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SISSEJUHATUS 

 

Käsipallimäng on oma olemuselt väga mitmekülgne liigutuslik tegevus, kus 

identseid situatsioone ei esine. Sellest tulenevalt seab see mängijale kõrged 

kehaehituslikud, motoorsed, psüühilised, tehnilised – taktikalised nõudmised. 

Põhieesmärk mängus on pall vastasest rohkem kordi väravasse visata. Võib väita, et 

jooks, hüpped, petted jne. on kõik ettevalmistav osa viskele pääsemiseks, mis 

tegelikult määrab mängu tulemuse.   

Tänapäeval on sporditeadlased viinud läbi arvukalt uurimustöid käsipallurite 

kehaehituslike iseärasuste, motoorse ning funktsionaalse võimekuse uurimiseks. 

Mängu taktikalise ettevalmistuse uurimiseks on välja töötatud arvutiprogramme. On 

uuritud ka mängus kasutatavaid tehnilisi elemente, sealhulgas viskeid – erinevate 

visete struktuure, viskekiiruseid. Viskeid puudutavad uuringud on aga enamuses 

läbiviidud mänguvälistes situatsioonides. Kompleksseid uuringuid mängijate 

kehaehituslike iseärasuste, motoorse võimekuse ning mängulise tegevuse kohta on 

üksikuid, kuna need on raskesti teostatavad ning objektiivsete andmete saamine väga 

komplitseeritud. Arvestades, et vise kui mängu võte on mängu lõppresultaati määrav 

tegur, keskenduti käesolevas töös just sellele tehnilisele võttele. Käsipallis 

sooritatakse erinevaid viskeid erinevatest ründeala tsoonidest. Huvi tekitas küsimus, 

kas ja kui palju mõjutavad kehaehituslikud iseärasused ja motoorne võimekus 

erinevatelt positsioonidelt efektiivse viske sooritamist.  

Käeolevas töös on vaatluse alla võetud Eesti meeskäsipallurite poolt 

võistlusmängudes kasutatavad ründetsoonid ja viskeviisid ning nende efektiivset 

sooritamist mõjutavad kehaehituslikud iseärasused ja motoorsed võimed.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1.  Käsipalli füsioloogiline ja motoorne iseloomustus 

 

Võistkondlikul spordialal nagu seda on käsipall, sõltub edu tehnikast, taktikast, 

antropomeetrilistest näitajatest ning kehalistest võimetest (Sevim jt, 1997; 

Czerwinski, 1999; Sevim, 2001; Vuleta jt, 2002a). 

Tänapäeva käsipalli iseloomustab mängijate mitmekülgne liigutuslik tegevus 

piiratud aja jooksul - palliga ja pallita. Mängu iseloomu kiiremaks muutumisest 

tingituna iseloomustavad tippkäsipallurit optimaalsed antropomeetrilised näitajad ning 

kõrge üldine ning erialane kehaline võimekus (Czerwinski, 1991; Spiezny, Zak, 1999; 

Vuleta jt, 2001; Cavala jt, 2003). Käsipalluri mänguline efektiivsus sõltub mitmetest 

komplekssetest faktoritest – bioloogilistest mehhanismidest ning tehnikalis- 

taktikalistest oskustest (Czerwinski, 1994; Skarbalius, 2001; Vuleta jt, 2002b). 

Tehnikalis-taktikaliste elementide sooritamine käsipallis nõuab kogu lihaskonna 

kaasahaaramist ning head koordinatsiooni ajalise defitsiidi tingimustes (Dierks, 

Daum, 1997). Paljud liigutused on plahvatuslikud, mis haaravad kogu motoorse 

aparaadi potentsiaali. Spurdid, hüpped, visked ning suunamuutused sooritatakse 

maksimaalsel kiirusel. Selliste tegevuste efektiivset sooritamist mõjutavad 

morfoloogilised iseärasused, lihas-kõõlusaparaadi ehitus ning perifeerset ja 

kesknärvisüsteemi iseloomustavad näitajad (Sibila, Bon, 1999). 

Käsipallimängu liigutuslikku tegevust iseloomustab vahelduva intensiivsusega 

liigutuslik tegevus - jooks, spurdid, visked ning hüpped, samuti mängijatevaheline 

tegevus, mis hõlmab kehalist kontakti (Jeschke, 1994; Jensen jt, 1999a; Rogulj jt, 

2004).  

Edu pallimängudes sõltub alljärgnevatest teguritest (Czerwinski, 2003): 

• morfo-funktsionaalsetest näitajatest; 

• üldisest ja erialasest motoorsest võimekusest; 

• teoreetilisest ettevalmistusest – viitab strateegilistele ja taktikalistele 

teadmistele; 

• psühholoogilisest ettevalmistusest – spetsiifiline pingetaluvus. 

Tänapäeva tippkäsipallis eduka võistkonna toimimise eelduseks on võistkonna 

iga mängija kõrge motoorne ja vaimne potentsiaal (Feldmann, 2001). 
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1.1.1. Liigutuslik tegevus mängus ja tippmängija motoorne võimekus 

 

Käsipall on kompleksne liigutuslik tegevus, mida iseloomustab 

põhiliigutusvilumuste - jooks, hüpped, visked - rohkus ning liigutuste struktuuri 

mitmekülgsus (Srhoj jt, 2001a). Erinevate mängusituatsioonide ja –elementide 

analüüs aitab paremini mõista käsipallimängu sisu ja struktuuri. Kirjanduses on 

üksikuid uuringuid, mis käsitlevad käsipallimängu sisu ja struktuuri ning nende 

seoseid mängijate antropomeetriliste iseärasuste ja motoorse võimekusega 

(Kotzamanidis jt, 1999; Rogulj, Srhoj, 2000). 

Käsipallimängus on väljakul 7 mängijat, 1 on väravavaht ja 6 väljakumängijat. 

Mäng kestab 60 minutit ja koosneb kahest 30 minutilisest poolajast (Wallace, 

Cardinale, 1997), mille vältel läbib mängija kuni 7 km, olenevalt tema 

mängupositsioonist (Kotzamanidis jt, 1999). Mängu jooksul sooritatakse keskmiselt 

678-891 söötu–püüdmist (Langevoort, 1994). Tulenevalt taktikalistest funktsioonidest 

sooritavad taga–keskmise (mängujuht) positsiooni mängijad ning parem-vasak 

tagamängijad statistiliselt usutavalt rohkem sööte võrreldes nurga- ja 

joonemängijatega (Ignatjeva, 1983). 

Mängu jooksul vahelduvad pidevalt kõrge intensiivsusega spurdid, hüpped 

ning visked madalama intensiivsusega aeroobse tööga (Wallace, Cardinale, 1997; 

Nevill, 2000). Sloveenia I liiga meistrivõistlustel meeskäsipalluritega läbiviidud 

uurimus näitas, et mängija poolt mängu kestel läbitud distantsist moodustasid 7% 

spurdid, 25% kiire jooks, 31% aeglane jooks ja 37% kõnd (Bon jt, 2001). 1994-1998 

aasta OM ja EM statistilistest analüüsidest selgub, et rünnaku kestus käsipallis on 

keskmiselt 21-30 sekundit  (Czerwinski, 2003). Iseloomustamaks tippkäsipalluri 

motoorset aktiivsust analüüsiti 1995 a. Maailmameistrivõistluste ja 2000 a. Euroopa 

Meistrivõistluste mänge, kust ilmnes, et liigutuslik tegevus ühes mängus jaguneb 

järgmiselt (Rogulj jt, 2004): 

• Maksimaalse ja submaksimaalse kiirusega  51x25m 1275m 

liikumine (kiirrünnak, pool – kiirrünnak, kiirünnaku takistamine) 

• Mõõdukal kiirusel liikumine    20x25m 510m 

(liikumine kaitsest rünnakule – positsiooni rünnak) 

• Aeglane liikumine kaitsest rünnakule ja vastupidi 28x25m 700m 

• Maksimaalse ja submaksimaalse kiirusega  160x3-4m 560m 
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liikumine kaitses ja positsioonirünnaku ajal 

• Aeglane liikumine kaitses ja positsiooni-  92x3-4m 322m 

rünnaku ajal 

• Söödud       107 

• Visked        9 

• Hüpped       13 

• Vastase jõulise vastupanu ületamine    20 

• Suunamuutused maksimaalse ja submaksimaalse kiirusega  211 

• Suunamuutused keskmisel ja aeglasel kiirusel  140 

Uute määruste kasutusele võtmisest tingituna on aga aeglase kaitsest 

rünnakule ja vastupidi liikumise osakaal tunduvalt vähenenud.  

Vuleta jt. (1999) uurisid tehnilis-taktikalisi võtteid, mis iseloomustavad ja 

mõjutavad käsipallimängu lõpptulemust. Koostati 134 tehnilis-taktikalisest 

mänguvõttest koosnev mängumudel, mida üksikmängija või kogu võistkond kasutab 

kogu mängu vältel nii kaitse- kui ka rünnakutegevuses. Ekspertgrupi hinnangutest ja 

uurimusest selgus, et käsipallimängu iseloomustavad ja mängu tulemust mõjutavad 

kolm põhifaktorit: 

• Ründemängufaktor (mänguvõtted, mida kasutati ründetsoonis) – 45,3% 

• Kaitsemängufaktor (mänguvõtted, mida kasutati kaitsetsoonis) – 20,3% 

• Väravahi tegevust iseloomustav faktor – 8,5%. 

Edu saavutamisel meeste käsipallis on tehnilis-taktikalistest elementidest 

olulisimad kiirrünnakute efektiivsus, kaitsemängu efektiivsus ning ründemängu 

efektiivsus, kus püütakse üksikläbimurrete kaudu luua ülekaalu moment mingis 

ründeala tsoonis. See eeldab jõulisi kehalisi kontakte. Naiste käsipallis püütakse 

jõulisi kehalisi kontakte vältida, kasutatakse rohkem liikumisi kiirusele ja lõigetele 

ülekaalu momentide loomiseks (Jadach, 2005). 

Motoorsete võimete määramisel tagamaks nii valikut kui ka 

treeningkoormuste efektiivsust on tänapäeva tippspordis väga oluline roll (Milanovic 

jt, 1996; Norkowski, 2002; Lidor jt, 2005). Optimaalsed kehalised võimed on üheks 

määravaks teguriks edu saavutamisel käsipallis (Rogulj, Srhoj, 1999; Czerwinski, 

Jastrzebski, 2003).  

Tippkäsipalluri kujunemisel on olulisemad järgmised kehalised võimed koos 

hingamisaparaadi võimekusega (Sibila, 1997; Rogulj, Srhoj, 1999; Cavala jt, 2003): 
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1) jalgade ja õlalihaste elastsus ning plahvatuslik jõud; 

2) liigutuste, liikumise ja reaktsiooni kiirus; 

3) spetsiifiline kinesteetiline pallitunnetus; 

4) aeroobne ja anaeroobne töövõime . 

Alljärgnevas tabelis 1 on toodud erinevate autorite poolt kirjanduses esitatud 

tippkäsipallurite motoorsete võimete näitajad.  

          Tabe1 1. 

Tippkäsipallurite motoorsete võimete näitajad 

Autor 30 m(s) Üleshüpe kahe 

jala tõukega(cm) 

Üleshüpe 

tõukejalalt(cm) 

Türgi meesjuuniorite 

rahvuskoondis (Sevim jt, 1997) 

4,1±0,1 56,2±8,5 

(paigalt, eelneva käte 

hooga) 

 

Venemaa rahvuskoondis 

(Wallace, Cardinale, 1997) 

4,1-4,25 93,0  

USA rahvuskoondis 

(Bergemann, 1999) 

 62,2±7,2 

(paigalt, eelneva käte 

hooga) 

54,0±7,3 

(eelneva sammu 

hooga) 

Taani rahvuskoondis 

(Jensen jt, 1999b) 

4,1±0,2 43,0±8,0 

(paigalt, eelneva käte 

hooga) 

 

Professionaalsed käsipallurid 

(Angyan jt, 2003) 

 59,4±1,0 

(paigalt, eelneva käte 

hooga) 

 

Horvaatia rahvuskoondis 

(Milanovic jt, 2003) 

4,7 68,3 

(paigalt, eelneva käte 

hooga) 

 

Hispaania rahvuskoondis 

(Gorostiaga jt, 2005) 

 46,8±7,0 

(paigalt, eelneva käte 

hooga) 

 

 

Lisaks tippkäsipalluri kõrgele motoorsele ja tehnikalis-taktikalisele 

ettevalmistusele on oluline ka psühholoogiline ettevalmistus (Latyskievitch, 1994; 

Czerwinski, 1999; Czerwinski, 2003). 

Vaadates käsipalli arengut tänapäeval on ilmne, et mäng on muutunud märksa 

liikuvamaks ning kiiremaks nii rünnakul kui ka kaitses. Seega tippkäsipallur peab 
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olema kiire, võimas (plahvatuslik jõud), mitmekülgne, heade tehniliste oskustega ning 

hea mängutunnetusega – oskama mängu lugeda ning kõiki neid omadusi ka rakendada 

(Wallace, Cardinale, 1997; Sevim, Bilge, 2005). 

 

1.1.2. Tippkäsipalluri morfo-funktsionaalne iseloomustus 

 

Edukate sportlike saavutuste eelduseks konkreetsel spordialal on sportlase 

optimaalsed antropomeetrilised näitajad ning väga hea kehaline võimekus, mida 

arvestatakse ka sportliku valiku teostamisel (Lidor jt, 2005). Sportlaste 

antropomeetrilised näitajad mõjutavad soorituse taset ning viitavad sobivaimale 

somatotüübile, et saavutada edu konkreetsel spordialal. Nende näitajate analüüs annab 

informatsiooni faktoritest, mis mõjutavad kõrgete sportlike tulemuste saavutamist 

antud spordialal (Konstandinos jt, 2003). Kehaliselt sobiv käsipallur peaks olema pikk 

ning jõuline, hästi väljaarenenud lihaskorsetiga (Sevim, 2001; Gorostiaga jt, 2005). 

Tabelis 2 on toodud erinevate autorite poolt läbiviidud uuringute tulemused 

tippkäsipallurite antropomeetrilistest näitajatest. 

Käsipall on olümpiaala, mida mängitakse professionaalsel tasemel üle 

maailma, populaarsem on mäng siiski Euroopas (Wallace, Cardinale, 1997). 2003 

aasta MK-l osalenud Euroopast pärit võistkondade keskmine pikkus oli 191 cm ja 

keha mass 92 kg ning mitte Euroopa võistkondadel olid näitajad vastavalt 186 cm 

ning 85 kg (Pollany jt, 2003). 2004 a. Olümpiamängude kuue esimese meeskonna 

keskmiseks keha pikkuseks mõõdeti 192,5 cm (Taborsky, Kranakis, 2004), võrreldes 

1972 a. Olümpiamängudel osalenud meeskäsipallurite vastava näitajaga on see 

tõusnud 7,9 cm võrra (Skarbalius, 2003).  
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          Tabel 2. 

