
 

56 

 

 

XIV KONFERENCJA NAUKOWA 

„MAJÓWKA MŁODYCH BIOMECHANIKÓW” 
IM. PROF. DAGMARY TEJSZERSKIEJ 

19-21.05.2017 

 
 

 

 

STABILNOŚĆ WYBRANYCH SEGMENTÓW CIAŁA  
U ZAWODNIKÓW UPRAWIAJĄCYCH HOKEJ NA TRAWIE 

 

 

MICHAŁ MURAWA
1
, JAROSŁAW KABACI SKI1

, MAŁGORZATA OLSZEWSKA
1
, 

AGATA RZEPNICKA
1
, ANNA FRYZOWICZ

1
, LECHOSŁAW B. DWORAK

2
  

 

1: Zakład Biomechaniki, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademia Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu, e-mail: murawam@gmail.com, kabjar76@gmail.com, gosia91olszewska@gmail.com, 

gagator@wp.pl, fryzowicz.anna@gmail.com 

2: Katedra Bioniki, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, e-mail: dworak@man.poznan.pl 

 

 

Streszczenie, Monitorowanie obciąże  treningowych zawodników grających w hokeja na 
trawie oraz ich wpływu na wybrane cechy fizyczne stanowi bardzo ważne narzędzie w 
profilaktyce urazów oraz optymalizacji treningu. Zmęczenie mięśniowe ma często 
bezpośredni związek z dolegliwościami powstałymi w układzie mięśniowo-szkieletowym a 

urazy z jakimi borykają się zawodnicy wynikają m. in. z asymetrii obciąże  na jakie są 
narażeni podczas gry, co przekłada się na istotne różnice w sile mięśniowej jak i zakresach 
ruchu. Zawodnicy i trenerzy korzystający z dzisiejszych możliwości badawczych oraz opieki 
specjalistów z różnych dziedzin mają większe szanse na lepsze przygotowanie fizyczne jak i 

psychiczne.  

Głównym celem niniejszej pracy jest ocena wpływu zmęczenia na stabilność wybranych 
segmentów ciała zawodników klubu AZS AWF Pozna  uprawiających hokej na trawie. 

Badania na 15 zawodnikach w wieku 19-25 lat zostały wykonane w Laboratorium Katedry 
Biomechaniki AWF Pozna . Badania wskaźników siły mięśniowej prostowników i zginaczy 
stawów kolanowych zrealizowano na urządzeniu pomiarowym Biodex System 3 zaś 
stabilności wybranych segmentów ciała za pomocą systemu typu motion capture BTS Smart 
D. Analizę statystyczną parametrów charakteryzujących badaną grupę hokeistów oraz 
wyników bada  izokinetycznych i kinematycznych przeprowadzono za pomocą programów 

Microsoft Excel 2010 oraz Statistica 10.0. 

Uzyskane wyniki potwierdzają znamienny wpływ zmęczenia na pogorszenie stabilności 
wybranych segmentów ciała. Stosując test t-Studenta wykazano znaczące statystycznie 
różnice pomiędzy PRE i POST wartości parametru LAT KNEE dla ko czyny lewej. 
Posługując się testem Wilcoxona (p<0,05) dla zmiennych powiązanych otrzymano istotne 
zróżnicowanie pomiędzy PRE i POST w wartościach parametrów stabilności wybranych 
segmentów poza MED MALL zarówno dla ko czyny prawej jak i lewej 

Pomiędzy ko czynami prawymi i lewymi nie wystąpiły istotne różnice w wartościach 
stabilności wybranych segmentów ciała (testy t Studenta, p<0,05 i Wilcoxona, p<0,05). 
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