkshraða (e.max speed). Hraði er
mikilvægur þáttur í sprett og hjálpar sá hraði í sprettinum handknattleiksmanni að
ná árangri innan íþróttarinnar (Wallace og Cardinale, 1997). Hraði gefur til kynna
hve langt íþróttamaður fer á ákveðnum tíma (Haff, Triplett og National Strength &
Conditioning Association (U.S.), 2016). Þegar handknattleiksmaður tekur á stað í
sprett bregst hann við viðbragði sem kallast viðbragðshraði. Viðbragðshraði er sá
tími sem tekur að bregðast við áreiti (Gjerset o.fl., 1998). Fyrstu metrarnir í sprett
eru mikilvægir til þess að ná sem mestum hraða (Zapartidis o.fl., 2009). Þegar
handknattleiksmaður hefur tekið af stað tekur við hröðun. Hröðun er geta
íþróttamanns til þess að ná hámarkshraða sem fyrst og geta þessar hraðabreytingar
bæði verið jákvæð þar sem hraði er aukinn eða neikvæð þar sem hraði er minnkaður
(Haff o.fl., 2016). Hámarkshraði er sá mesti hraði sem handknattleiksmaðurinn
getur náð og samanstendur af skrefalengd og skrefatíðni og áætlað er að
hámarkshraði sé náð eftir u.þ.b 25 metra sprett (Cardinale, 2014; Gamble, 2013;
Gjerset o.fl., 1998). Þegar handknattleiksmaður hefur náð hámarkshraða þarf hann
að hafa hraðaþol til þess að klára sprettinn. Hraðaþol er getan til þess að viðhalda
miklum hraða eftir að þreyta hefur gert vart við sig (Gjerset o.fl., 1998). Eins og var
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nefnt hér fyrir ofan eru sprettir innan handknattleiks að meðali frá sex metra til 12
metra langir (Chelly o.fl., 2014; L. Michalsik o.fl., 2013). Er því mikilvægara að
æfa viðbragðshraða og hröðun leikmanns frekar en hámarkshraða (L. Michalsik
o.fl., 2013). Handknattleikur er einnig mikil afls íþrótt en afl er mælikvarði á hve
hratt vinna er unnin. Því hraðar sem handknattleiksmaðurinn vinnur því meira afl
getur hann framkvæmt (Bompa og Haff, 2009). Til þess að þjálfa afl í
handknattleiksmanni skal notast við léttari þyngd með fleiri endurtekningum og
bæta þannig hraða. Meiri hraði leiðir til meiri krafts og afls (Alexandru o.fl., e.d.).