Tippkäsipallurite antropomeetrilised näitajad 

Autor Keha 

pikkus 

(cm) 

Keha mass 

(kg) 

Rasva- 

protsent 

(%) 

Käte 

siruulatus 

(cm) 

 

USA rahvuskoondis 

(Bergemann, 1999) 

188,3±5,7 92,6±8,8  195,7±8,5 

Taani rahvuskoondis 

(Jensen jt, 1999b) 

188,0±6,0 87,7±8,0 12,8±3,0  

Prantsusmaa 

rahvuskoondis 

(Rannou jt, 2001) 

190,0±1,2 79,4±0,8 12,0±0,4  

Türgi tippmeeskond 

(Sevim, 2001) 

188,1±6,4 91,1±7,8 12,1±4,0  

Poola tippmeeskond 

(Norkowski, 2002) 

192,6±6,7 93,5±7,0   

Kreeka rahvuskoondis 

(Konstandinos jt, 2003) 

186,4±7,3 90,3±10,1 16,3±3,9  

Hispaania tippmeeskond 

(Gorostiaga jt, 2005) 

188,7±8,0 95,2±13,0 13,8±2,0  

 

Käsipallimäng kui kontaktiderohke ja jõuline mäng seab nõuded ka mängijale, 

millest tulenevalt on käsipallurid enamasti mesomorfse kehaehitusega. Nad on ka 

ühed mitmekülgseima kehalise ettevalmistusega sportlased, neid võib võrrelda näiteks 

kümnevõistlejatega (Srhoj jt, 2002; Milanovic jt, 2003). Uuringutes Kreeka koondise 

meeskäsipalluritega selgus, et kehaehituslikke iseärasusi iseloomustavad 

komponendid jagunesid järgmiselt: mesomorfne – 5,2; endomorfne – 3,6; ektomorfne 

1,8 (Konstandinos jt, 2003). Tippkäsipallurid erinevad kehaehituselt sõltuvalt mängija 

spetsiifilisest mängukohast väljakul. Tagamängijad ja väravavahid on pikemad, 

joonemängijad aga raskemad (Srhoj jt, 2002). Joonemängijate suurem kehamass 

annab neile eelise võitluses vastasega positsiooni pärast väljakul (Sevim, 2001). 
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Alljärgnevas tabelis 3 on toodud Horvaatia rahvusmeeskonna ääre- ja 

tagamängijate atropomeetrilised näitajad (Milanovic jt, 2003). 

          Tabel 3. 

Horvaatia rahvusmeeskonna nurga- ja tagamängijate atropomeetrilised näitajad 

(Milanovic jt, 2003) 

Mänguline 

positsioon 

väljakul 

Keha pikkus (cm) Keha mass (kg) Käte siruulatus 

(cm) 

Tagamängija 192,8 89,0 200,0 

Ääremängija 184,5 83.6 183.5 

 

Tänapäeva tippkäsipallurile on aga omane universaalsus arvestades samal ajal 

mängija spetsialiseerumist. Mängijal tuleb mängu jooksul ette erinevaid keerulisi 

situatsioone, mida ta peab suutma lahendada vaatamata oma mängulisele positsioonile 

väljakul (Sibila, 1994).  

Tänapäeva tippkäsipalluri mudel sisaldab järgmisi olulisi morfoloogilisi 

tunnuseid (Sibila, 1997): 

1) suured keha pikkusmõõdud; 

2) suured skeleti ristimõõdud: õlgade laius, tugevad õlaliigesed; 

3) hea ringliikuvus liigestes, mis on kaetud tugeva lihaskoega; 

4) minimaalne nahaaluse rasvkoe hulk kõigis keha segmentides. 

Üha rohkem tegelevad sporditeadlased tipptasemel käsipallurite mängulise 

efektiivsuse tõstmise võimaluste otsimisega. Uurimustulemused näitavad, et paremate 

antropomeetriliste näitajatega mängijatel on suurem võimalus võita (Jeschke, Haber, 

1995; Sibila, 1997; Skarbalius, 2001). Täheldatud on statistiliselt usutavat seost 

viskeresultatiivsuse ja keha pikkuse ning keha massiga vahel (Skarbalius, 2003). 

Optimaalsete antropomeetriliste näitajate olulisust tõestab ka Sydney OM põhjal 

tehtud analüüs, mis näitab mängude lõppresultaadi statistiliselt usutavat seost 

mängijate keha pikkusega ja keha massiga (Skarbalius, 2001). 
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1.1.3. Käsipallimängu poolt tippmängijale esitatavad füsioloogilised nõudmised 

 

Käsipall on mäng, mille intensiivsus mängu jooksul pidevalt muutub (Jeschke, 

1994; Rannou jt, 2001). Mängu aktiivsete ja passiivsete faaside vaheldumine toimub 

iga 3-20 sekundi järel. Intensiivne pingutus koos liikumise koordinatsiooni ja rütmi 

muutustega põhjustab funktsionaalseid muutuseid kardiovaskulaarses-, närvi- ja 

hingamissüsteemis (Verkhoshansky, 1996). 

Czerwinski (1991) andmetel on käsipalluri südame löögisagedus 

võistlusmängu algminutitel 135-147 lööki/minutis. Peale kolme minutilist mänguaega 

tõuseb südame löögisagedus 174-186 löögini/minutis. Kõrgeim südame löögisagedus 

mängus (kuni 200 lööki/minutis) saadi kiirrünnakutel. Kaks minutit peale mängu 

lõppu taastus käsipallurite südame löögisagedus 115-120 löögini/minutis ning viie 

minuti möödudes 84-96 löögini/minutis.  

 Hispaania rahvuskoondisega läbiviidud uuringud näitasid, et väljakumängijate 

südame löögisagedus käsipallimängu esimese poolaja vältel varieerus 170-190 

löögini/minutis olenevalt kiirrünnakute arvust ning läbitud distantsist ning mängijate 

keskmine laktaadi tase ulatus käsipallimängu esimese poolaja lõpuks 10 mmol/l. 

(Wallace, Cardinale, 1997). 

Erinevate autorite poolt esitatud tippkäsipallurite VO2max näitajad on toodud 

tabelis 4.    

Tabel 4. 

Tippkäsipallurite VO2max näitajad 

Autor VO2max, ml/kg/min 

Taani rahvuskoondis 

(Jensen jt, 1999b) 

59,0±4,8 

Prantsusmaa rahvuskoondis 

(Rannou jt, 2001) 

58,7±0,9 

Türgi juunioride rahvuskoondis 

(Sevim jt, 1997) 

51,9±3,4 

Poola juunioride rahvuskoondis,  

(Czerwinski, Jastrzebski, 2003) 

59,3±5,0 
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Tippkäsipalluri keskmiseks VO2max loetakse 55-60 ml·min  ֿ ¹·kgֿ¹ 

(Alexander, Boreskie, 1989; Zbigniew, Andrzej, 2001; Czerwinski, Jastrzebski, 

2003). 

Erinevate tipptasemel pallimängijate (jalgpallurite, korvpallurite, 

võrkpallurite, pesapallurite jne.) keskmised VO2max näitajad on üsna sarnased jäädes 

55-60 ml·min  ֿ ¹·kgֿ¹ piiresse (Neumann, 1988; Laplaud jt, 2004; Gabbett, 2005). Ka 

Eesti meistriliiga meeskorvpallurite keskmine VO2max oli 56,3 ml·min  ֿ ¹·kgֿ¹ 

(Kandimaa, 2002). 

Rannou jt. (2001) andmetel on tippkäsipalluri funktsionaalse võimekuse 

näitajad on lähedasemad sprinteritele kui pikamaajooksjatele. Vastavad näitajad on 

toodud tabelis 5. 

Tabel 5. 

Erinevate spordialade esindajate maksimaalse hapnikutarbimise  

(Rannou jt, 2001) 

Spordiala VO2max (ml/kg/min) 

Käsipall (rahvusvaheline tase) 58.7±0.9 

Käsipall (rahvuslik tase) 57,7±3,1 

Sprint (rahvuslik tase) 60.2±1.1 

Pikamaajooks (rahvuslik tase) 70.7±1.7 

 

Käsipall on seotud ka suurte energiakulutustega. Käsipallurite energiakulu 

võistlusmängus on meestel 17-23 kcal/min ja naistel 14-17 kcal/min (Ignatjeva, 

1983), mida mõjutavad mängu intensiivsus ja vastase tase (Kotzamanidis jt, 1999). 

Tippkäsipalluri keskmine päevane energiavajadus on meestel 4000-4500 kcal ning 

naistel 2500-3000 kcal. Uuringud näitavad, et erinevate toitainete päevane vajadus on 

käsipalluritel järgmine (Jeschke, 1994; Holdhaus, 2003): 

• proteiinid 12-15 % energia koguhulgast; 

• süsivesikud 60-70 % energia koguhulgast; 

• rasvad  15 % energia koguhulgast. 
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1.1.4. Käsipalluri aeroobne-anaeroobne suutlikkus 

 

Käsipall on atsükliline spordiala, kus kõrge intensiivsusega situatsioonid 

vahelduvad madalama intensiivsusega olukordadega, seega vahelduvad ka aeroobsed–

anaeroobsed, laktaatsed–alaktaatsed protsessid (Kotzamanidis, 1994; Polimac, 1994; 

Wallace, Cardinale, 1997). Suur rõhk on jooksul, hüpetel ja visetel. Seega on 

tipptasemel mängijatel oluline nii kõrge jõunäitajate kui ka aeroobse võimekuse 

näitajate tase (Nevill, 2000; Zbigniew, Andrzej, 2001; Gorostiaga jt, 2005).  

Kuna käsipallimäng nõuab mängijalt erinevate kehaliste võimete kasutamist 

suurel koormusel on oluline mitmekülgne motoorne ja metaboolne potentsiaal. Mängu 

iseloomustavad intensiivsed, plahvatuslikud liikumised ja liigutused ning sagedased 

suunamuutused, mille sooritamisel on oluline alaktaatne energiatootmise – 

kreatiinfosfaadil põhinev ATP resünteesi mehhanism. Kõrge intensiivsusega 

mängulised tegevused vahelduvad madalama intensiivsusega perioodidega, mille 

käigus domineerivad aeroobsed protsessid (Kotzamanidis jt, 1999; Norkowski, 2002). 

VO2max tase ja hapniku tarbimine mängu kestel näitavad, et energiatootmise 

aeroobsed mehhanismid on käsipallimängus olulised, kuna sel ajal toimub organismi 

ettevalmistamine järgnevaks kiireks ja jõuliseks tegevuseks. Mängu kestel 

intensiivsete korduvate liigutuste ning laktaadi kuhjumise suhteliselt madal tase 

näitab, et anaeroobne laktaatne energiatootmise mehhanism ei ole käsipallimängus 

esmatähtis. See aktiveerub põhiliselt mängu alguses ning asendub järk-järgult 

aeroobsete mehhanismidega (Kotzamanidis jt, 1999).  

Käsipallis on olulisimad lühiajalised maksimaalse intensiivsusega 

liigutuslikud tegevused – petted, hüpped, ehk viskele eelnev tegevus ja eelkõige 

visked, kuna nende efektiivsest sooritamisest sõltub mängu resultaat. Nende võtete 

sooritamine põhineb alaktaatsel energiatootmise mehhanismil, mis on 

käsipallimängus põhiline. Suure osa liigutuslikust tegevusest käsipallis kindlustavadki 

kreatiinfosfaadi mehhanism ning aeroobne fosforüülimine (Kotzamanidis jt, 1999). 

Käsipalli võistlusmääruste muutustest (2001 a.) tulenevalt on mängu tempo tunduvalt 

tõusnud, ning järjest suuremat osakaalu omab ka anaeroobne laktaatne 

energiatootmise mehhanism.  
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1.2. Vise kui tähtsaim mänguvõte käsipallis 

 

Kuigi tippkäsipalluritel on nõutav teatav motoorsete võimete tase, mis hõlmab 

hüppeid, spurte, pallikäsitlemist, osavust jne., on edu saavutamisel määravaks 

tehniliselt ning taktikaliselt õige vise väravale. Tabav vise loob resultaadi ning täidab 

mängu lõppeesmärgi – selgitab võitja. Viskekiirus ja -täpsus on olulisimad tegurid 

resultatiivse viske sooritamisel. Mida kiiremini ja täpsemini vise sooritatakse, seda 

vähem aega on kaitsemängijail ja väravavahil selle tõrjumiseks (Fleck jt, 1992; 

Kotzamanidis jt, 1999; Sibila, Bon, 1999; Van den Tillaar jt, 2002). 

 Viske sooritamisel on olulised selle tehniline teostus, ajastus ning üla– ja 

alajäsemete jõud (Jöris jt, 1985). Oluline on lihaskoordinatsioon - korrektne ja 

kooskõlastatud lihasgruppide osalemine kogu viske tegevuses (Sibila, Bon, 1999; 

Hiroshima jt, 2003). Füsioloogiline analüüs näitab, et vise kui mängu üksikvõte on 

anaeroobne tegevus, mille sooritamisel on peamine kreatiinfosforhappe mehhanism. 

Kuna käsipallur sooritab mängus suure hulga viskeid ning sööte, siis on oluline ka 

viskevastupidavus, mis põhineb oksüdatiivsel energiatootmisel (Pretz, 2004). 

Käsipallis iseloomustab viset väravale selle sooritamise variatiivsus ja 

kompleksne struktuur (Kotzamanidis jt, 1995; Wagner jt, 2003). Käsipallimängu ajal 

sooritab mängija erinevatelt ründepositsioonidelt erinevaid viskeviise (Kotzamanidis 

jt, 1995; Sibila, Bon, 1999). Sooritatava viske valik sõltub mängusituatsioonist, 

mängija asukohast värava suhtes, viske sooritamise kaugusest, kaitsemängija 

vastutegevusest. Mängus sagedamini kasutatavad visked on tugiasendist ja hüppelt 

vise käe tööga ülalt eelnevate ühe kuni kolme sammu hooga (Fleck jt, 1992; 

Kotzamanidis jt, 1995), paigalt viset kasutatakse käsipallimängus 7m karistusviske 

sooritamisel (Hoff, Alamasbakk, 1995).  

Tugiasendist vise käe tööga ülalt sooritatakse enamasti eelneva ühe kuni 

kolme sammu hooga (Cotzmandis, Skoufas, 1991; Kotzamanidis jt, 1995; Sibila, Bon, 

1999). Hüppelt ja tugiasendist visete struktuur on erinev, seetõttu on ka palli 

lennukiirus erinev. Kreeka rahvuskoondise  meeskäsipalluritega läbiviidud uuringust 

selgus, et toelt viske sooritamisel käe tööga ülalt eelneva kolme sammu hooga oli palli 

lennukiirus  20,32-24,75 m/s, hüppelt käe tööga ülalt eelneva kolme sammu hooga 

sooritataval viskel oli palli lennukiirus aga 18,80-23,44 m/s (Kotzamanidis jt, 1995). 

Hüppelt vise sisaldab kõiki baasliikumise elemente - jooksu, hüpet ja viset. Hüppelt 
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sooritatud viske struktuur on järgmine (Zvonarek, Hraski, 1996; Sibila jt, 1999; 

Taborsky jt, 1999): 

• ettevalmistav faas; 

• äratõukefaas; 

• lennufaas; 

• vise – koosneb hooliigutusest, kiirendusest ja pidurdusest (Sibila, Bon, 1999); 

• maandumine. 

Resultatiivse hüppelt viske sooritamisel on määravaks äratõuge (horisontaalse 

liikumiskiiruse ülekandmine vertikaalseks), lennufaasi kõrgus ning pikkus ja 

viskeliigutuse kinemaatilise ahela realiseerumine ning sellest tulenevalt viske kiirus. 

