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  Strreszczenie, WSTĘP Taniec towarzyski zakorzeniony w salach balowych w toku 

ewolucji stał się równie  konkurencją sportową. Jednak nale y podkreślić, i  nie utracił swej 
artystyczności. Potwierdzają to uwarunkowane techniką kryteria oceny takie jak: rytmiczność, 
płynność ruchu, ustawienie ciała, współpraca i relacja partnerów. W stylu standardowym 

choreografie wykonywane są w ustawieniu tzw. ramy tanecznej, w połączeniu ciał oraz bez 
kontaktu wzrokowego ze współpartnerem. Wykorzystana do oceny specjalistycznej postawy 

tanecznej metoda analizy sygnału COP mo e świadczyć o sprawności działania systemu 

kontroli równowagi statycznej w wymuszonym wcześniej wspomnianym ustawieniu. 

MATERIAŁ I METODY Badania przeprowadzono w pracowni kinezjologii AWF 

Katowice w grupach 12 zawodników tańca towarzyskiego w wieku 20,8 ± 2,9 lat (średnia, ± 
sd) o masie ciała 57 ± 6 kg oraz wysokości 173 ± 9,5 cm posiadających klasy B, A, S w stylu 
standardowym oraz 12 studentów AWFu w wieku 21,1 ± 0,7 lat, o masie ciała 68,4 ± 11,7 kg 
oraz wysokości 175,8 ± 8,8 cm (grupa kontrolna). Wykorzystano platformę tensometryczną 

AMTI AccuGait (USA) (100 Hz). Badano postawę naturalną – stanie swobodne oraz 

specjalistyczną – stanie z tzw. ramą ćwiczebną. Procedura zawierała stanie obunó  
w 4 warunkach: stanie swobodne z oczami otwartymi i zamkniętymi, stanie z utrzymaniem 
ramy ćwiczebnej naturalnie i we wzmo onym napięciu mięśniowym. W analizie 

uwzględniono średnią z dwóch 30s. pomiarów ka dego warunku. Zarejestrowany sygnał COP 
w płaszczyznach strzałkowej (AP) i czołowej (ML) przetworzono w programie MATLAB 

uzyskując współczynnik entropii próbkowej. Współzale ności między grupami sprawdzono 

testem U Manna-Whitneya natomiast wewnątrzgrupowo testem Friedmana.  Poziom 

istotności wynosił p<0,05. Dane opracowano w programie STATISTICA 12. 

WYNIKI Analiza współczynnika entropii wykazała istotne statystycznie ró nice jedynie 
w płaszczy nie czołowej (ML). Między grupami w teście U Manna-Whitneya dotyczyły 
warunków stania swobodnego z oczami otwartymi, z oczami zamkniętymi oraz stania 
z utrzymaniem ramy ćwiczebnej we wzmo onym napięciu mięśniowym. W tych warunkach 
tancerze uzyskali wy sze wartości ni  grupa kontrolna. Natomiast w analizie wewnątrz grup 
poprzez testy post-hoc ANOVY Friedmana istotne statystycznie ró nice wystąpiły jedynie 

u tancerzy w warunku stania swobodnego z utrzymaniem ramy ćwiczebnej we wzmo onym 
napięciu mięśniowym względem stania swobodnego z oczami otwartymi oraz w tym samym 
warunku względem stania z naturalnym utrzymaniem ramy ćwiczebnej. 
WNIOSKI Uzyskany współczynnik entropii sygnału COP mo e świadczyć o ró nym 
poziomie działania systemu kontroli postawy. Zarówno analiza międzygrupowa jak 
i wewnątrzgrupowa wskazuje na istotne statystycznie ró nice. Dodatkowo tancerze 
przejawiają wy sze wartości. Zatem współczynnik entropii mo e stanowić właściwą miarę do 
oceny kontroli postawy w nieprzeciętnych grupach społecznych, w tym wypadku 

sportowców, ale być mo e nie tylko. 
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