Mikilvægi spretts í handknattleik
Þegar leikurinn er hraður er mikið um stutta spretti. Þrátt fyrir að völlurinn sé 40
metra á lengd má sjá í rannsókn sem framkvæmd var á atvinnu
handknattleikskonum að meðaltími spretts í leik var 1,5 sekúnda og má álykta út
frá því til samanburðar við niðurstöður að sprettirnir hafa verið í kringum sex metra
til 12 metra langir, fer eftir getu leikmanns til þess að spretta (L. Michalsik o.fl.,
2013). Sprettur er mjög fjölþætt hreyfing þar sem samvinna margra þátta í
líkamanum skipta máli. Litlu vöðahóparnir starfa í samvinnu við þá stóru (Cardoso
Marques og González-Badillo, 2006). Sýnt hefur verið fram á tengsli á milli
vegalengdar innan keppnis og meðaltíma í sprettprófum hjá atvinnumönnum í
knattspyrnu. Vegalengdin sem framkvæmd er í leik og æfð kom betur út tímalega í
sprettprófum heldur en óæfð vegalengd og er því mikilvægt að hafa æfingar
leiklíkar og æfa sprettvegalengdina sem eiga sér stað innan leiksins (Buchheit,
Mendez-Villanueva, Delhomel, Brughelli og Ahmaidi, 2010).
Í handknattleik er mikið um spretti með stefnubreytingum og var gerð
rannsókn á atvinnukonum í handknattleik og skoðuð var tengingin á milli 20 metra
spretts í beinni línu og spretts með stefnubreytingum. Skrefatíðni var greind innan
hlaupsins og niðurstöður sýndu fram á að samband er á milli línulegs spretts og
spretts með stefnubreytingum (Kostoulas o.fl., 2016).
Árið 2007 var fylgst með 170 leikmönnum á heimsmeistaramótinu í
Þýskalandi og ákefðinni sem þeir unnu í. Ákefðinni var skipt niður í fjögur þrep,
göngu (0 – 1,5 m/s), hæg hlaup (1,6 – 4 m/s), hröð hlaup ( 4,1 – 6 m/s) og spretti (6
m/s ). Niðurstöðu sýndu að leikmenn gengu 34% af leiktíma, hlaupa 44,7%, hlaupa
hratt 17,9% og sprettu eingöngu 3% af vegalengdinni (Luig, Manchado, Perse og
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Henke, 2008). Rannsókn Sibila og félaga sýndu svipaðar niðurstöður eða að
leikmenn hlaupi 31% af tímanum og standa eða ganga í 37% af leiktíma (Sibila
o.fl., 2004).
Þrátt fyrir að sprettir og há ákefð séu eingöngu 3% af heildarleiktíma þá eru
oft aðgerðir eins og sprettir, stökk, hraðabreytingar, stefnubreytingar og einvígi sem
ráða úrslitum í leikjum og er því mikilvægt að leikmenn séu vel að sér komnir þegar
kemur að skjótum krafti svo sem sprettum (Chelly o.fl., 2014). Í leikgreiningu kom
fram að handknattleiksmaður tekur að meðaltali í leik 14 stökk, sjö skot, 31
stefnubreytingu og fer 12 til 20 sinnum í einn á móti einum og krefst öll þessi vinna
mikils afls og snerpu (Barbero, Granda-Vera, Calleja-González og Del, 2014).
Sprettir hafa verið mikið rannsakaðir í tenglum við aðrar hreyfingar svo sem
hopp, hnébeygjustyrk o.fl (Wisloff, 2004; Zapartidis o.fl., 2009). Sem dæmi í
rannsókn Zapartidis og félagar sem gerðu rannsókn á 88 strákum og 73 stelpum á
ungum handknattleiksiðkendum af báðum kynjum þar sem meðaltími stelpanna var
5,19 sekúndur og strákanna 4.81 sekúndur í 30 metra sprett (Zapartidis o.fl., 2009).
Þær niðurstöður voru síðan notaðar til þess að skoða tengingu spretta við sem dæmi
handastyrk, hæð, þyngd o.fl. Wisloff og félagar skoðuðu tengingu á milli hnébeygju
og tíma í sprett hjá knattspyrnumönnum. Meðaltími leikmanna í 10 metra sprett var
1,82 sekúndur (Wisloff, 2004).
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Aðferðir og gögn
Markmið og rannsóknarspurning
Markmið þessara rannsóknar er tvíþætt, að styrkja mælingar á handknattleiksfólki
með því að skoða hvort tenging sé á milli tíma í 10 metra sprett og tíma eftir 10
metra í 30 metra sprett (millitíma) hjá handknattleiksfólki. Einnig var tenging
skoðuð á milli tíma í 10 metra sprett og 30 metra sprett. Skoðað verður hvernig
hraði og hröðun tengist spretttíma hjá handknattleiksfólki. Leitast var því við að
svara rannsóknarspurningunni sem er tvíþætt
Er samband á milli frammistöðu í 10 metra og 30 metra sprett hjá
handknattleikskonum?
Er samband á milli tíma í 10 metra sprett og milli tíma hjá
handknattleikskörlum?

Rannsóknaraðferð
Gerð var þversniðsrannsókn í þessu verkefni á samtals 112 þátttakendum í þremur
aðskildum mælingum. Í rannsókninni voru tekin megindleg próf. Prófin eða
mælingarnar sem gerðar voru eru tími í 10 metra sprett og 30 metra sprett. Einnig
var tekin tími eftir 10 metra í 30 metra sprett (millitími).

Þátttakendur
Þrír hópar voru mældir við gerð rannsóknarinnar. Mælingarnar sem voru gerðar á
karlkyns – og kvenkyns handknattleiksiðkendum frá landsliði Íslands og strákum
sem stunda handknattleik í fyrstu deild karla.
Í rannsókninni tóku þátt bæði 79 kvenkyns handknattleiksiðkendur og 34
karlkyns handknattleiksiðkendur frá tveimur hópum. Meðalhæð kvenna var 171,8
cm og meðalþyngd þeirra 68,8 kg. Sú minnsta var 158 cm á hæð og sú hæðsta 191
cm. Sú léttasta car 50 kg og sú þyngsta 93,5 kg. Meðalhæð karla var 188,5 cm og
meðalþyngd þeirra 75,4 kg. Sá minnsti var 178 cm á hæð og sá hæðsti 197 cm. Sá
léttasti var 64,3 kg og sá þyngsti 112,5 kg. Einnig voru upplýsingar um meðalaldur
strákana og var meðalaldur þeirra 18 ára.
Í niðurstöðum er einn kvenkyns þátttakandi fjarlægður úr gagnasafni vegna
óviðráðanlegra aðstæðna.
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Mælitæki
Við framkvæmd sprettprófa var notast við málband, teip, hraðahlið (BROWER
SYSTEMS tc timing gate), skeiðklukku, parket, penna og blað til þess að skrá niður
niðurstöður. Allar mælingar voru framkvæmdar á handknattleiksvelli.