Kinemaatilise ahela funktsioon seisneb energia efektiivses ülekandmises keha 

proksimaalsetelt segmentidelt distaalsetele segmentidele ning pallile. Viskeliigutuse 

kiirus suureneb järk – järgult (puus, õlg, käsivars, labakäsi), saavutades maksimumi 

labakäe töös (Jöris jt, 1985; Zvonarek, Hraski, 1996; Sibila jt, 1999). Alljärgnevalt on 

joonisel 1 toodud Horvaatia rahvuskoondise meeskäsipalluriga läbiviidud uurimuse 

tulemused (Zvonarek, Hraski, 1996): 
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Joonis 1. Hüppelt viske kinemaatilise ahela parameetrid (Zvonarek, Hraski, 

1996)  

 

Käsipallis sooritatavate visete korral tavaliselt tõugatakse ära viskekäele 

vastaspoolselt jalalt, kuid mängus tuleb ette ka olukordi, kus äratõuge sooritatakse 

viskekäe poolse jalaga. Sellise viske sooritamine nõuab mängijalt head 

koordinatsiooni (Sibila jt, 1999). 
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Viskel käe tööga ülalt on rõhk sellel, et vise oleks kiire s.t. neuromuskulaarse 

süsteemi adaptatsioon kiirema liigutuse produtseerimisele (Van den Tillaar, 2004). 

Viskekiirus on eriti oluline visete sooritamisel 9-13 m kauguselt, aga ka lähivisete 

korral (Wallace, Cardinale, 1997; Skoufas jt, 2002). Gorostiaga jt. (2005) uurimuse 

kohaselt oli tippkäsipallurite palli lennukiirus paigalt viskel 23,8±1,9m/s, kolme 

sammu hooga viskel 25,3±2,2 m/s ning amatööridel vastavalt 21,8±1,6 m/s ja 

22,9±1,4 m/s.  

Erinevad uurimustulemused kinnitavad, et palli vabastamiskiirust ja palli  

lennukiirust viskel mõjutavad erinevad faktorid – vanus, sugu, palli suurus ja kaal, 

viske tehnika, käe hooliigutuse trajektoor, meisterlikkuse tase jne. (Jöris jt, 1985; Van 

den Tillaar, Ettema, 2004; Gorostiaga jt, 2005; Jegede jt, 2005). Uurimuste andmetel 

(Fleck jt, 1992; Kotzamanidise jt, 1995) sõltub palli vabastamiskiirus viske 

biomehaanilisest struktuurist ja viskele eelnevate sammude arvust. 

Antropomeetrilistest näitajatest on leitud usutavad korrelatiivsed seosed keha massi 

(Kotzamanidis jt, 1995; Skoufas jt, 2003), käte siruulatuse (Kotzamanidis jt, 1995; 

Glazier jt, 2000; Skoufas jt, 2003) ja palli vabastamiskiiruse ning palli lennukiiruse 

vahel. Seosed ilmnesid ainult lihtsa struktuuriga visete korral (Kotzamanidis jt, 1995).  

Käsipallis sõltub palli vabastamiskiirus ja palli lennukiirus viskel suures osas 

ka  mängija jõunäitajatest (Hoff, Alamasbakk, 1995; Kotzamanidis jt, 1995). 

Jõunäitajate olulist mõju viskekiirusele tõestavad ka Pedegana jt. (1982) ja Fleck jt. 

(1992) poolt läbi viidud uuringud, kus leiti usutavaid korrelatiivseid seoseid käsivarre 

sirutamise isokineetilise jõu ja palli vabastamiskiiruse  vahel. Statistiliselt usutavad 

seosed on leitud ka meeskäsipallurite isomeetrilise jõu ja palli lennukiiruse vahel 

(Van den Tillaar, Ettema, 2004). Bayios ja Boudolos (2001) uurisid õlavarre 

pöörlemisjõu ja viskekiiruse vahelisi seoseid erineva tasemega mängijail erinevate 

viskeviiside (paigalt, eelnevate sammudega tugiasendist ja hüppelt) kasutamisel. 

Selgus, et palli lennukiirus on erinevatel viskeviisidel usutavalt erinev ning usutavad 

erinevused esinevad ka erinevate viskeviiside kasutamisel madalama ja kõrgema 

meisterlikkusega mängijail. Statistiliselt usutavad seosed õlgade isokineetilise jõu ja 

palli lennukiiruse vahel esinesid ainult hüppelt visetel. Peale õla liikuvuse on teisi 

tähtsaid faktoreid, mis mõjutavad viskekiirust nagu kerepööre, jalgade töö s.t. 

tehniline sooritus (Wallace, Cardinale, 1997). On leitud, et kõige olulisem viskekiirust 

mõjutav faktor on energia efektiivne ülekandmine alajäsemetelt ülajäsemetele  

(Alexander, Haddow, 1982; Kotzamanidis, 1999; Taborsky jt, 1999). 
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Kuna vise käe tööga ülalt sõltub oluliselt õlavöö tegevusest, on tähtis õlavöö 

jõu arendamine (Bayios, Boudolos, 2001; Pontaga, Zidensi, 2003; Pretz, 2004). 

Sporditeadlased on uurinud jõutreeningu ja viskekiiruse vahelisi seoseid (Potteiger jt, 

1992; McEvoy, Newton, 1998; Gorostiaga jt, 1999). Jõutreening koos spetsiifilise 

visketreeninguga suurendab rohkem viskekiirust kui visketreening üksinda (Hoff, 

Almasbakk, 1995; Wallace, Cardinale, 1997). Gorostiaga jt. (1999) poolt läbiviidud 

uuring noorkäsipalluritega näitas, et 6 nädalase suure vastupanuga jõutreeningu 

lisamise tulemusena tavapärasele käsipallitreeningule paranes palli lennukiirus viskel 

71,7 km/tunnis → 74,0 km/tunnis. Uurimustes pesapalluritega, kelle liigutuslikku 

tegevust iseloomustab sarnaselt käsipalluritega kiire ülalt viske liigutus, on samuti 

leitud usutavaid seoseid jõutreeningu ja palli lennukiiruse vahel (Potteiger jt, 1992).  

Pesapalluritega läbiviidud uuringust selgus, et 10 nädalase ballistilise 

treeningu (iseloomustab maksimumist 30-50 % vastupanuga kiire liigutuse 

sooritamine) lisamise tulemusena suurenes palli lennukiirus 2,0±1,5% (p<0,05). Suure 

vastupanuga ning aeglase kiirusega liigutuste sooritamine ei pruugi põhjustada 

neuromuskulaarse süsteemi adaptatsiooni viskekiiruse suurenemise suunas (McEvoy, 

Newton, 1998).  

Treeningul erinevate raskustega pallide kasutamise mõju palli 

vabastamiskiirusele ja palli lennukiirusele viskel on käsitletud mitmetes uurimustes 

(DeRenne jt, 1990; Van Muijen jt, 1991; Barata, 1992; Potteiger jt, 1992; DeRenne jt, 

2001; Van den Tillaar jt, 2002). Van Muijeni jt. (1991) poolt naiskäsipalluritega 

läbiviidud uurimusest selgus, et 0,3 kg pallidega (normaalne kaal 0,325-0,400 kg) 

treeningu tulemusena suurenes usutavalt palli lennukiirus vastupidiselt raskemate 

pallidega (0,5 kg) treeningule. Toetudes kinemaatilisele analüüsile on leitud, et 

viskekiirus paraneb kasutades treeningul nii 20 % kergemaid kui ka raskeimaid palle 

(DeRenne jt, 1990). Erinevate uurimuste kinnitusel (Van Muijeni jt, 1991; Skoufas jt, 

2002; Van den Tillaar, 2004) annab  parimaid tulemusi standardpallist kergemate 

pallide kasutamine käsipalli visketreeningus. Selle positiivse mõju üheks põhjuseks 

on neuromuskulaarne adaptatsioon – suurem närvide aktiivsus ning motoorsete 

ühikute sünkronisatsioon, mis kindlustab ülekandeefekti kiiremalt liigutuselt 

aeglasemale s.t. standardpalliga viskele. Treening raskemate pallidega sellist 

positiivset ülekandeefekti aga ei põhjustanud (Van Muijeni jt, 1991; Barata, 1992; 

Wallace, Cardinale, 1997; Skoufas jt, 2002; Van den Tillaar, 2004).  
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Viskekiiruse parandamiseks kasutatakse alljärgnevaid treeningu meetodeid 

(Hoff, Almasbakk, 1995; Wallace, Cardinale, 1997; McEvoy, Newton, 1998; 

Gorostiaga jt, 1999; Kotzamanidis jt, 1999; Van den Tillaar, 2004): 

• jõutreeningu ja käsipalli visketreeningu kombinatsioon; 

• standardpallidest kergemate pallidega treening; 

• ballistiline meetod, kasutades 30-50 % välist vastupanu maksimaalse 

intensiivsusega; 

Peale eelnimetatud faktorite sõltub efektiivse viske sooritamine ka viske täpsusest 

(Fleck jt, 1992; Bayios, Boudolos, 2003). Palli lennu suunda ning täpsust mõjutavad 

palli vabastamise aeg ning sõrmede ja randme liikumistrajektoor (Hore jt, 1996; Hore 

jt, 1999; Hiroshima jt, 2003; Hughes jt, 2004; Watts jt, 2004). Viskel käe tööga ülalt 

on määrav sõrmede konstantne amplituud. Muutus amplituudis kutsub esile muutused 

palli vabastamise ajastuses, mis on põhiline faktor visketäpsuse languses (Hore jt, 

2001). 

 

1.3. Käsipallimängus kasutatavad viskeviisid ja visketsoonid , nende 

osatähtsus tippvõistluste põhjal 

 

Käsipallis sooritatakse viskeid väravale erinevatest ründetsooni osadest: 

nurkadest, väravaala joone keskosast, kaugpositsioonilt, keskpositsioonilt. Toetudes 

uuringutele, mis põhinevad MM-l, OM-l ja EM-l, kasutatakse enamasti kaht tüüpi 

kaugviset – hüppelt ja tugiasendist kaugviset (Fleck jt, 1992; Taborsky jt, 1999). 

Heade tagamängijate olemasolu korral on ka teistel mängijatel kergem väravaid 

visata, kuna kaitse on sunnitud tagamängijale rohkem tähelepanu pöörama ning 

suuremas ulatuses liikuma. See avab omakorda suuremad võimalused läbimurreteks 

ning koostööks joonemängijaga. Loomulikult sõltub võimaluste loomine ja nende 

edukas lõpuleviimine kogu võistkonna koostööst (Kovacs, 2001). 

Erinevatelt positsioonidelt sooritatud resultatiivsete visete proportsionaalne 

jaotuvus väljendatuna protsentides 1993 a. Maailmameistrivõistlustel ja 2004 a. 

Olümpiamängudel on toodud joonisel 2 (Pokrajac, 1995; Späte, 2004): 
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Joonis 2. Erinevatelt positsioonidelt sooritatud resultatiivsete visete 

proportsionaalne jaotuvus (%). 

 

Viskeresultatiivsus (resultatiivsete visete hulk väljendatuna protsentides 

koguvisete hulgast) on põhilisi faktoreid, mis mõjutab käsipallimängu tulemust 

(Zvonarek, Hraski, 1996; Taborski jt, 1999). Viskeresultatiivsus Olümpiamängudel 

perioodil 1972 - 2000 a. on tõusnud 13,7 % võrra (Skarbalius, 2003) 

Iseloomustamaks käsipallimängus kasutatavaid viskeid on tabelis 6 toodud 

2002-2004 a. tiitlivõistlustel kuue parema meeskoona poolt erinevatelt positsioonidelt 

sooritatud visete resultatiivsus (%), sooritatud visete proportsioon (%) kogu sooritatud 

visetest ning resultatiivsete visete proportsioon (%) kogu resultatiivsetest visetest. 
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Tabel 6. 2002 - 2004 a. tiitlivõistluste 6 parema võistkonna meeskäsipallurite 

poolt sooritatud viskekohtade ja viskeresultatiivsuse analüüs 

T
iitli-

võistlu
s 

 2002 a. EM 
(Mocsai, 
2002) 
 

2003 a. MM 
(Taborsky, 
Pollany, 
2003) 

2004 a. EM 
(Sevim, 
Taborsky, 
2004) 

2004 a. OM 
(Späte,2004) 

Resultatiivsete visete proportsioon 
(%) kogu resultatiivsetest visetest 

13,5 26,6 15,8 22,9 

Sooritatud visete proportsioon (%) 
kogu sooritatud visetest 

11,8 23,1 12,2  

V
isk

ed
 

väravaala joon
e 

k
esk

osast 

Sooritamise resultatiivsus (%) 60,0 67,4 70,1 62,5 

Resultatiivsete visete proportsioon 
(%) kogu resultatiivsetest visetest 

18,1 16,7 15,3 15,3 

Sooritatud visete proportsioon (%) 
kogu sooritatud visetest 

17,3 16,1 15,8  

V
isk

ed
 n
u
rgast 

Sooritamise resultatiivsus (%) 55,4 60,6 52,8 58,4 

Resultatiivsete visete proportsioon 
(%) kogu resultatiivsetest visetest 

31,5 31,8 30,8 26,9 

Sooritatud visete proportsioon (%) 
kogu sooritatud visetest 

43,7 40,7 43,4  

K
au

gp
ositsioon

i 
visk

ed
 

Sooritamise resultatiivsus (%) 38,0 45,7 38,6 37,8 

Resultatiivsete visete proportsioon 
(%) kogu resultatiivsetest visetest 

11,0 9,4 9,6 9,2 

Sooritatud visete proportsioon (%) 
kogu sooritatud visetest 

8,9 7,9 7,3  

7m
 

k
aristu

svisk
ed
 Sooritamise resultatiivsus (%) 65,3 69,7 72,1 71,3 

Resultatiivsete visete proportsioon 
(%) kogu resultatiivsetest visetest 

25,9 15,6 28,5 25,7 

Sooritatud visete proportsioon (%) 
kogu sooritatud visetest 

18,3 12,2 21,3  

V
isk

ed
 

k
iirrü

n
n
ak

u
test 

Sooritamise resultatiivsus (%) 74,7 74,5 72,8 79,2 

V
isk

ed
 

k
ok

k
u
 

Sooritamise resultatiivsus (%) 52,7 58,5 54,4 55,6 
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Jooniselt 2 ning tabelist 6 selgub, et tänapäeva käsipalli iseloomustab (Späte, 2004): 

• kiirünnakute ning läbi joonemängija saavutatud väravate suurenev osakaal; 

• vabalt positsioonilt sooritatud visete (7m, kiirrünnakud, nurgavisked) kõrge 

resultatiivsus. Horvaatia meistriliiga 1998/99 a. mängude analüüsist selgus, et 

värava allossa või alumistesse nurkadesse sooritatud 7m visked on kõige 

resultatiivsemad – 60%, üles ja keskele vastavalt 24% ja 16%. Alla sooritatud 

visked on kõige efektiivsemad kuna jalaga kaitseliigutus on aeglasem kui käe 

kaitseliigutus ning väravavahi jalgadel on veel teinegi ülesanne – keha 

tasakaalu hoidmine – vastupidiselt kätele, mis on vabad. Tippkäsipallurite 

viskekiirus 7m karistusviske sooritamisel on kuni 100 km/tunnis (Papic jt, 

2003); 

• kaugvisete osakaalu vähenemine ning nende suhteliselt madal 

realiseerimisprotsent, mis viitab sellele, et positsioonirünnakute ning pikemalt 

ettevalmistatud rünnakute osakaal, mis vajasid eelnevalt ka osade mängijate 

vahetusi, on tunduvalt vähenenud (Späte, 2003). 

2000 a. Olümpiamängude analüüs näitas, et mängu võit sõltus enim kiirrünnakute 

arvust (r=0,705) ning positsioonirünnaku resultatiivsusest (r=0,612) (Skarbalius, 

2003). 

 

1.4. Jõu osatähtsus käsipallis 

 

         Enamus spordialasid sisaldab elemente, mille sooritamine nõuab sportlaselt 

lihasjõudu ja võimsust – nii ka käsipall (Jeschke, 1994). Mängu kiiremaks ja 

dünaamilisemaks muutumisest tingituna omavad endisest suuremat tähendust just 

mängija kiirus- ja jõunäitajad (Jensen jt,1999a; Rannou jt, 2001; Sevim, Bilge, 2005).  

          Tehtud on uurimustöid, kus on võrreldud tippkäsipallurite ja madalamas liigas 

mängivate käsipallurite motoorseid võimekuse näitajaid ning on selgunud, et 

suurimad erinevused on just jõunäitajates (Alexander, Boreskie, 1989; Gorostiaga jt, 

2005). Gorostiaga jt.(2005) poolt läbiviidud uurimus näitas, et tippkäsipallurite 

(n=15) maksimaaljõu ja ülajäsemete jõunäitajad oli 16-22% suuremad kui 

amatööridel (n=15). Jõulistel mängijatel on käsipallis eelis positsioonivõitluses ning 

õlavöö jõu baasil sooritatakse viskeid. Analoogsed tulemused on saadud ka ragbis, 
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mis on samuti väga jõuline ja kontaktiderohke spordiala nagu käsipallgi (Baker, 

2002). 

Neuromuskulaarse süsteemi võime produtseerida maksimaalset jõudu on 

oluline paljudel spordialadel, mida iseloomustab suur spurtide, hüpete ja visete 

osakaal ning kus määravaks on jõu- ja kiirusnäitajate optimaalne kombinatsioon 

(Izquierdo jt, 2002). Käsipallis on maksimaaljõud oluline kehaliste kontaktide ajal nii 

ründe- kui ka kaitsemängus, eriti aga jõulise ja kiire viskeliigutuse sooritamisel. 

Suhteline lihasjõud mängib olulist rolli teistes mängulistes tegevustes nagu spurdid, 

hüpped jm. (Jeschke, 1994; Wallace, Cardinale, 1997). Kiiruslik jõud on üks 

määravamaid kehalisi võimeid käsipalluritel, mis võimaldab edukalt sooritada spurte, 

mida kasutatakse käsipallimängus rünnaku alustamisel, kiirünnakutel, söötude 

vaheltlõigetel ja mitmetel muudel juhtudel (Rogulj, Srhoj, 1999). 

Käsipallis on jõu kasutamise aeg koondatud lühiajalisse tegevusse – viskesse, 

hüppesse ning veidi pikemajalisse tegevusse – kehaline kontakt rünnakul ja kaitses 

(Jeschke, 1994). Rohked kehalised kontaktid on eriti iseloomulikud meeste mängule 

(Jadach, 2005). Hüppevõime, mis on otseselt seotud alajäsemete sirutajalihaste 

plahvatusliku jõuga (Hubley, Wells, 1983; Kellis jt, 1999; Lees jt, 2004), on olulise 

tähtsusega mitmete käsipallis kasutatavate mänguelementide sooritamisel nii rünnakul 

kui ka kaitses. Mängija sooritab keskmiselt 16-20 üleshüpet mängus (Wallace, 

Cardinale, 1997). Käsipalluri motoorses ettevalmistuses tuleks silmas pidada nii 

üldjõudu, mis hõlmab kõiki lihasgruppe kui ka spetsiaaljõudu, mis on määrav 

käsipalli tehniliste elementide sooritamisel (Portmann, Benkeira, 2003). Jõutreeningu 

eesmärk on kiiruse, kiirusliku vastupidavuse, jõu, plahvatusliku jõu ja 

jõuvastupidavuse suurendamine (Wallace, Cardinale, 1997). 

Traditsiooniline treening raskustega ning plüomeetriline treening on enim 

kasutatavad meetodid jõu ja kiiruse arendamisel (Palmieri, 1987; Wallace, Cardinale, 

1997; McEvoy, Newton, 1998; Pate, 2000; Sibila, 2003; Pretz, 2004). Kuna enamus 

tehnilisi elemente sooritatakse maksimaalsel kiirusel, on heade jõunäitajate olemasolu 

sportlasel kasutu, kui seda ei suudeta ära kasutada (Palmieri, 1987). 

Ehkki olulised on kõigi põhiliste lihasgruppide jõunäitajad, on siiski põhirõhk 

just ülajäsemete jõul, mis mõjutavad viskekiirust ning  osalevad kaitsetegevuses ning 

jalgade plahvatuslikul jõul, mis on oluline hüpete ja suunamuutuste sooritamisel. 

(Kovacs, 2001).      
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1.5. Kiiruse osatähtsus käsipallis 

 

Kiirus on oluline faktor edu saavutamisel mitmel spordialal. Kiirem sportlane 

tavaliselt võidab jooksu, on võimeline hüppama ja viskama kiiremini, jõudma 

kiiremini pallini, vabanema kaitsemängijast jne.  

Sportmängudes on sportlase kiiruslikel võimetel eriti komplitseeritud roll, 

kuna puudub objektiivne mõõtühik kiiruse efektiivse teostuse hindamiseks (Visnapuu, 

2002). Käsipallis kui atsüklilisel spordialal mõjutab kiirust liigutuste sooritamise 

tehnika ja liigutuste koordinatsioon, algkiirusvõimed ning antropomeetrilised 

tunnused (Hohmann jt, 2001).  

Käsipalli kõikide liigutuslike tegevuste täpse sooritamise juures tuleb 

arvestada optimaalse liigutuste kiirusega. Liigutuste kiirused alla või üle optimaalse 

kiiruse viivad olulisele liigutustäpsuse langusele. Äärmuslikult väga madala või 

maksimaalse tempoga sooritusel langeb liigutustäpsus umbes 50%. Seega optimaalne 

tempo on oluline kõigil järjestikustel liikumistel ja liigutustel, mis nõuavad täpsust. 

Madalama tasemega sportlastel on optimaalne tempo 50-70 % mängija maksimaalsest 

tempost ning kõrgema tasemega sportlastel 70-80 % maksimaalsest tempost (Holzer 

jt, 1996). 

Spurt (20-30m) on üks käsipallimängu põhiosa. Seda kasutatakse mitmetes 

mängusituatsioonides – kiirrünnakud, palli kaotamisel kaitsesse pöördumine jne. 

(Rogulj, Srhoj, 1999; Lidor jt, 2005). Lisaks spurdile iseloomustavad käsipalli ka 

rohked suunamuutused, mis on tingitud vastasmängijast või pallile reageerimisest 

(Rogulj, Srhoj, 1999; Young jt, 2001). Viidi läbi uurimus, kus määrati sirgjoonelise 

sprinditreeningu ülekandmise võimalust osavust nõudvate suunamuutustega 

liikumistele ja vastupidi. Selgus, et osavustreeningu tulemusena tekkisid usutavad 

(p<0.05) muutused suunamuutustega testides, sirgjoonelise sprindikiirusega usutavad 

(p<0.05) seosed puudusid. Seega sirgjoonelise sprindikiiruse ja suunamuutuseid 

nõudva osavustreeningu meetodid on spetsiifilised ja nende omavahelised seosed 

puuduvad. Samalaadsed tulemused on saadud ka rugby ja ameerika jalgpalli 

mängijatega (Young jt, 2001). 

Viimastel aastatel on käsipallimängu rünnakud muutunud märksa 

atraktiivsemaks. Tõusnud on mängu tempo, seega sooritatakse rohkem rünnakuid ja 

viskeid. (Chung,1994). Kui 1993 a. MM-l sooritati ühe võistkonna poolt keskmiselt 

47,9 rünnakut mängus, siis 1995 aasta MM-l vastavalt 52,8 rünnakut ja 2005 aasta 
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MM-l 60 rünnakut. Seega sooritatakse tänapäeval käsipallis rünnakuid keskmiselt alla 

30 sek. (Pokrajac, 1995; Sevim, Bilge, 2005; Späte, 2005). Üks peamisi rünnakuaja 

lühenemise põhjuseid on kiirrünnakute arvu kasv (Sevim, Bilge, 2005). Kõik 

võistkonnad üritavad igal juhul kiiret läbimurret, milleks annab veel ka lisavõimaluse 

muutus reeglites – kiire algvise. Üha rohkem kasutatakse ka kogu võistkonna 

kiirrünnakuid nn. kiirrünnaku kolmandat lainet (Pollany jt, 2003).  

Pallimängudes mõjutab tehnilis-taktikalist liikumiskiirust kõige rohkem 

plahvatuslik jõud, jõu vastupidavus ning maksimaalne anaeroobne võimekus 

(Verkhoshansky, 1996; Kovacs, 2001) 

 

1.6. Vastupidavuse osatähtsus käsipallis 

 

Erinevates uurimustes on tõestatud, et nii põhi- kui ka erialane vastupidavus 

on olulised faktorid edu saavutamisel käsipallis. Kuna käsipallimäng kestab 2 x 30 

minutit, mille jooksul toimub kiireid pallivahetusi, sööte, spurte jne., siis on nii 

aeroobsel kui ka anaeroobsel vastupidavusel väga oluline osa (Czerwinski, 1999; 

Sevim, 2001; Czerwinski, Jastrzebski, 2003). 

Kõrge aeroobne võimekus võimaldab käsipalluril vastu pidada nii pingutuse 

intensiivsusele kui ka kestvusele (Delamarche jt, 1987; Loftin jt, 1996). Aeroobne 

töövõime omab asendamatut osa taastumisprotsessides anaeroobse iseloomuga 

spurtide vahel ning võimaldab mängu lõpuni säilitada efektiivsust nii rünnakul kui ka 

kaitses (Czerwinski, Jastrzebski, 2003; Laplaud jt, 2004). Kõrgeima VO2max-ga 

mängija ei pruugi aga olla parim ja aktiivseim mängija väljakul (Delamarche jt, 1987; 

Czerwinski, 1999; Sevim, 2001).   

Tippkäsipalluril on suure tähtsusega kiiruslik– ja jõuvastupidavus s.t. võime 

sooritada efektiivselt kiirust ja jõudu nõudvaid liigutuslikke tegevusi, sealhulgas 

viskeid, kogu mängu vältel (Wallace, Cardinale, 1997; Kovacs, 2001). 

Kokkuvõtteks võib öelda, et mängu edasise arengu võimalused peituvad 

eelkõige mängijate motoorse võimekuse tõstmises, et saavutada taset, kus tehnilis-

taktikalisi võtteid suudetakse sooritada mängu lõpuni kaotamata kiiruses, osavuses, 

jõus ja vastupidavuses (Visnapuu, 2002). 
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1.7. Motoorse võimekuse ja mängulise tegevuse hindamine käsipallis 

 

Edu spordis tagab treeningprotsess, mis põhineb kindlatel ja süstemaatilistel 

treeningprintsiipidel (Sevim, 2001). Käsipallurite sportliku ettevalmistuse eduka 

planeerimise, juhtimise ning läbiviimise üheks oluliseks eeltingimuseks on ka 

sportlaste süstemaatiline kehalise ettevalmistuse diagnoosimine (Sevim jt, 1997; 

Sibila, 1997; Milanovic jt, 2003; Vuleta jt, 2002b). Seoses võistlusmängude arvu 

kasvuga on väga oluline, et parim tulemus saavutatakse just kõige tähtsamates 

mängudes. Selle saavutamiseks on oluline mängijate konstantne, süstemaatiline ning 

objektiivne motoorse võimekuse hindamine ning saadud andmete põhjal teostatud 

analüüs ning sellele tuginev treeningprotsessi korrektsioon. Käsipallitreeningu alastele 

uuringutele toetudes on Leedus 1981. aastal arendatud ning sisse seatud kompleksne 

süsteem, mille abil hinnatakse käsipallurite sportlikku ettevalmistust (Skarbalius, 

2000). Välja on töötatud vastavad testid käsipallurite funktsionaalse (maksimaalne 

hapnikutarbimine), kehalise (20m jooks, üleshüpe, topispalli vise) ja erialase (palli 

söötmine ja püüdmine, vise kaugusele, testid kiirusele ja täpsusele, slaalomitest) 

ettevalmistuse mõõtmiseks. Erinevate autorite poolt kirjanduses toodud käsipallurite 

üldise ja erialase motoorse võimekuse hindamise testid on esitatud tabelis 7 

(Visnapuu, 2002). 

Tehnika ja taktika olulist rolli käsipallis on rõhutanud mitmed spetsialistid 

(Czerwinski, 1995). Hinnangut mängija tegevusele saab anda analüüsides tema 

individuaalset ning grupi – ja kogu võistkonna tegevust (Czerwinski, 1999). Parim 

viis on teha vastavaid märkmeid mängu ajal või hankida kehalise võimekuse näitajaid 

võistlusmängu või sellele lähedase olukorra tingimustes (Hasan jt, 1999). 

Käsipallimängu taktikalise tegevuse registreerimiseks ja analüüsimiseks on 

loodud arvutisüsteeme (Skarbalius, 2000). Mängude kvantitatiivne analüüs võimaldab 

määrata neid faktoreid, mis mõjutavad võistluste tulemust ja mida peaks arvestama 

edasises treeningus (Volossovitch, 2002).  
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Tabel 7. Üldise – ja erialase motoorse võimekuse hindamise testid käsipallis (Visnapuu, 2002) 
Test Motoorne 

võime, mida 
hinnatakse 

Vuleta jt. 
(2002a) 

Lehmann 
(1995) 

Lidor, 
jt. 
(2005) 

Ignatjeva 
jt. 
(1989) 

Sevim 
jt. 
(1997) 

Berge-
mann 
(1999) 

Garbaljaus 
-kas 
(1983) 

Visnapuu 
(2002) 

Jensen jt. 
(1999b) 

30m 
püstilähtest 

Liigutuste ja 
liikumise kiirus, 
stardikiirendus 

 
x 

 
 

  
x 

 
x 

  
x 

 
x 

 
x 

Paigalt 
üleshüpe 
kahe jala 
tõukega 

Plahvat. jõud, 
jalgade max. jõud 

 
x 

  
 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Topispalli 
vise 

Õlavöö max. jõud, 
plahvat. jõud 

0,8kg 
x 

1kg 
x 

1 kg 1kg 
x 

  x 1kg 
x 

 

Sammuga ja 
ühe jala 
tõukega 
üleshüpe 

Tõukejala 
kiiruslik plahvat. 
jõud 

 
x 
 

     
x 

  
x 

 

Sööt-
püüdmine 
vastu seina  

Koordin., 
liigutuste kiirus, 
täpsus 

 
X 

  
 

    
x 

 
x 

 
 

süstikjooks Stradi-pidurd. 
Kiirus, osavus 

  4x10m Joonej. 
väljakul 

 Joonej. 
väljakul 

 4x10m  

Slaalomi 
test, 
erinevad 
variandid 

Üldised tehnilised 
oskused, koordin. 