Framkvæmd mælinga
Tvö próf voru framkvæmdar, 10 metra og 30 metra sprettur á kvenna og karla
landsliði Íslands og á fyrstu deilarliði í handknattleik. Mælingar á landsliði Íslands,
bæði kvenna og karla voru framkvæmdar uppí Valsheimili og mælingar á 1.
deildarliði karla voru framkvæmdar á öðrum degi í handknattleikshúsi í Reykjavík.
Í öllum sprettmælingum var komið fyrir þremur tímahliðum, fyrsta á
byrjunarreiti, annað eftir 10 metra og þriðja eftir 30 metra. Fyrst var framkvæmdur
10 metra sprettur (2 umferðir og betri tíminn skráður) og síðan 30 metra sprettur.
Þátttakandi hljóp að tímahliði númer tvö í 10 metra sprett og stoppaði eftir það. Í
30 metra sprett hljóp þátttakandi í gegnum öll þrjú tímahliðin á eins skömmum tíma
og hann gat. Þegar millitíma var tekin niður hljóp þátttakandi alla leið í gegnum öll
tímahliðin og tímahlið tvö tók niður millitíma eftir 10 metra í 30 metra sprett. Í
þessari rannsókn ætlum við að notast við þann millitíma.
Þegar rannsókn var framkvæmd var bæði 10 metra og 30 metra sprettur
framkvæmdur tvisvar sinnum með hvíld á milli. Fyrst tóku allir 10 metra sprett
tvisvar sinnum og þegar allir voru búnir að framkvæma 10 metra sprettin tvisvar
var 30 metra sprettur framkvæmdur einnig tvisvar sinnum í sömu röð og í 10 metra
sprettnum svo allir fái nægilega hvíld á milli. Hver framkvæmdi tvisvar sinnum
sömu sprett vegalengd og tími skráður niður, notast var við betri tíman.

Sprettpróf
Með því að taka sprettpróf á íþróttamanni er verið að reyna að finna út hröðun,
hlaupahraða og hraðaþol hans. Áður en prófið er framkvæmt þurfa allir íþróttamenn
að hita nægilega upp (Kekes-Szabo og Zaharia, e.d.; Wood, 2008a). Þegar prófið er
framkvæmt hleypur íþróttamaður einn sprett eins hratt og hann kemst bæði 10 metra
og 30 metra að lengd (Kekes-Szabo og Zaharia, e.d.). Upphafastaðan var stöðluð
og í framkvæmd mælinga var byrjað 50 cm fyrir aftan byrjunarlínu og tók
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þátttakandi af stað þegar hann var tilbúin og skipti því viðbragshraði ekki máli í
þessum mælingum.
Þetta próf er notað til þess að meta getu handknattleiksmannsins til þess að
spretta eins hratt og hann getur vissa vegalengd (10 metra og 30 metra) (KekesSzabo og Zaharia, e.d.). Þetta próf hentar vel fyrir spretthlaupara og hópíþróttir sem
innihalda stutta spretti til að mynda eins og handknattleiksmenn (Wood, 2008a).
Við framkvæmd prófsins þarf að passa að þau séu vel stöðluð og leiðbeint til þess
að tryggja að prófið sé áreiðanlegt, þar að segja ef prófið yrði endurtekið mundum
við fá svipaðar niðurstöður (Bompa og Haff, 2009).

Úrvinnsla gagna
Gögnin voru geymd og skoðuð í Excel. Gögnin voru færð frá Exel yfir í forritið
SPSS útg. 24 og unnið þar með nafna- og hlutfallsbreytur. Niðurstöður voru
skoðaðar myndrænt í SPSS. Einnig var notast við SPPS til þess að reikna meðaltöl,
staðalfrávik og fylgni. Notast var við “Paired – Samples T-Test “til þess að reikna
hvort marktækur munur væri á milli meðaltala innan hópa í SPSS. Til þess að reikna
hvort maktækur munur væri á milli meðaltala á milli hópa var notast við “One
sample T-test “í SPSS. Tölfur, myndir og fylgirit voru framkvæmd í Excel.

21

Niðurstöður
Eins og fram kom áðan voru tvær mælingar framkvæmdar á þremur hópum, bæði
á kvenna og karla landsliði Íslands og á handknattleiksmönnum úr fyrstu deild
karla. Samtals framkvæmdu 112 þátttakendur mælingarnar af báðum kynjum. Allar
niðurstöður verða settar fram í sekúndum nema annað sé tekið fram.
Tekið var saman hversu margir þátttakendur tóku þátt í hverju prófi.
Framkvæmd voru tvö próf, 10 metra sprettur og 30 metra sprettur. Einnig var tekin
niður millitíma eftir 10 metra í 30 metra sprett og notast skal við þær mælingar í
niðurstöðum. Samtals var notast við þrjár mælingar í rannsókninni.
Tafla 1 : Lýsandi tölfræði yfir þátttöku innan prófa

Mælingar

Kvennalandslið

Karlalandslið

1. deild KK

10 metra sprettur

N= 77

N= 15

N= 19

10 metrar í 30 metra sprett (millitími)

N= 15

N= 15

N= 19

30 metra sprettur

N= 75

N= 0

N= 19

N= Fjöldi þátttakanda

112 þátttakendur voru innan rannsóknarinnar en fjöldi þátttakanda innan prófa var
misjöfn eins og má sjá í töflu 1. Samtals voru gerðar mælingar á þremur hópum eða
77 þátttakendur frá kvennalandsliði Íslands, 15 þátttakendur frá karlalandsliði
Íslands og 19 þátttakendur úr fyrstu deild karla.

Niðurstöður úr reikningum á milli tíma í 10 m sprett og 30 m sprett
77 kvenkyns handknattleiksiðkendur framkvæmdu 10 metra og 30 metra sprett. Í
10 metra sprett var meðaltíminn 1,91 sekúndur (± 0,089), hraðasti tíminn var 1,76
sekúndur og hægasti 2,16 sekúndur. Tveir þátttakendur duttu út í 30 metra sprett og
framkvæmdu 75 þátttakendur þá mælingu. Í 30 metra sprett var meðaltíminn 4,71
sekúndur (± 0,22), hraðasti tíminn var 4,23 sekúndur og hægasti 5,27 sekúndur.
Fjöldi þátttakanda, meðaltöl og staðalfrávik er tekið fram í töflu 2. Ekki er
notast við millitíma í þessum mælingum.
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Tafla 2 : Lýsandi tölfræði úr niðurstöðum í milli tíma í 10 metra & 30 metra sprett

Hópur

Fjöldi (N)

10 metra sprettur

Landsliðsstelpur

77

1,91 sek. (± 0,08)

Millitími
(eftir 10 metra)
0

30 metra sprettur
4,71 sek. (±0,22) (N=75)

N=Fjöldi þátttakanda

Reiknað var lýsandi tölfræði úr niðurstöður í 10 metra og 30 metra sprett
eins og sjá má í töflu 2. Í töflu er fjöldi þátttakanda, meðaltöl og staðalfrávik
hópanna.
Þegar meðaltölin eru skoðuð sést á staðalfráviki þeirra að það sé meiri
dreifing í 30 metra sprett en 10 metra sprett, lítil dreifing er þó í báðum meðaltölum
(30 metra sprettur (± 0,22), 10 metra sprettur (± 0,08)).
Skoðuð var fylgni á milli tíma í 10 metra og 30 metra sprett hjá

öllum

kvenkyns handknattsþátttakendum (N= 75) og fram kom að það er sterk (r = 0,796)
jákvæð og marktæk (p=0,000) fylgni á milli tímanna. Þar er að segja ef þátttakandi
fékk góðan tíma í 10 metra sprett fékk hann marktækt einnig góðan tíma í 30 metra
sprett. Notast er við fylgirit til þess að átta sig betur á fylgni sprettana.
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Mynd 2 - Fylgnirit sem sýnir myndrænt fylgni á milli tíma í 10 metra sprett og 30 metra
sprett hjá kvenkyns handknattleiksiðkendum.

Fylgni á milli tíma í 10 metra sprett og 30 metra sprett

Tími í 30 metra sprett (sek.)

5.80
5.60
5.40
5.20
5.00
4.80
4.60
4.40
4.20
4.00
1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

Tími í 10 metra sprett (sek.)
Mynd 2 : Fylgni á milli tíma í 10 metra og tíma í 30 metra sprett

Þegar fylgirit er skoðað þá má sjá að stuttur hlaupatími fer með lágum
hlaupatíma og hár hlaupatími fer með löngum hlaupatíma eins og mynd 2 sýnir.
Það er tenging á milli þess að eiga góðan tíma í 10 metra sprett og góðan tíma í 30
metra sprett og þess að eiga slæman tíma í 10 metra sprett og slæman tíma í 30
metra sprett.

Niðurstöður úr reikningum á tíma í 10 m sprett og millitíma
Samtals framkvæmdu 34 karlkyns handknattleiksiðkendur bæði 10 metra sprett og
30 metra sprett. Í 30 metra sprett var tími tekin niður eftir fyrstu 10 metranna en
ekki var tekin tími í 30 metra sprettinum sjálfum. 15 þátttakendur komu frá landsliði
Íslands og 19 þátttakendur sem iðka handknattleik innan fyrstu deild karla á Íslandi.
Í 10 metra sprett var meðaltíminn 1,79 sekúndur (± 0,09), hraðasti tíminn 1,63
sekúndur og hægasti 2,05 sekúndur. Í millitíma var meðaltími 1,77 sekúnda (±
0,09), hraðasti tíminn 1,57 sekúnda og hægasti 2,01 sekúnda. Þegar meðaltími er
skoðaður í báðum mælingum má sjá að þátttakendur eru fljótari í millitíma heldur
en stökum 10 metra sprett. Þegar staðalfrávik eru athuguð sést að lítil dreifing á sér
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stað innan hópanna (10 metra sprettur ± 0,09, millítími eftir 10 metra sprett ± 0,09).
Reiknað var hvort þátttakendur væru marktækt fljótari að spretta í millitíma heldur
en stökum 10 metra sprett. Til þess var framkvæmt var t-próf (Paired – Sample Ttest) og sýndu niðurstöður að ekki væri marktækur munur á millitíma og stökum 10
metra sprett (t (32) = 0,073, p >0,05).
Skoðuð var lýsandi tölfræði fyrir alla hópa í 10 metra sprett, millitíma og
30 metra sprett. Mismunandi fjöldi þátttakanda framkvæmdu prófin og reiknað var
hvort marktækur munur væri á milli meðaltala.
Tafla 3 : Lýsandi tölfræði úr niðurstöðum á milli tíma í 10 metra sprett & millitíma.