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 

   
x 

 
x 

 
 

Käsipallivise 
kaugusele 

Õlavöö kiiruslik 
jõud 

 x  x   x x  

VO2max 
määramine 

Aeroobne 
vastupidavus 

X    x    x 

 

 



 29 

2. TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED 

 

Läbitöötatud kirjanduse põhjal selgus, et vähe on uuritud, kuivõrd kehalised 

võimed, kehaehituslikud iseärasused mõjutavad käsipallis viskeresultatiivsust kui 

mängu lõppresultaati määravat tegurit. Sellest tulenevalt püstitati töö eesmärgiks 

määrata Eesti meeskäsipallurite viskeresultatiivsust mõjutavad antropomeetrilised 

näitajad, üldised ja erialased liigutusvõimed. 

Lähtuvalt töö eesmärgist püstitati alljärgnevad ülesanded: 

1. määrata vaatlusaluste meeskäsipallurite antropomeetrilised näitajad ja 

motoorne võimekus ning võrrelda neid rahvusvahelise tipptasemega 

käsipallurite vastavate näitajatega; 

2. selgitada vaatlusaluste meeskäsipallurite poolt mängudes erinevatest 

ründealatsoonidest kasutatavad viskeviisid ja viskeresultatiivsus ning 

võrrelda neid rahvusvahelise tipptasemega käsipallurite vastavate 

näitajatega; 

3. selgitada antropomeetriliste näitajate osatähtsus sooritatavatele visetele 

ja nende resultatiivsusele; 

4. selgitada motoorse võimekuse osatähtsus sooritatavatele visetele ja 

nende resultatiivsusele. 
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3. TÖÖ TEOSTAMISE METOODIKA 

 

Käesolev uurimustöö viidi läbi 2002-2003 aastal. Uurimistöö vaatlusalusteks olid 

Eesti Meistriliigas mängivad meeskäsipallurid, kes olid oma võistkondade põhimängijad. 

Kokku osales uuringus 24 18 – 27 aastast käsipallurit, kellest 8 olid Eesti rahvuskoondise 

kandidaadid.  

 

3.1. Vaatlusaluste antropomeetriliste mõõtmiste teostamine 

 

Vaatlusalustel teostati järgmiste antropomeetriliste näitajate mõõtmine: 

1) keha pikkus (PIKKUS) – mõõtmine teostati Martini metallantropomeetriga, 

0,5 cm täpsusega (cm); 

2) keha mass (MASS) – mõõtmine teostati elektroonilise kaaluga (Soehnle), 0,1 

kg täpsusega (kg); 

3) käte siruulatus (KSU) - mõõtmine teostati Martini metallantropomeetriga, 0,5 

cm täpsusega (cm);  

4) rasvaprotsent (RASVA%) - kasutati Futrex – 5000A/WL (Futrex Inc.,USA) 

süsteemi kolmepunkti mõõtmist. 

Vaatlusalustel arvutati ka keha massi indeks (KMI).  

(KMI = kehamass (kg)/kehapikkus (m2)). 

 

3.2.Vaatlusaluste motoorse võimekuse määramine 

3.2.1.Vaatlusaluste üldise motoorse võimekuse määramine 

 

Üldise kehalise võimekuse hindamiseks kasutati järgmiseid teste: 

1) 30 m sprint lendlähtest (30 M) - aeg fikseeriti elektroonilise ajamõõtjaga 

IVAR (Eesti), sajandiksekundilise täpsusega. Vaatlusalune seisis 0,5 m 

kaugusel elektroonilisest ajamõõtja andurist (fotosilmast). Vaatlusaluse 

möödumisel elektroonilisest ajamõõtja andurist käivitus ajamõõtja ning 

möödumisel lõpujoone elektroonilisest andurist ajamõõtja seiskus (s); 

2) Paigalt poolkükist üleshüpe kahe jala tõukega eelneva käte hooliigutusega 

(ÜH) – kasutati elektroonilist hüppematti MuscleLab (Ergotest, Norra). 

Vaatlusalune sooritas ühe proovikatse, seejärel kolm katset tulemusele. 

Uurimistöös kasutati parimat tulemust (cm); 
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3) Topispallivise (2 kg) viskekäega (TPVVK) ja nõrgema käega (TPVNK) – 

Antud töös kasutati topispalliviske modifitseeritud varianti (Visnapuu, 2002), 

kus vaatlusalune sooritas topispalliviske istes olles, et hinnata õlavöö jõudu 

ilma jalgade töö kaasabita. Vaatlusalune istus põrandal harkistes jalapöiad 

viskejoone taga. Vise sooritati ühe käega ülalt. Vaatlusalune sooritas 3 katset 

viskekäega ja 3 katset nõrgema käega. Uurimuses kasutati parimat tulemust 

(m); 

4) Maksimaalne hapnikutarbimine (VO2MAX) - testkoormuseks oli jooks 

suutlikkuseni liikuval jooksurajal. Koormusfaktoriks oli lindi liikumise kiirus. 

Testimisel kasutati firma TECHNOGYM (Itaalia) jooksurada Runrace 1400 ja 

PARVOMEDICS (USA) gaasianalüsaatorite süsteemi Truemax 2400,  

(ml·min  ֿ ¹·kgֿ¹); 

 

3.2.2. Vaatlusaluste erialase motoorse võimekuse määramine 

 

Spetsiifiliste liigutusvõimete ning tehniliste oskuste hindamiseks kasutati 

kontrollteste, mille vahendid või tegevus toimivad otseselt käsipallimängus: 

1) Üleshüpe tõukejalalt (ÜHTJ) eelneva ühe sammu ja käte hooliigutusega. Kasutati 

elektroonilist hüpematti MuscleLab (Ergotest, Norra). Vaatlusalune sooritas ühe 

proovikatse, seejärel kolm katset tulemusele, uurimistöös kasutati parimat 

tulemust (cm); 

2) Käsipallivise viskekäega (KPVVK) ja nõrgema käega (KPVNK). Vise sooritati 

harkistes, jalalabad viskejoone taga (Visnapuu, 2002). Vise sooritati ühe käega 

ülalt. Vaatlusalune sooritas 3 katset viskekäega ja 3 katset nõrgema käega. 

Uurimuses kasutati parimat tulemust (m); 

3) Süstikjooks 10x5 m (SÜSTJ). Vaatlusalune läbis 5 m vahemaa 10 korda nii, et 

5 m distantsi tähistavad jooned tuli iga kord ületada mõlema jalaga (Visnapuu, 

2002). Aeg fikseeriti elektroonilise ajamõõtjaga IVAR (Eesti), 

sajandiksekundilise täpsusega. Vaatlusalune seisis 0,5 m kaugusel 

elektroonilisest ajamõõtja andurist (fotosilmast). Vaatlusaluse möödumisel 

elektroonilisest ajamõõtja andurist käivitus ajamõõtja ning möödumisel 

lõpujoone elektroonilisest andurist ajamõõtja seiskus (s); 

4) Slaalomitest (SLPP, SLVP, joonis 3) – vaatlusalune läbis palli põrgatades 

postidega tähistatud slaalomraja 2 korda, mis mõlemal korral lõpetati viskega 
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väravale (Visnapuu, 2002). Aeg fikseeriti elektroonilise ajamõõtjaga IVAR 

(Eesti), sajandiksekundilise täpsusega. Vaatlusalune seisis 0,5 m kaugusel 

elektroonilisest ajamõõtja andurist (fotosilmast):  

a) Vaatlusalune alustas põrgatamist parema käega ümber esimese (1) posti, 

seejärel vasaku käega ümber teise (2) posti, parema käega ümber kolmanda 

(3) posti, vasaku käega ümber neljanda (4) posti, parema käega ümber viienda 

(5) posti ning lõpetas harjutuse vasakult poolt kuuendat (6) posti vabalt 

valitud viskega (SLPP); 

b) Vaatlusalune alustas põrgatamist vasaku käega ümber esimese (1a) posti, 

seejärel parema käega ümber teise (2) posti, vasaku käega ümber kolmanda 

(3a) posti, parema käega ümber neljanda (4) posti, vasaku käega ümber 

viienda (5a) posti ning lõpetas harjutuse paremalt poolt kuuendat (6) posti 

vabalt valitud viskega (SLVP). 

Vaatlusaluse möödumisel elektroonilisest ajamõõtja andurist käivitus ajamõõtja ning 

möödumisel lõpujoone elektroonilisest andurist ajamõõtja seiskus (s); 

5) Sööt kiirusele (SÖKI) ja täpsusele (SÖTÄ) (joonis 4). Vaatlusalune seisis 3 m 

kaugusel seinast tõmmatud söödujoone taga ning söötis 30 sekundi jooksul seinal 

0,40x0,40 m suurusesse ja põrandast 1,80 m kõrgusel olevasse ruutu. Registreeriti 

30 sekundi jooksul vaatlusaluse poolt sooritatud söötude koguhulk, mis tähistas 

söödukiirust (SÖKI) ja ruutu sooritatud söötude arv, mis tähistas söötude täpsust 

(SÖTÄ) (Visnapuu, 2002) (korda/30s). 

 

3.3. Vaatlusaluste poolt sooritatud visete registreerimine ja viskeresultatiivsuse 

määramine 

 

Vaatlusaluste poolt sooritatud visete registreerimine toimus 2002/2003 a. Eesti 

Meistrivõistluste mängude filmimise teel, milleks kasutati videokaamerat Sony CCD – 

TR38DE PAL ning siis ülevaatamise teel. Mängude videolindistamisi teostas töö autor. 

Järgnes lindistatud mängude analüüs eelnevalt väljatöötatud metoodika alusel (Mocsai, 

2002; Sevim, Taborsky, 2004; Pollany, 2006), mida on käesolevas töös täiendatud. 
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Visked registreeriti arvestades vaatlusaluste poolt sooritatud visete ründetsooni 

(joonis 5) ning viske sooritamise viisi alljärgnevalt: 

1) Kaugvisked (9m joonest kaugemalt sooritatud visked):  

a) Hüppelt - registreeriti sooritatud visete koguhulk (KAUGH) ja tabanud visete 

hulk (KAUGHR); 

b) Tugiasendist - registreeriti sooritatud visete koguhulk (KAUGT) ja tabanud 

visete hulk (KAUGTR); 

2) Keskpositsiooni visked (väravast 7-9 m kauguselt sooritatud visked): 

a) Hüppelt - registreeriti sooritatud visete koguhulk (KESKH) ja tabanud visete 

hulk (KESKHR); 

b) Tugiasendist - registreeriti sooritatud visete koguhulk (KESKT) ja tabanud 

visete hulk (KESKTR); 

3) Lähivisked (ei eraldatud viskeviise):  

a) Vasakust nurgast - registreeriti sooritatud visete koguhulk (VASAKÄ) ja 

tabanud visete hulk (VASAKÄR); 

b) Paremast nurgast - registreeriti sooritatud visete koguhulk (PAREMÄ) ja 

tabanud visete hulk (PAREMÄR); 

c) Väravaala joone keskosast - registreeriti sooritatud visete koguhulk (LÄHI) ja 

tabanud visete hulk (LÄHIR); 

4) Kiirrünnak (ei eraldatud viskeviise) - registreeriti sooritatud visete koguhulk (KIIR) ja 

tabanud visete hulk (KIIRREAL); 

5) 7m karistusvisked (sooritatakse vastavalt võistlusmäärustele tugiasendist) - registreeriti 

sooritatud visete koguhulk (SEITSE) ja tabanud visete hulk (SEITSER). 

Arvutati vaatlusaluste poolt sooritatud visete koguhulk (VISKED), tabanud visete 

koguhulk (VREALIS) ning nende realiseerimise protsent. Arvutati ka vaatlusaluste poolt 

erinevatest ründealatsoonidest erinevate visete proportsionaalne jaotuvus (%) kogu 

sooritatud visetest ning erinevatest ründealatsoonidest erinevate realiseeritud visete 

proportsionaalne jaotuvus (%) kogu resultatiivsetest visetest. 
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3.4. Andmete statistiline töötlus 

 

Tulemuste statistiliseks töötlemiseks kasutati andmetöötlusprogrammi 

STATISTICA SPSS. Määrati aritmeetilised keskmised (X) ja standardhälbed (SD). 

Antropomeetriliste näitajate, kehalise võimekuse näitajate, sooritatud visete ning 

viskeresultatiivsuse vahelisi seoseid hinnati Pearsoni korrelatsioonianalüüsiga. 

Astmelise regressioonanalüüsi abil leiti viskeresultatiivsust mõjutavad 

antropomeetrilised ja kehalise võimekuse näitajad. Statistilise usutavuse nivooks võeti 

p<0,05. 
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Joonis 3. Slaalomipõrgatamine (Visnapuu, 2002) 
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Joonis 4. Sööt kiirusele (SÖKI) ja täpsusele (SÖTA) (Visnapuu, 2002) 
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4. TÖÖ TULEMUSED 

4.1. Vaatlusaluste antropomeetrilised näitajad 

Vaatlusaluste antropomeetrilised näitajad on toodud tabelis 8: 

          Tabel 8. 

Vaatlusaluste antropomeetrilised näitajad 

Näitaja  X±SD Min Max 

PIKKUS (cm) 182,0±6,6 172,0 196,0 

MASS (kg) 81,3±9,7 62,6 104,5 

KSU (cm) 186,6±8,1 169,0 206,0 

RASVA% 14,4±5,1 3,0 23,8 

KMI 24,41±2,51 20,93 31,57 

 

4.2. Vaatlusaluste üldine ja erialane motoorne võimekus 

        Vaatlusaluste üldise ja erialase motoorse võimekuse näitajad on toodud tabelis 9: 

          Tabel 9. 

Vaatlusaluste üldise ja erialase motoorse võimekuse näitajad 

 Näitaja X±SD Min Max 

30 M (s) 4,14±5,1 3,9 4,5 

ÜH (cm) 44,59±6,1 31,9 55,9 

TPVVK (m) 10,5±1,2 8,3 13,4 

TPVNK (m) 6,9±1,2 4,6 9,6 

VO2MAX (ml·min  ֿ ¹·kgֿ¹) 60,1±7,6 45,9 73,5 

ÜHTJ (cm) 47,66±6,0 30,3 56,7 

KPVVK (m) 26,1±3,2 19,5 34,0 

KPVNK (m) 13,3±2,4 8,4 19,4 

SÜSTJ (s) 16,31±0,7 15,4 17,9 

SLPP (s) 10,19±0,5 9,6 11,3 

SLVP (s) 10,22±0,6 9,3 12,1 

SÖKI (korda/30s)  27,4±2,9 22,0 35,0 

SÖTÄ (korda/30s) 20,7±3,9 12,0 31,0 
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4.3. Vaatlusaluste poolt sooritatud visete jaotuvus ning sooritamise resultatiivsus 

 

Vaatlusaluste poolt sooritatud visete resultatiivsus protsentides, sooritatud visete 

protsentuaalne hulk kogu sooritatud visetest ning resultatiivsete visete proportsioon 

(%) kogu resultatiivsetest visetest on esitatud tabelis 10:  

          Tabel 10. 