Fjöldi

Hópur

(N)

10 metra sprettur

Millitími
(eftir 10 metra)

30 metra sprettur

Hópar teknir saman

34

1,80 sek (±0,09040)

1,78 sek.(±0,0986)

0

Fyrsta deild karla

19

1,80 sek (±0,08925)

1,82sek. (±0,08458)**

4,40 sek. (±0,21453)

Landsliðsstrákar

15

1,79 sek. (±0,09468)*

1,72 sek (±0,08874)*,**

0

*Marktækur munur á milli tíma í 10
metra

sprett

og

millitíma

hjá

landsliðhóp
**Marktækur munur á milli hópa í
millitíma hjá 1.deild vs. landsliðhóp
N=Fjöldi þátttakanda

Þegar reiknað var hvort marktækur munur væri á milli meðaltala kom í ljós
að marktækur munur var á milli tíma í 10 metra sprett og millitíma hjá
landsliðshópnum. Einnig var marktækur munur á milli hópa í millitíma. Sjá má
stjörnumerktar tölur í töflu 3. Landsliðshópur er marktækt sneggri að hlaupa
millitíma heldur en strákar innan fyrstu deild karla í handknattleik. Í töflu er fjöldi
þátttakanda, meðaltöl og staðalfrávik hópanna.
Framkvæmd voru tvö t-próf (Paired – Samples T-Test) þar sem athugaður
var hvort marktækur munur væri á meðaltíma á milli tíma í 10 metra sprett og
millitíma innan hópa. Niðurstöður prófanna sýndu að ekki væri marktækur munur
á milli tíma í 10 metra sprett og millitíma hjá strákum í fyrstu deild karla (N=19) í
hanknattleik (t (17) = 0,241, p>0,05). Marktækur munur kom á milli meðaltíma í
10 metra sprett og millitíma hjá landsliðshópnum (N= 15), (t (17) = 0,001, p<0,05).
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Landsliðsstrákarnir voru marktækt sneggri að hlaupa millitíma heldur en stakan 10
metra sprett.
Út frá þessum niðurstöðum var skoðaður hvort marktækur munur væri á
milli hópanna í bæði 10 metra sprett og millitíma. Notast var við One-Sample Ttest til þess að reikna hvort marktækur munur væri á milli meðaltala þegar meðaltöl
á millihópa eru borin saman. Þegar tími í 10 metra sprett hjá fyrstu deild karla var
borin saman við tíma í 10 metra sprett hjá landsliðshóp kom í ljós að ekki er
marktæku munur á milli hópa (t (18) = 0,545, p>0,05). Þegar millitími hjá fyrstu
deild karla var borin saman við millitíma hjá landsliðshóp kom í ljós að
landsliðhópurinn er marktækt sneggri að hlaupa í millitíma heldur en strákarnir
innan fyrstu deild karla (t (18) = 0,000, p<0,05).
Þegar fylgni á milli tíma í 10 metra sprett og millitíma var skoðaður kom í
ljós að það er töluverð sterk (r =0,711**) jákvæð og marktæk (p = 0,000) fylgni. Ef
þátttakandi fékk góðan tíma í 10 metra sprett fékk hann marktækt góðan tíma í
millitíma.
Notast við fylgirit til þess að átta sig betur á fylgni sprettana. Fylgni tíma í
10 metra sprett og millitíma má sjá myndrænt í fylgirit á mynd 3.
Mynd 3 – Fylgnirit sem sýnir myndrænt fylgni á milli tíma í 10 metra sprett og millitíma
hjá karlkyns handknattleiksiðkendum.

Fylgni á milli tíma í 10 metra sprett og tíma eftir 10
metra í 30 metra sprett (millitími).
2.1

Millitími (sek.)

2
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.5

1.6

1.7

1.8

10 metra sprettur (sek.)
Mynd 3 : Fylgni á milli tíma í 10 metra og millitíma
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1.9

2

2.1

Fylgirit sýnir að lágr hlaupatími fer með lágum hlaupatíma og hár
hlaupatími fer með háum hlaupatíma eins og mynd 3 sýnir. Það er tenging á milli
þess að eiga góðan tíma í 10 metra sprett og góðan millitíma og þess að eiga slæman
tíma í 10 metra sprett og slæman milltíma.

Umræður
Þegar mælingar eru gerðar á spretthraða er margt sem kemur til greina sem dæmi
hröðun, hraði, hraðaþol, sprengikraftur og snerpa (Gjerset o.fl., 1998). Eins og fram
kom í niðurstöðum var ekki marktækur munur á milli meðaltala úr tíma í 10 metra
sprett og millitíma. Þegar meðtöl voru skoðuð má sjá að þátttakendur voru að fá
betri tíma í millitíma en stökum 10 metra sprett (meðaltími í 10 metra sprett var
1,80 sekúndur og meðaltími í millitíma var 1,78 sekúndur).
Þátttakendur eru að fá betri millitíma heldur en stakan 10 metra sprett sem
sýnir fram á að þjálfa þarf handknattleiksmenn í því að taka stakan 10 metra sprett
vegna notkun hans innan handknattleiks. Handknattleiksmaður þarf að framkvæma
6 -12 metra langa spretti í handknattleik og ætti að þjálfa þá vegalengd (Chelly o.fl.,
2014; L. Michalsik o.fl., 2013). Ef handknattleiksmaður notast við 10 metra spretti
í leik er mikilvægt að hann æfi 10 metra spretti (Buchheit o.fl., 2010).

Niðurstöður úr reikningum á milli tíma í 10 m sprett og 30 m sprett
Sjá má á mynd 2 í fylgiriti að það er sterk jákvæð og marktæk (r = 0,796) fylgni á
milli tíma í 10 metra og 30 metra sprett. Út frá þessu má álykta að ef einstaklingur
var með góðan tíma í 30 metra sprett er mjög líklegt að hann sé einnig með góðan
tíma í 10 metra sprett. Niðurstöður endurspegluðu þær getgátur sem ég hafði fyrir
rannsókn að sterk jákvæðni fylgni væri á milli spretttíma.
Bæði í 10 metra sprett og 30 metra sprett var verið að notast við loftfirrt
orkukerfi þar sem notast var við sprengikraft vegna vinnslu líkamans í hárri ákefð
(Bompa og Haff, 2009; Corvino o.fl., e.d.; Kenney o.fl., 2015; Matthys o.fl., 2011).
Ástæðan fyrir því að fylgnin sé ekki meiri á milli 10 metra sprett og 30 metra sprett
gæti verið mismunandi kröfur innan sprettsins. Kröfur í 10 metra sprett eru að í
byrjun eigi sér stað góður viðbragðshraði og handknattleiksmaður takið af stað af
miklum krafti og framkvæmir í framhaldi af því eins mikla jákvæða hröðun og hann
mögulega getur á 10 metrum til þess að ná sem mestum hraða (Gjerset o.fl., 1998;
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Wallace og Cardinale, 1997). Í 30 metra sprett eru kröfur um viðbragðshraða, hraða
og hröðun en þar kemur inní hraðaþol handknattleiksmannsins til þess að viðhalda
hraða út sprettinn (Gjerset o.fl., 1998). Í 30 metra sprett er íþróttamaður einnig nær
því að ná hámarkshraða en í 10 metra sprett þó ekki sé víst að hámarkshraða séð
náð á þeirri vegalengd (Gamble, 2013; Gjerset o.fl., 1998).
Í leikgreiningu á handknattleik hjá stúlkum og yngri flokkum kom í ljós að
þessir sprettir eru allt að frá sex metra til 12 metra langir. Þegar vegalengd er skoðuð
og í ljósi þess að mikilvægt sé að framkvæma og æfa þá vegalengd sem framkvæmd
er í leikjum virðist vera að nægilegt sé að mæla aðeins 10 metra sprett (Chelly o.fl.,
2014; L. Michalsik o.fl., 2013). Í 10 metra sprett er hröðun mikilvægur þáttur og út
frá þessu má sjá að það ætti frekar að æfa og mæla viðbragðshraða og hröðun frekar
en hámarkshraða handknattleiksmans (L. Michalsik o.fl., 2013). Hámarkshraða er
ekki náð fyrr en eftir að lágmarki 25 metra vegalengd hjá vel þjálfuðum
íþróttamanni og er því ekki hægt að segja til um hvort hámarkshraða sé náð í 30
metra sprett (Gamble, 2013).
Inná handboltavelli eru sex stöður sem krefjast mismunandi líkamlegs
atgervis. Miðjumenn þurfa sem dæmi að vinna á mun stærra svæði heldur en
markmenn (Karcher og Buchheit, 2014). Stöður vallarins innan handknattleiks
krefjast mismunandi færnis og er vert að taka fram að heildarliðið er það sem skiptir
máli. Það þurfa ekki allir að hlaupa jafn hratt, línumaður sem dæmi verður að vera
sterkari og hornamaður sneggri (Póvoas o.fl., 2014).
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Niðurstöður úr reikningum á milli tíma í 10 m spretts og millitíma
Allar niðurstöður teknar saman
Þegar allar mælingar voru teknar saman (N=34) má sjá, á mynd 3 í fylgiriti að sterk
jákvæð og marktæk fylgni (0,711) var á milli tíma í 10 metra sprett og milltíma. Ef
þátttakandi fékk góðan tíma í 10 metra sprett fékk hann marktækt einnig góðan
militíma.
Reiknað var hvort marktækur munur væri á milli meðaltala. Niðurstöður
sýndu að ekki væri marktækur munur á millitíma og stökum 10 metra sprett (t (32)
= 0,073, p >0,05). Mælingar á 10 metra sprett eru æskilegar fyrir
handknattleiksmenn vegna sprettvegalengd þeirra í leik er oft í kringum þá
vegalengd (Chelly o.fl., 2014; L. Michalsik o.fl., 2013). Mælt er með að æfa og
mæla þær vegalengdir sem íþróttamaður notast við hverju sinni (Buchheit o.fl.,
2010). Þegar niðurstöður rannsóknar voru skoðaðar í heild sinni má sjá að
marktækur munur er á milli meðaltala í millitíma hjá fyrstu deild karla og
landsliðshóp og eru því niðurstöður skoðaðar í sitthvoru lagi. Við gerð verkefnsins
og bættri þekkingu mundi ég þó telja að mælingar á tíma í 10 metra sprett mundi
henta betur heldur en mælingar á tíma í 30 metra sprett vegna notagildi hans innan
handknattleiks (Buchheit o.fl., 2010).