Vaatlusaluste poolt sooritatud visked 

Visked Resultatiivsus (%) Sooritatud visete 

hulk/proportsioon(%) 

kogu sooritatud 

visetest 

Resultatiivsete visete 

hulk/proportsioon(%) 

kogu resultatiivsetest 

visetest 

KIIR 73,3 45/14,6 33/22,0 

SEITSE 70,5 44/14,2 31/20,7 

KAUGT 24,0 25/8,1 6/4,0 

KAUGH 29,2 48/15,5 14/9,3 

KESKT 29,7 37/12,0 11/7,3 

KESKH 37,2 40/12,9 15/10,0 

LÄHI 67,5 40/12,9 27/18,0 

VASAKÄ 20,0 5/1,6 1/0,7 

PAREMÄ 48,0 25/8,1 12/8,0 

VISKED 48,5 309 150 

 

Kaug- ja keskpositsioonilt sooritatud visked kokku moodustasid 48,5% 

koguvisetest ning tabanud visked 30% kogu resultatiivsetest visetest. Kaug-ja 

keskpositsiooni viskeid kokku sooritati 30,7% resultatiivsusega. Nurgast sooritatud 

visked kokku moodustasid 9,7% kogu sooritatud visetest ja tabanud visked 8,7% kogu 

resultatiivsetest visetest. Paremast ja vasakust nurgast kokku sooritati viskeid 43,3% 

resultatiivsusega. 

Kõige kõrgema resultatiivsusega on sooritatud kiirrünnakud (KIIR) (73,3%), 7m 

karistusvisked (SEITSE) (70,5%) ning visked väravaala joone keskosast (LÄHI) 

(67,5%).  
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4.4. Vaatlusaluste poolt sooritatud visete ja antropomeetriliste näitajate 

vahelised seosed 

 

Vaatlusaluste poolt sooritatud ning tabanud visete korrelatiivsed seosed 

antropomeetriliste näitajatega on esitatud tabelis 11: 

         Tabel 11. 

Vaatlusaluste poolt sooritatud visete korrelatiivsed seosed antropomeetriliste 

näitajatega 

 PIKKUS MASS KSU RASVA% KMI 

LÄHI 0,45* 0,35 0,42* 0,40 0,09 

LÄHIR 0,53* 0,39 0,53* 0,25 0,08 

*p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 

 

Sooritatud visetest esinevad ainult väravaala joone keskosast sooritatud 

(LÄHI) ja tabatud visetel (LÄHIR) statistiliselt usutavad (p<0,05) korrelatiivseid 

seosed antropomeetriliste näitajatega. Statistiliselt usutavad (p<0,05) seosed (r=0,42-

0,53) ilmnevad keha pikkusmõõtudega (PIKKUS, KSU).  

 

4.5. Vaatlusaluste poolt sooritatud visete ja üldise kehalise võimekuse näitajate 

vahelised seosed 

 

Vaatlusaluste poolt sooritatud visete ja üldise kehalise võimekuse näitajate 

vahelised seosed on esitatud tabelis 12: 
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          Tabel 12. 

Vaatlusaluste poolt sooritatud visete ja üldise kehalise võimekuse näitajate 

vahelised seosed 

  30M ÜH TPVVK TPVNK VO2MAX 

VISKED -0,05   0,35 0,48* 0,52* -0,24  

VREALIS  -0,08  0,28 0,50* 0,55*  -0,11 

KIIR  0,03  0,32  0,01 -0,06   -0,17 

KIIRREAL  -0,06  0,27  -0,00  0,02  -0,09 

SEITSE  0,00  0,31  0,21  0,19  -0,07 

SEITSER  -0,00  0,35  0,25  0,22  -0,09 

KAUGT  0,23  -0,30  0,17  0,24 -0,45*  

KAUGTR  0,07  -0,26  0,16  0,32  -0,33 

KAUGH  -0,05  0,34  0,28  0,35 -0,45*  

KAUGHR  -0,02  0,21  0,30 0,43* -0,46*  

KESKT  -0,09  0,39 0,45*  0,31 0,05 

KESKTR  -0,22  0,18 0,53* 0,51*  0,27 

KESKH  -0,23  0,19 0,43* 0,59* 0,14 

KESKHR  -0,16  0,23 0,47* 0,59* -0,06 

LÄHI  -0,00  -0,15  0,17  0,17  0,21 

LÄHIR  -0,01  -0,24  0,29  0,24  0,19 

VASAKÄ  -0,23  0,25  -0,15  0,00  -0,11 

VASAKÄR  -0,23  0,25  -0,15  0,00  -0,11 

PAREMÄ  0,09  -0,03  0,18  0,11  0,07 

PAREMÄR  0,09  -0,03  0,14  0,11  0,10 
 

*p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001  
 

Korrelatsioonianalüüsist selgub, et üldise motoorse võimekuse näitajatest enim 

statistiliselt usutavaid (p<0,05)  korrelatiivseid seoseid vaatlusaluste poolt sooritatud 

ja realiseeritud visetega esineb õlavöö jõunäitajatel (TPVVK, TPVNK). Statistiliselt 

usutavad (p<0,05) seosed ilmnesid TPVVK-ga ja TPVNK-ga kogu sooritatud 
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visetega (VISKED), kogu resultatiivsete visetega (VREALIS), keskpositsioonilt 

sooritatud koguvisetega (KESKT; KESKH) ning tabanud visetega (KESKTR; 

KESKHR) (r=0,43-0,59). Kaugpositsioonilt hüppelt tabanud visetel (KAUGHR) 

ilmnes statistiliselt usutav (p<0,05) korrelatiivne seos (r=0,43) TPVNK-ga ning 

negatiivne seos (r=-0,46) VO2MAX-ga. 

 
4.6. Vaatlusaluste poolt sooritatud visete ja erialase kehalise võimekuse näitajate 

vahelised seosed 

Vaatlusaluste poolt sooritatud visete ja erialase motoorse võimekuse vahelised 

korrelatiivsed seosed on esitatud tabelis 13 (lk. 42). 

Erialase motoorse võimekuse näitajatest esineb enim statistiliselt usutavaid 

(p<0,05) korrelatiivsed seoseid vaatlusaluste poolt sooritatud visetega spetsiifilise 

õlavöö jõu näitajatel (KPVVK, KPVNK) (r=0,41-0,51). Nii olid sooritatud visete 

koguhulk (VISKED) ning nende realiseerimine (VREALIS) statistiliselt usutavalt 

(p<0,05) seotud KPVVK-ga (r=0,49 ja r=0,50) ning KPVNK-ga (r=0,51 ja r=0,48). 

KPVVK-ga esinesid statistiliselt usutavad (p<0,05) seosed keskpositsioonilt 

sooritatud (KESKT) ning realiseeritud visetega (KESKTR, KESKHR). KPVNK-ga 

esinesid statistiliselt usutavad (p<0,05) seosed nii kaugpositsioonilt kui ka 

keskpositsioonilt sooritatud (KAUGH, KESKT) ja realiseeritud visetega (KAUGHR, 

KESKTR). Statistiliselt usutavad (p<0,05) negatiivsed korrelatiivsed seosed ilmnesid 

ÜHTJ-ga ja kaugpositsioonilt toelt sooritatud (KAUGT) ja realiseeritud visete 

(KAUGTR) vahel ning SLPP ja keskpositsioonilt toelt sooritatud (KESKT) ja 

realiseeritud visete (KESKTR) vahel. 
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          Tabel 13. 

Vaatlusaluste poolt sooritatud visete ja erialase motoorse võimekuse vahelised 

korrelatiivsed seosed 

 KPVVK KPVNK SÜSTJ SLPP SLVP SÖKI SÖTÄ ÜHTJ 

VISKED 0,49* 0,51* -0,30 -0,30 -0,25 0,10 0,01 0,18 

VREALIS 0,50* 0,48* -0,22 -0,28 -0,18 0,20 0,13 0,10 

KIIR 0,04 -0,15 -0,24 -0,01 -0,02 0,11 -0,21 0,13 

KIIRREAL 0,00 -0,20 -0,22 0,08 0,02 0,23 -0,07 0,11 

SEITSE 0,30 0,33 -0,13 -0,30 -0,19 -0,02 0,13 0,18 

SEITSER 0,32 0,37 -0,11 -0,27 -0,17 0,04 0,20 0,24 

KAUGT 0,22 0,20 -0,07 0,16 0,30 -0,14 -0,22 -0,46* 

KAUGTR 0,08 0,12 -0,09 0,12 0,29 -0,18 -0,12 -0,44* 

KAUGH 0,35 0,41* -0,26 0,01 -0,09 0,02 -0,02 0,27 

KAUGHR 0,34 0,46* -0,18 -0,03 -0,05 -0,11 -0,08 0,07 

KESKT 0,47* 0,47* -0,11 -0,56* -0,54* -0,03 0,07 0,36 

KESKTR 0,43* 0,43* 0,02 -0,48* -0,43* 0,29 0,33 0,22 

KESKH 0,32 0,35 -0,06 -0,30 -0,33 0,24 0,27 0,16 

KESKHR 0,42* 0,33 -0,08 -0,14 -0,18 0,14 0,14 0,08 

LÄHI 0,34 0,07 -0,09 -0,03 0,06 0,31 0,33 -0,11 

LÄHIR 0,38 0,17 -0,01 -0,09 0,12 0,27 0,31 -0,15 

VASAKÄ -0,14 -0,26 -0,21 0,14 0,08 -0,05 -0,01 0,10 

VASAKÄR -0,14 -0,26 -0,21 0,14 0,08 -0,05 -0,01 0,10 

PAREMÄ -0,06 0,29 -0,10 -0,27 -0,17 0,00 -0,35 -0,07 

PAREMÄR -0,05 0,31 -0,12 -0,26 -0,21 0,02 -0,38 -0,07 

*p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 
 
 
4.7. Vaatlusaluste poolt sooritatud visete sõltuvus antropomeetrilistest näitajatest 

 

Vaatlusaluste poolt sooritatud visete sõltuvus antropomeetrilistest näitajatest 

määrati astmelise regressioonanalüüsi meetodil. Saadud tulemused on esitatud tabelis 

14: 
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          Tabel 14. 

Vaatlusaluste poolt sooritatud visete sõltuvus antropomeetrilistest näitajatest 

astmelise regressioonianalüüsi meetodil 

Sõltuv näitaja Sõltumatu näitaja R2 x 100% F P 
VISKED MASS 2,36 1,6 >0,05 

VREALIS MASS 7,56 2,8 >0,05 

KIIR - - - - 

KIIRREAL - - - - 

SEITSE - - - - 

SEITSER - - - - 

KAUGT RASVA% 11,57 4,0 >0,05 

KAUGTR RASVA%, KMI 10,85 2,4 >0,05 

KAUGH PIKKUS, KSU 6,66 1,8 >0,05 

KAUGHR MASS 1,96 1,5 >0,05 

KESKT RASVA% 0,70 1,2 >0,05 

KESKTR KSU 1,10 1,3 >0,05 

KESKH KSU 0,60 1,1 >0,05 

KESKHR MASS 3,47 1,8 >0,05 

LÄHI PIKKUS,RASVA% 22,26 4,3 <0,027 

LÄHIR KSU 24,76 8,6 <0,008 

VASAKÄ - - - - 

VASAKÄR - - - - 

PAREMÄ - - - - 

PAREMÄR - - - - 

 

Regressioonianalüüsist selgub, et vaatlusaluste poolt sooritatud visetest ainult 

lähiviskeid väravaala joone keskosast mõjutasid antropomeetrilised näitajad. Nii on 

väravaala joone keskosast sooritatud koguvisked (LÄHI) määratletud PIKKUS-e ja 

RASVA %-ga 22,26% (R2x100) ulatuses ning resultatiivsed visked KSU-ga 24,76% 

(R2x100) ulatuses. 
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4.8. Vaatlusaluste poolt sooritatud visete sõltuvus üldise motoorse võimekuse 

näitajatest. 

Vaatlusaluste poolt sooritatud visete sõltuvus üldise motoorse võimekuse 

näitajatest määrati astmelise regressioonanalüüsi meetodil. Saadud tulemused on 

esitatud tabelis15: 

          Tabel 15. 

Vaatlusaluste poolt sooritatud visete sõltuvus üldise motoorse võimekuse 

näitajatest astmelise regressioonianalüüsi meetodil 

Sõltuv näitaja Sõltumatu näitaja R2 x 100% F P 

VISKED TPVNK 23,34 8,0 <0,009 

VREALIS TPVNK 27,33 9,6 <0,005 

KIIR ÜH 5,93 2,5 >0,05 

KIIRREAL ÜH 3,13 1,7 >0,05 

SEITSE ÜH 9,24 2,2 >0,05 

SEITSER ÜH 12,67 2,7 >0,05 

KAUGT VO2MAX 16,97 5,7 <0,026 

KAUGTR VO2MAX 6,56 2,6 <0,121 

KAUGH VO2MAX, ÜH 28,10 5,5 <0,013 

KAUGHR VO2MAX,TPVNK 28,36 5,5 <0,012 

KESKT TPVVK, ÜH 23,47 4,5 <0,024 

KESKTR TPVVK 24,66 8,5 <0,008 

KESKH TPVVK 15,05 5,1 <0,035 

KESKHR TPVNK 31,88 11,8 <0,003 

LÄHI - - - - 

LÄHIR TPVVK, ÜH 8,80 2,1 >0,05 

VASAKÄ ÜH 2,13 1,5 >0,05 

VASAKÄR ÜH 2,13 1,5 >0,05 

PAREMÄ - - - - 

PAREMÄR - - - - 

 
Vaatlusaluste poolt sooritatud visked on üldise motoorse võimekuse näitajatest 

enim määratletud õlavöö jõunäitajatega (TPVVK, TPVNK). Sooritatud visete 

koguhulka (VISKED) ning nende realiseerimist (VREALIS) mõjutab kõige enam 
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TPVNK-ga vastavalt 23,34% (R2x100) ja 27,33% (R2x100) ulatuses. 

Kaugpositsioonilt sooritatud visked (KAUGT, KAUGH) ning realiseeritud visked 

(KAUGHR) sõltuvad peamiselt VO2MAX-st 16,97-28,36% (R2x100) ulatuses ja 

keskpositsioonilt sooritatud visked (KESKT, KESKH) ning realiseeritud visked 

(KESKTR, KESKHR) õlavöö jõunäitajatest (TPVVK, TPVNK) 15,05-31,88% 

(R2x100) ulatuses. 

 
4.9. Vaatlusaluste poolt sooritatud visete sõltuvus erialase motoorse võimekuse 

näitajatest 

 

Vaatlusaluste poolt sooritatud visete sõltuvus erialase motoorse võimekuse 

näitajatest määrati astmelise regressioonanalüüsi meetodil. Saadud tulemused on 

esitatud tabelis16 (lk. 46). 