Mælingar á fyrstu deild karla
Þegar mælingar frá strákunum í fyrstu deild karla (N=19) eru skoðaðar má sjá
svipaðar niðurstöður sýndu og hjá öllum þátttakendum saman. Niðurstöður sýndu
að ekki væri marktækur munur á milli tíma í 10 metra sprett og millitíma (t (17) =
0,241, p>0,05). Við framkvæmd rannsóknar voru allir þátttakendur vel heitir og
allir lögðu sitt að mörkum til að ná sem bestum tíma. Merkilegt þótti mér að þegar
meðaltöl í millitíma voru borin saman á milli landsliðshóps og fyrstu deild karla
kom í ljós að landsliðshópurinn var með marktækt betri millitíma (t (18) = 0,000,
p<0,05) en ekki með marktækt betri tíma í stökum 10 metra sprett. Fyrir mælingar
á fyrstu deild karla virðist vera nægilegt að taka aðeins 30 metra sprett og notast við
mælingu úr millitíma til þess að segja til um stakan 10 metra sprett og því óþarfi að
framkvæma bæði 10 metra sprettt og 30 metra sprett.
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Mælingar á landsliði Íslands
Þegar mælingar á landsliði Íslands (N=15) voru skoðaðar má sjá að það var
marktækur munur á milli tíma í 10 metra sprett og millitíma (t (17) =0,001, p<0,05).
Landsliðshópurinn var marktækt sneggri að hlaupa í millitíma heldur en stökum 10
metra sprett. Merkilegt þótti mér að landsliðshópur var marktækt sneggri að hlaupa
millitíma en stakan 10 metra sprett. Hafði ég gert mér getgátur um að þreyta mundi
gera vart við sig í 30 metra sprett og hægja á hópnum en var það ekki raunin. Þegar
sprettpróf á sér stað þarf að huga af því að hita þátttakendur nægilega upp fyrir
komandi átök. Í ljósi þess að þátttakendur séu sneggri í millitími gæti mögulega
verið að hópur hafi ekki verið orðin nægilega heitur fyrir stakan 10 metra sprett.
Upphitun er mikilvæg til þess að búa líkama undir átök og kemur einnig veg fyrir
meiðsl (Kekes-Szabo og Zaharia, e.d.; Sports Medicine Information, e.d.). Passa
þarf að hita upp í samræmi við það sem er verið að fara að prófa og æskilegt er að
það líði fjórar til sex mínútur á milli upphitunar og framkæmd prófa (Matthys o.fl.,
2011). Það sem gæti minnkað líkur á skekkjum er að skipuleggja eins upphitun fyrir
báða hópa og notast alltaf við þá upphitun fyrir allar mælingar.
Meðaltöl voru borin saman á milli hópa og þegar 10 metra sprettur var borin
saman á milli landsliðshóps og fyrstu deild karla má sjá að ekki er marktækur munur
á milli meðaltala í 10 metra sprett (t (18) = 0,545, p>0,05). Merkilegt er að
landsliðsstrákarnir eru marktækt fljótari í millitíma en 1. deildar strákarnir (t (18) =
0,000, p<0,05). Út frá þessu má álykta að nauðsynlegt sé að taka bæði mælingar í
stökum 10 metra sprett og 30 metra sprett þegar komið er á landsliðsgetu hjá
handknattleiksmönnum en nægilegt sé að taka aðeins mælingar í 30 metra sprett og
notast við millitíma út frá honum í fyrstu deild karla.
Einnig voru mælingar framkvæmdar á sitthvorum degi og er því mikilvægt
að þær séu framkvæmdar á sama tíma því sýnt hefur verið fram á minni afkastagetu
líkamans fyrr á morgnanna heldur en seinna um daginn (Gjerset o.fl., 1998, bls.
190–193; Science for sport, e.d.). Vegalengdin er misjöfn og gætu þátttakendur hafa
breytt um tækni þegar lengra var hlaupið. Mikilvægt er að líkamsstaða sé góð í
sprett, einstaklingurinn sé hátt uppi og tekin séu stór og taktföst skref (Thompson,
2009). 10 metra sprettur er styttri vegalengd og gæti þátttakandi því fari að stoppa
sig af of snemma, eða rétt áður en farið er í gegnum hraðahlið tvö, en þegar 30
metra sprettur er tekin þá er farið á fullum krafti í gegnum hraðahlið tvö sem mælir
tíma eftir 10 metra og stoppa sig af rétt fyrir hraðahlið 3 sem mælir 30 metrana.
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Samkvæmt niðurstöðum eru leikmenn ekki nægilega góðir í stökum 10 metra sprett
og þarf því að þjálfa þá í að taka staka 10 metra sprett vegna notagildi hans innan
handknattleiks (Buchheit o.fl., 2010).