Tabelist ilmneb, et vaatlusaluste poolt sooritatud ja tabatud visked on enim 

määratletud spetsiifilise õlavöö jõunäitajatega (KPVVK, KPVNK). Nii on kogu 

sooritatud visked (VISKED) määratletud KPVVK-ga 20,72% (R2x100) ulatuses ja 

kogu resultatiivsed visked (VREALIS) KPVVK-ga ning SLPP-ga 29,18% (R2x100) 

ulatuses. Keskpositsioonilt tugiasendist viskeid mõjutavad erialase motoorse 

võimekuse näitajad kõige enam. Nii mõjutavad SLPP ja KPVVK-ga keskpositsioonilt 

toelt sooritatud koguviskeid (KESKT) 55,03% (R2x100) ulatuses ning realiseeritud 

viskeid (KESKT) 40,69% (R2x100) ulatuses. Kaugpositsioonilt toelt tabanud visked 

(KAUGTR) sõltuvad 25,87% (R2x100) ulatuses ÜHTJ-ga, kaugpositsioonilt hüppelt 

tabanud visked aga KPVNK-ga ning SÜSTJ-st 18,79% (R2x100) ulatuses. Paremalt 

äärelt sooritatud visked (PAREMÄ) on 24,26%(R2 x100) ja realiseeritud visked 

(PAREMÄ) 18,06%(R2 x100) ulatuses määratletud KPVNK-ga ja SÖTÄ-ga.  
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          Tabel 16. 

Vaatlusaluste poolt sooritatud visete sõltuvus erialase motoorse võimekuse 

näitajatest astmelise regressioonianalüüsi meetodil 

Sõltuv näitaja Sõltumatu näitaja R2 x 100% F P 

VISKED KPVVK 20,72 7,0 <0,015 

VREALIS KPVVK, SLPP 29,18 5,7 <0,011 

KIIR SÜSTJ 1,29 1,3 >0,05 

KIIRREAL SÖKI 1,15 1,3 >0,05 

SEITSE KPVNK, SLPP 9,81 2,3 >0,05 

SEITSER KPVNK, SLPP 11,52 2,5 >0,05 

KAUGT ÜHTJ 25,87 5,0 <0,017 

KAUGTR ÜHTJ, KPVVK 15,87 3,2 >0,05 

KAUGH KPVNK 13,29 4,5 <0,045 

KAUGHR KPVNK, SÜSTJ 18,79 3,7 <0,044 

KESKT KPVVK, SLPP 55,03 15,1 <0,000 

KESKTR KPVVK, SLPP 40,69 8,9 <0,002 

KESKH KPVNK 8,04 3,0 >0,05 

KESKHR KPVVK 14,01 4,7 <0,040 

LÄHI KPVVK, KPVNK 10,38 2,3 >0,05 

LÄHIR KPVVK, ÜHTJ 12,54 2,65 >0,05 

VASAKÄ KPVNK 2,66 1,6 >0,05 

VASAKÄR KPVNK 2,66 1,6 >0,05 

PAREMÄ SÖTÄ, KPVNK, 24,26 3,5 <0,036 

PAREMÄR KPVNK, SÖTÄ 18,06 3,5 <0,048 
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5. TULEMUSTE ARUTELU 

 

Pallimänge iseloomustab mitmekülgne liigutuslik tegevus, mis seab kõrged 

nõudmised ka mängijaile. Erinevad autorid on käsitlenud käsipallurite kehaehituslikke 

iseärasusi, motoorset võimekust ning nende vahelisi seoseid. Kompleksseid 

uuringuid, kuhu on lisatud ka käsipallurite tegevus mängus, on üksikuid. Kuigi, 

lõppresultaat sõltub paljudest faktoritest (Kotzamanidis jt, 1999), on eesmärk visata 

pall vastasest rohkem kordi väravasse. Seega on vise väravale mängu lõppresultaati 

määrav tehniline võte käsipallis, mille efektiivset sooritamist mõjutavad kirjanduse 

andmetel mitmed tegurid (Fleck jt, 1992; Taborsky jt, 1999; Sibila, Bon, 1999). 

Käesolevas töös seati ülesandeks leida efektiivset viset, kui mängu lõppresultaati 

määravat tegurit mõjutavad kehaehituslikud iseärasused ning üldised ja käsipalli 

spetsiifilised motoorsed võimed. Huvitas küsimus, kas ja kui suures ulatuses 

mõjutavad morfoloogilised näitajad ja motoorne võimekus erinevatest 

ründealatsoonidest erinevate viskeviiside efektiivset sooritamist.  

Kuna sobivate morfoloogiliste iseärasuste olemasolu on eelduseks edu 

saavutamisel käsipallis (Vuleta jt, 2001), siis esimese osana võeti käesolevas töös 

vaatluse alla Eesti meeskäsipallurite antropomeetrilised näitajad ning nende mõju 

visete sooritamisele ning realiseerimisele. Vaatlusaluste pikkusmõõdud (PIKKUS, 

KSU) ning keha mass (MASS) (tabel 8) on väiksemad kirjanduses toodud 

rahvusvahelise tasemega tippkäsipallurite vastavatest näitajatest (tabel 2) (Jensen jt, 

1999b; Rannou jt, 2001; Norkowski, 2002; Konstandinos jt, 2003; Bergemann, 1999; 

Sevim, 2001; Gorostiaga jt, 2005). Võrreldes 2004 a. OM kuue esimese meeskonna 

mängijate keskmiste näitajatega (Taborsky, Kranakis, 2004) on käesolevas 

uurimustöös osalenud vaatlusalused 10,5 cm lühemad ning 13 kg kergemad. 

Käesoleva töö vaatlusaluste keskmine keha pikkus (PIKKUS) (182±6,6cm) on 

lähedasem maailma ühe edukaima käsipalliriigi Horvaatia rahvuskoondise 

ääremängijate keha pikkusele (184,5cm, tabel 3) (Milanovic jt, 2003). Ääremängijad 

on aga tavaliselt võistkonnas kõige lühemad (Srhoj jt, 2002). Vaatlusaluste KSU 

(186,6±8,1cm, tabel 8) oli samuti väiksem võrreldes USA rahvusmeeskonna vastava 

näitajaga (195,7±8,5) (Bergemann, 1999). Vaatlusaluste RASVA% (14,4±5,1%, tabel 

8) on suurem Türgi, Prantsusmaa, Taani ja Hispaania meeskäsipallurite vastavast 

näitajast (12,0-13,8%, tabel 2) (Jensen jt, 1999b; Rannou jt, 2001; Sevim, 2001; 
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Gorostiaga jt, 2005) ning väiksem Kreeka rahvuskoondise vastavast näitajast 

(16,3±3,9%, tabel 2) (Konstandinos jt, 2003). Kirjanduses toodud tippkäsipalluri 

mudeli suuremad näitajad keha pikkusmõõtudes ning keha massis ning väiksem 

näitaja rasvaprotsendis, viitavad tippkäsipalluri mudeli suuremale rasvavaba massile, 

mis on eeliseks käsipallis kasutatavate tehniliste võtete sooritamisel ning mänguliste 

situatsioonide lahendamisel, kuna suurema rasvavaba massiga võivad kaasneda ka 

paremad kehalise võimekuse näitajad (Rannou jt, 2001; Gorostiaga jt, 2005).  

Uurides kuivõrd kehaehituslikud iseärasused mõjutavad visete efektiivset 

sooritamist selgub, et kirjanduse andmetel esineb korrelatiivne seos 

viskeresultatiivsuse ja keha pikkuse (r=0,515) ning keha massi (r=0,629) vahel 

(Skarbalius, 2003). Analüüsides käesolevas töös vaatlusaluste poolt sooritatud visete 

ja antropomeetriliste näitajate vahelisi korrelatiivseid seoseid (tabel 11) selgub, et 

statistiliselt usutavad (p<0,05) seosed ilmnevad ainult väravaala joone keskosast 

sooritatud lähivisete koguhulgal (LÄHI) (r=0,45-0,53) ja realiseeritud visetel 

(LÄHIR) (r=0,42-0,53) keha pikkusmõõtudega (PIKKUS, KSU). Astmeline 

regressioonianalüüs (tabel 14) kinnitab samuti antropomeetriliste näitajate osatähtsust 

ainult väravaala joone keskosast sooritatud visetel – nii sõltuvad koguvisked (LÄHI) 

PIKKUS-st ning RASVA% -st 22,26% (R2x100) ulatuses ja väravaala joone 

keskosast tabanud visked (LÄHIR) KSU-st 24,76% (R2x100) ulatuses. Antud seos on 

ilmselt seletatav asjaoluga, et väravaala joone keskosast sooritatavate visete korral on 

distants väravavahiga väike ja väravavaht katab oma kehaga suurema osa väravast. 

Seega tulevad selliste visete efektiivsel sooritamisel kasuks keha pikkusmõõdud, eriti 

KSU - selleks et väravavahist mööda visata.  

Arvestades, et ainult väravaalajoone keskosast sooritatud koguvisetel (LÄHI) 

ja tabanud visetel (LÄHIR) esinesid statistiliselt usutavad (p<0,05) korrelatiivsed 

seosed PIKKUS-e ja KSU-ga, võib arvata, et antropomeetrilised näitajad ei ole 

määrava osatähtsusega resultatiivse viske sooritamisel. Samas on tõenäoline, et 

antropomeetriliste näitajate vähene roll visete sooritamisel on põhjendatav 

vaatlusaluste käsipallurite väiksemate pikkusmõõtudega võrreldes Euroopa ja 

maailma tippkäsipalluritega, sest ka hüppelt kaugvisete puhul, mis sooritatakse üle 

kaitsemängija, on suuremad keha pikkusmõõdud eeliseks. 

Teise osa uuringust moodustasid üldise motoorse võimekuse näitajad ning 

nende mõju visete realiseerimisele. Vaatlusaluste õlavöö dünaamilist jõudu hinnati 

topispalliviskega viskekäega (TPVVK) ning nõrgema käega (TPVNK), jalgade 
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plahvatuslikku jõudu paigalt üleshüppega (ÜH), liigutuste kiirust 30 m sprindiga 

(30M) ning aeroobset võimekust maksimaalse hapnikutarbimise määramisega 

(VO2MAX). Uuritud motoorsed võimed kajastuvad otseselt käsipallimängus: õlavöö 

jõud visete sooritamisel, jalgade plahvatuslik jõud hüppelt visetel, läbimurretel, 

kaitsetegevuses, liigutuste kiirus kiirrünnakute sooritamisel ning aeroobne 

vastupidavus arvestades mängu pikkust (60min). 

Liigutustegevuse efektiivsus käsipallimängus oleneb tihti mängija kiiruslikest 

võimetest (Sibila, 1997; Rannou jt, 2001; Visnapuu 2002). Tippkäsipallur läbib 

kirjanduse andmetel 30m 3,8-4,4 sekundiga (Kotzamanidis jt, 1999). Sellesse 

vahemikku jääb ka käeoleva uurimustöö vaatlusaluste keskmine 30M tulemus 

(4,14±5,1, tabel 9). Statistiliselt usutavad seosed 30M sprindi ja kiirrünnakute vahel 

puudusid (tabel 12). Kuigi spurte kasutatakse mitmetes mängusituatsioonides k.a. 

kiirrünnakud, siis oleneb efektiivse kiirrünnaku sooritamine eelkõige mänguolukorra 

adekvaatsest hindamisest ning õigeaegsest stardist. Arvestades ka kaitsetegevust ei ole 

jooksusuund alati sirgjooneline. Kirjanduse andmetel aga puuduvad statistiliselt 

usutavad seosed sirgjoonelise jooksukiiruse ja suunamuutuseid nõudva jooksukiiruse 

vahel (Young jt, 2001). 

Sportmängudes tulemus ei sõltu tavaliselt maksimaalsest lihasjõust, vaid jõu 

rakendamise kiirusest, mida iseloomustab plahvatuslik jõud. Kuna plahvatuslik jõud 

on üks põhiline mängulist efektiivsust tagav motoorne võime, eriti hüppelt visete 

sooritamisel (Kotzamanidis jt, 1999; Rannou jt, 2001; Visnapuu, 2002), siis 

vaatlusaluste jalgade plahvatuslikku jõudu hinnati paigalt üleshüppega (ÜH). 

Käesoleva uurimistöö vaatlusaluste antud näitaja (44,59±6,1cm, tabel 9) jääb 

märgatavalt alla USA (62,2cm, Bergemann, 1999), Türgi meesjuunioride (56,2cm, 

Sevim jt, 1997) ja maailma ühe edukaima käsipalliriigi Horvaatia (65,33cm, 

Milanovic jt, 2003) rahvuskoondiste meeskäsipallurite vastavatele näitajatele ning on 

võrdväärne Taani ja Hispaania rahvuskoondiste mängijate vastava näitajaga (43,0-

46,8cm, Jensen jt, 1999b; Gorostiaga jt, 2005). Kirjanduse andmetel esinevad 

statistiliselt usutavad erinevused tippkäsipallurite ja amatöörmängijate üldises 

motoorses võimekuses – eelkõige plahvatuslikus jõus ning kiiruslikus jõus, mis on 

määrava tähtsusega mitmetes käsipalli tehnilistes mänguvõtetes nii kaitse- kui ka 

ründesituatsioonides (Rogulj, Srhoj, 1999). Kirjanduse andmetel esinevad statistiliselt 

usutavad seosed (p<0,05) viskekiiruse ja üleshüppe tulemuse vahel (Kotzamanidis jt, 

1995). Kui uurida käesolevas töös osalenud vaatlusaluste jalgade plahvatusliku jõu 
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mõju visete sooritamisele (tabel 15), siis ilmneb, et ainult kaugpositsioonilt hüppelt 

sooritatud koguvisked (KAUGH) sõltuvad ÜH-st - (koos VO2MAX-ga) 28,10% 

(R2x100) ulatuses.  

Aeroobne vastupidavus on oluline motoorne võime käsipallis arvestades 

mängu pikkust. Käesoleva uurimustöö vaatlusaluste tulemus VO2MAX-s (60,1±7,6 

ml·min  ֿ ¹·kgֿ¹, tabel 9) on võrdväärne kirjanduses toodud tippkäsipallurite aeroobse 

töövõime näitajaga (55-60 ml·min  ֿ ¹·kgֿ¹, Jensen jt, 1999b; Rannou jt, 2001; 

Czerwinski, Jastrzebski, 2003). Võrreldes vastupidavusalade esindajatega on 

käsipallurite aeroobse vastupidavuse tase märksa madalam (Rannou jt, 2001). 

Kirjanduse andmetel aga ei erine tippkäsipallurite ja amatöörmängijate aeroobse 

töövõime näitajad (Rannou jt, 2001; Gorostiaga jt, 2005) ning kõrgeima VO2max-ga 

mängija ei pruugi olla parim mängus (Delamarche jt, 1987). Arvestades, et mängu 

jooksul on võimalik mängijaid vahetada vastavalt vajadusele piiramatult, ei ole 

aeroobne vastupidavus määravaks faktoriks edu saavutamisel käsipallis (Jensen jt, 

1999a; Gorostiaga jt, 2005). Ka käesolevas töös esines statistiliselt usutav (p<0,05) 

negatiivne korrelatiivne seos kaugpositsioonilt sooritatud koguvisete (KAUGH, 

KAUGT) (r=-0,45, tabel 12) ning kaugpositsioonilt hüppelt tabanud visete 

(KAUGHR) (r=-0,46, tabel 12) ja aeroobse võimekuse (VO2MAX) vahel, mis on 

põhjendatav ilmselt asjaoluga, et vise oma olemuselt on anaeroobne tegevus (Pretz, 

2004).  

Uurides vaatlusaluste poolt sooritatud ning tabanud visete ja üldise motoorse 

võimekuse näitajate vahelisi seoseid (tabel 12) ilmneb, et üldise motoorse võimekuse 

näitajatest enim statistiliselt usutavaid (p<0,05) korrelatiivseid seoseid esineb õlavöö 

jõunäitajatel (TPVVK, TPVNK). Efektiivne vise on kiire ning eelkõige täpne, mis 

sõltub kirjanduse andmetel viske tehnikast ning õlavöö jõust (Fleck jt, 1992; Wallace, 

Cardinale, 1997; Pretz, 2004). Statistiliselt usutavad seosed esinevad viskekiiruse ja 

õlavöö jõunäitajate (30% kordusmaksimumist) vahel (Gorostiaga jt, 2005). 