Svar við rannsóknarspurningunni
Samkvæmt niðurstöðum er hægt að svara rannsókarspurningunni sem var tvíþætt
Er samband á milli frammistöðu í 10 metra og 30 metra sprett hjá
handknattleikskonum?
Er samband á milli tíma í 10 metra sprett og milltíma hjá
handknattleikskörlum?
Niðurstöður sýndu tengingu á milli bæði 10 metra sprett og 30 metra sprett, og 10
metra sprett og millitíma. Í báðum tilvikum er sterk jákvæð og marktæk fylgni. Ef
þátttakandi var góður í 10 metra sprett þá var hann líka góður í 30 metra sprett og
öfugt. Einnig ef þátttakandi var með góðan tíma í 10 metra sprett var hann einnig
með góðan millitíma. Þegar marktektarpróf var framkvæmt sýndu niðurstöður að
ekki væri marktækur munur á meðaltíma þátttakanda í 10 metra sprett og á millitíma
(t (32) = 0,073, p<0,05). Þrátt fyrir það var marktækur munur á milli hópa úr
millitíma. Þegar heildin er skoðuð saman má álykta að nægilegt sé að mæla tíma í
30 metra sprett og notast við millitíma en þegar hóparnir eru skoðaðir í sitthvoru
lagi virðist vera að nægilegt sé að taka 30 metra sprett hjá fyrstu deildar liði í
handknattleik en þegar komið er á landsliðsgetu þarf bæði að framkvæma 10 metra
sprett og 30 metra sprett.

Alþjóðlegur samanburður
Zapartidis og félagar gerðu rannsókn á ungum handknattleiksleikmönnum og þegar
niðurstöður þeirra eru bornar saman við eigin niðurstöður má sjá að þátttakendur
eru sneggri í eigin rannsókn en þátttakendur innan rannsóknar hjá Zapartidis
(Zapartidis o.fl., 2009) . Í eigin rannsókn voru mældar 78 landsliðstelpur og var
meðaltími þeirra í 30 metra sprett 4,72 sek. til samanburðar við rannsókn Zapartidis
voru 72 handknattleiksstelpur þar sem meðaltími þeirra 5,19 sek. (Zapartidis o.fl.,
2009). Einnig var framkvæmt 10 metra sprettpróf á 17 atvinnumönnum í
knattspyrnu þar sem fundin var fylgni á milli styrk í hnébeygju og tíma í sprett.
Meðaltími í 10 metra sprett var 1,82 sekúndur samanburði við eigin mælingar frá
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karlkyns handknattleiksmennina (N=35) var meðaltími í 10 metra sprett 1,79
sekúndur sem er betri tími en hjá atvinnumönnum í knattspyrnu (Wisloff, 2004).

Íþróttafræðilegt gildi
Hægt er að nota sprettprófin bæði 10 m og 30 m til þess að afla sér upplýsingar um
bæði veikleika og styrkleika handknattleiksmannsins. Þær upplýsingar er hægt að
nota til þess að bæta viðkomandi handknattleiksmann í veikleikum sínum. Sem
dæmi er hægt að nota tíma út frá sprettprófi til þess að ákvarða ákefð
handknattleiksmannsins á æfingum og fá upplýsingar til þess að spá fyrir um hvaða
orkukerfi hann er að notast við í æfingum hverju sinni (Kenney o.fl., 2015). Út frá
tíma í sprett er hægt að ákveða hlaupahraða og spretthraða íþróttamanns. Í leiktíma
er leikmaður að vinna í að meðaltali 79,4% af hámarks hjartsláttartíðni og er á
hreyfingu 85% af tímanum og er því hægt að gera æfingar leiklíkar (L. Michalsik
o.fl., 2013).
Í handknattleik er unnið mikið í sprengikraft (e.explosive strength) og þurfa
leikmenn að geta hlaupið stutta spretti með stuttri hvíld á milli og þrátt fyrir það
viðhaldið spretthraða (Milanese o.fl., 2012). Þessar upplýsingar gera okkur kleift
að stjórna betur æfingaálaginu. Fyrir mikilvæga leiki er ekki æskilegt að leikmenn
séu með þreyttar fætur og framveigis (Wood, 2008a, 2008b).
Álag á handknattleiksmenn hefur aukist og þeir leikmenn sem spila með
bestu liðunum og landsliði sínu spila allt að 80 leiki á hverju tímabili. Oft getur
raunin verið sú að leikmenn eru oft líkamlega vel á sig komnir í byrjun tímabils og
eiga það til að hámarka sig eða jafnvel fara niður á við þegar líður á tímabilið
(Karcher og Buchheit, 2014).
Það sem gæti mögulega hafa ollið skekkju er að mælingar voru ekki
framkvæmdar á sama tíma. Einnig tóku þátttakendur önnur próf á undan og vegna
þess gæti þreyta haft áhrif. Strákarnir úr fyrstu deild karla tóku mælingarnar í öðru
húsnæði heldur en hinir tveir hóparnir og á öðrum tíma. Mikill kostur er að fá
margar mælingar eða nákvæmlega 112 mælingar til þess að nota í rannsókninni og
allir þátttakendur íþróttafólk.
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