Regressioonianalüüsist (tabel 15,) selgub, et kaugpositsioonilt hüppelt tabanud 

visked (KAUGHR) sõltuvad õlavöö jõust (TPVNK) 28,36% (R2x100) ulatuses, 

kaugpositsioonilt toelt sooritatud ja realiseeritud visked (KAUGT, KAUGTR) aga 

mitte. Arvestades distantsi väravast on efektiivne kaugvise jõuline ning kiire. On 

leitud, et viskekiirus sõltub 50 % ulatuses kere pöördest, ülejäänu õlavöö tegevusest 

(Fleck jt, 1992). Toelt viske sooritamisel on mängijal kontakt maaga, mis võimaldab 

viskel paremini ära kasutada eelnevat jalgade tööd ning kere pööret. Ka kirjanduse 
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andmetel esinevad toelt visetel statistiliselt usutavad (p<0,05) seosed jalgade ja keha 

poolt rakendatavate jõunäitajate ning viskekiiruse ning täpsuse vahel. Hüppelt visetel 

seosed puuduvad (Bayios, Boudolos, 2002). Hüppelt viskeliigutuse sooritamisel on 

mängija õhus, mistõttu eelnevat jalgade tööd ning kerepööret on raskem ära kasutada, 

seega viskekiirus sõltub rohkem õlavöö tegevusest. Ka Fleck jt. (1992), Bayios ja 

Boudolose (2001) poolt läbiviidud uuringute andmetel esineb statistiliselt usutav 

(p<0,048) seos õlavöö isokineetilise jõu ja viskekiiruse vahel ainult hüppelt sooritatud 

visete puhul. Käsipallis sooritatakse hüppelt vise tõugates ära viskekäele vastas jalalt, 

seega viset alustab kogu viskekäele vastas kehapool. Arvestades Hatzli (2001) 

uuringute tulemusi, kus ilmnes bilateraalse treeningu mõju viskekiirusele ja täpsusele 

ning hüppelt viske struktuuri, on tõenäoliselt ka mittedominantsel käel oluline roll 

efektiivse viske sooritamisel hüppelt.  

Kokkuvõttes võib öelda, et vaatlusaluste meeskäsipallurite poolt sooritatud 

viskeid ning nende tabavust mõjutavad üldise kehalise võimekuse näitajad vähesel 

määral: 15,05 – 31,88% (R2x100) ulatuses (tabel 15,). Määrav roll on ainult õlavöö 

dünaamilise jõu näitajatel (r=0,43-0,59, p<0,05, tabel 12,). 

Kolmanda osa uuringust moodustasid erialase motoorse võimekuse näitajad 

ning nende mõju visete sooritamisele ja realiseerimisele. Käesolevas töös hinnati 

uuritavate tehnilisi oskuseid, osavust ja koordinatsiooni slaalomipõrgatusega (SLPP, 

SLVP), sööduga kiirusele (SÖKI) ja sööduga täpsusele (SÖTÄ). Vaatlusaluste 

spetsiifilist õlavöö kiiruslikku jõudu hinnati käsipalliviskega viskekäega (KPVVK) 

ning nõrgema käega (KPVNK), spetsiifilist plahvatuslikku jõudu üleshüppega 

tõukejalalt (ÜHTJ) ning stardikiirust süstikjooksu (SÜSTJ) kaudu. Süstikjooksu 

tulemus väljendab käsipallimängija spetsiifilist suunamuutustega liikumist, mis sõltub 

mängija liigutuste kiirusest, stardi- ja pidurdusjõust (lihaskontraktsiooni kiirusest ja 

kestusest). Liikumine ootamatute plahvatuslike suunamuutustega rünnakul ja kaitses 

on mängulise edu aluseks käsipallis (Cuesta, 2001; Giannakos jt, 2001; Kovacs, 2001; 

Visnapuu, 2002).  

Kuna kirjanduses kasutatakse spetsiifilise motoorse võimekuse määramiseks 

väga erinevaid ja modifitseeritud variante, siis otseselt võrreldavad tulemused 

puuduvad. Käesolevas töös kasutatavad erialase motoorse võimekuse määramiseks 

läbiviidud testid on mõeldud eelkõige efektiivse viske sooritamist mõjutavate 

faktorite leidmiseks.  



 53 

Korrelatsioonianalüüsist selgub (tabel 13,), et erialase motoorse võimekuse 

näitajatest enim statistiliselt usutavaid seoseid (p<0,05) vaatlusaluste poolt erinevatelt 

positsioonidelt sooritatud ning realiseeritud visetega esineb spetsiifilisel õlavöö jõul 

(KPVVK, KPVNK) ning erialase kiiruse ning osavuse näitajal (SLPP). 

SLPP-e ning KPVVK-ga mõju keskpositsioonilt sooritatud visetele 

(KESKTR) 55,03% (R2x100) ulatuses ning realiseeritud visetele (KESKTR) 40,69 % 

(R2x100) ulatuses (tabel 16,) on põhjendatav ilmselt asjaoluga, et keskpositsioonilt 

vise sooritatakse 7-9 m kauguselt väravast, kuid kaitsemängija lähedal ning enamasti 

ilma eelneva ettevalmistuseta. Seega vise peab olema jõuline ning kiire, mille 

sooritamise eelduseks on hea õlavööjõud. Viskele saamine keskpositsioonilt eeldab 

tihti ka mööda mängimist vastu tulnud kaitsemängijast, seega mängija üldiseid 

tehnilisi oskuseid, mida kajastab slaalomitest (SLPP). 

 Kaugpositsioonilt toelt sooritatud visete (KAUGT), realiseeritud visete 

(KAUGTR) ja ÜHTJ-ga vaheline statistiliselt usutav (p<0,05) negatiivne korrelatiivne 

seos (r=-0,44—046, tabel 13) viitab tõukejala plahvatusliku jõu (ÜHTJ) vähetähtsale 

rollile toelt visete sooritamisel. Tugiasendist visetel on tõukejalal pidurdav roll.  

Astmelisest regressioonianalüüsist (tabel 16) selgub, et lähivisetest ainult 

paremast nurgast sooritatud ning realiseeritud viskeid (PAREMÄ, PAREMÄR) 

mõjutab spetsiifiline õlavööjõud (KPVNK) koos liigutuste täpsust ning 

koordinatsiooni väljendava näitajaga (SÖTÄ) vastavalt 24,26 % (R2 x100) ja 18,06 % 

(R2 x100) ulatuses. Teiste lähivisete (LÄHI, LÄHIR, VASAKÄ, VASAKÄR), 7m 

karistusvisete (SEITSE, SEITSER) ning kiirrünnakute (KIIR, KIIRREAL) 

sooritamise ning spetsiifilise õlavöö jõunäitajate vahelised seosed puudusid (tabel 

13,). Seosed puudusid ka üldise õlavöö jõuga (tabel 12). Kiirünnakute (KIIR, 

KIIRREAL) ja lähivisete (LÄHI, LÄHIR, VASAKÄ, VASAKÄR, PAREMÄ, 

PAREMÄR) efektiivne sooritamine eeldab juba kaitsemängijast mööda mängimist, 

seega vise sooritatakse vabalt positsioonilt ning distants väravavahiga on väike. Seega 

on jõu rakendamine viskesse väiksema osatähtsusega. Kiirünnakute, 7m karistusvisete 

ning lähivisete sooritamisel, kus tekib nn. üks - üks olukord väravavahiga, ei ole 

niivõrd oluline, et vise oleks jõuline-tugev, vaid ootamatu. 

Kokkuvõttes võib öelda, et erialase motoorse võimekuse näitajaist olulisim 

roll vaatlusaluste käsipallurite poolt sooritatud ja realiseeritud visetele on spetsiifilisel 

õlavöö jõul (r=0,41-0,51, p<0,05, tabel 13), eriti keskpositsioonilt toelt sooritatud ja 

realiseeritud visetele: 40,69-55,03% (R2 x100) ulatuses. 
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Analüüsides saadud tulemusi selgub, et nii üldine kui ka spetsiifiline õlavöö 

jõud (TPVVK, TPVNK, KPVVK, KPVNK) ongi olulisim keskpositsiooni visete 

efektiivsel sooritamisel. Keskpositsiooni visked sooritatakse tavaliselt 7-9 m, 

kusjuures viset takistab lisaks väravavahi tõrjele ka vastu tulnud kaitsemängija. Seega 

erinevalt kaugvisetest, ei õnnestu tavaliselt mängijal teha eelnevaid samme viske 

sooritamiseks s.t. viske ettevalmistav faas sageli puudub. Sellest tulenevalt on 

põhiline rõhk õlavöö tegevusel, et vise oleks jõuline ning ootamatu. 

Analüüsides käesolevas uurimustöös osalenud vaatlusaluste poolt mängudes 

erinevatelt positsioonidelt sooritatud viskeid (tabel 10) võib täheldada, et kaug-ja 

keskpositsioonilt sooritatud koguvisete (KAUGT, KAUGH, KESKT, KESKH) ja 

karistusvisete (SEITSE) osakaal oli suurem ning kiirrünnakutest (KIIR) ja nurgast 

(PAREMÄ, VASAKÄ) sooritatud koguvisete osakaal väiksem võrreldes kirjanduses 

toodud 2002-2004 a. tiitlivõistluste vastavate andmetega (tabel 6). Nii moodustasid 

vaatlusaluste käsipallurite kaug- ja keskpositsioonilt sooritatud visked 48,5% ja 7m 

karistusvisked 20,7% koguvisetest, 2003 a. MM kuuel paremal meeskonnal aga 

vastavalt 40,7% ja 9,4% koguvisetest (Taborsky, Pollany, 2003). Vaatlusaluste 

käsipallurite poolt nurgast sooritatud visked moodustasid 9,7% ja kiirünnakud 14,6% 

koguvisetest, 2004 a. EM kuuel paremal meeskonnal moodustasid kiirrünnakud 

21,3% ja nurgavisked 15,8% koguvisetest (Sevim, Taborsky, 2004). Kiirrünnakute 

ning nurgast sooritatavate visete takistamine kaitsemängija poolt lõpeb tihti 

määrustevastaselt, st. 7m karistusviske määramisega, mis võib olla üheks põhjuseks 

vaatlusaluste poolt kiirrünnakutest ning nurgast sooritatud koguvisete väiksemale ning 

karistusvisete suuremale osakaalule võrreldes kirjanduses toodud andmetega (tabel 6). 

Kirjanduse andmetel iseloomustab tänapäeva käsipalli kaugvisete osakaalu langus, 

seega ka positsioonirünnakute osatähtsuse langus ning kiirrünnakute rohkus (Späte, 

2004). Käesolevas uurimustöös osalenud vaatlusaluste poolt kaugpositsioonilt 

sooritatud visete suur osakaal koguvisetest (48,5%) näitab, et vaatlusaluste mäng oli 

üles ehitatud rohkem positsioonirünnakutele või ka taktikalist nõrkust. 

Viskeresultatiivsus on üks põhilisi mängu lõppresultaati määravaid tegureid 

(Zvonarek, Hraski, 1996; Taborski jt, 1999). Hinnates vaatlusaluste poolt sooritatud 

visete resultatiivsust (tabel 10) selgub, et väravaala joone keskosast sooritatud visete 

(LÄHI), kiirrünnakute (KIIR) ja 7m karistusvisete (SEITSE) tabavusprotsent on 

võrdväärsed 2002-2004 a. tiitlivõistluste vastavate andmetega (tabel 6). Erinevused 

kirjanduse andmetega esinevad kaugpositsiooni visete (KAUGT, KAUGH, KESKT, 
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KESKH) ning nurgast sooritatud visete (PAREMÄ, VASAKÄ) resultatiivsuses, kus 

vaatlusaluste viskeresultatiivsus on märksa madalam. Vaatlusalused käsipallurid 

sooritasid kaug-ja keskpositsiooniviskeid 30,7% ja nurgaviskeid 43,3% tabavusega, 

2003 a. MM kuue parema meeskonna vastavad näitajad olid aga vastavalt 45,7% ja 

60,6%. Kui võrrelda vaatlusaluste poolt sooritatud erinevaid viskeviise, siis selgub, et 

kesk- ja kaugpositsioonilt hüppelt viskeid (KAUGH, KESKH) sooritati rohkem (88) 

ning resultatiivsemalt (29,2-37,2%) kui toelt viskeid (KAUGT, KESKT: 62, 24,0-

29,7%). Arvestades hüppelt ja toelt visete erinevat struktuuri, on hüppelt visete 

sooritamisel mängijal parem ülevaade väravavahi tegevusest ning sellest tulenevalt 

võimalus palli paremini suunata. Arvestades kaitsetegevust ning distantsi väravast 

peab kaugpositsioonilt sooritatud vise olema jõuline ning kiire. Sellise viske 

sooritamine seab kõrged nõudmised eelkõige mängija õlavöö jõule, mida kinnitavad 

ka antud uurimustöös kaug- ja keskpositsioonilt sooritatud resultatiivsete visete ning 

õlavöö jõunäitajate vahelised statistiliselt usutavad (p<0,05) korrelatiivsed seosed 

(tabelid 12 ja 13). Gorostiaga jt. (2005) andmetel esinevad statistiliselt usutavad 

(p<0,05) suurimad erinevused tippkäsipallurite ja amatöörmängijate motoorse 

võimekuse näitajates just õlavöö jõus. See lubab arvata, et tõenäoliselt jääb 

uurimustöös osalenud vaatlusaluste õlavöö jõud alla tippkäsipallurite vastavatele 

näitajatele.  

Statistikale toetudes on väga raske võita mängu ilma piisava arvu 

resultatiivsete viseteta kaugpositsioonilt või kiirrünnakutest (Kovacs, 2001). 

Kirjanduse andmetel sõltub mängu lõppresultaat enim kiirrünnakute arvust ning 

positsiooni rünnaku resultatiivsusest (Skarbalius, 2003). Käesoleva uurimustöö 

mõlemad tulemused (tabel 10) jäävad alla Euroopa tiitlivõistluste vastavatele 

näitajatele (tabel 6). Arvestades käsipalli arengusuundi võib kokkuvõttes öelda, et 

võrreldes Euroopa ja maailma parimate meeskondadega oli vaatlusaluste käsipallurite 

mäng rohkem üles ehitatud positsioonirünnakutele, kuid madalama 

tabavusprotsendiga. Kiirünnakute, 7m karistusvisete ja väravaala joone keskosast 

sooritatud visete tabavusprotsent on võrdväärne Euroopa tippmeeskondade vastavate 

näitajatega. 

Kirjanduse andmetel mõjutavad lisaks õlavöö dünaamilisele jõule palli lennu 

suunda ning täpsust palli vabastamise aeg ning sõrmede ja randme liikumistrajektoor 

(Hore jt, 1996; Hore jt, 1999; Hiroshima jt, 2003; Hughes jt, 2004; Watts jt, 2004). 

Käesoleva töö tulemustest selgus, et vaatlusaluste poolt nii tabatud kui ka sooritatud 
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koguviskeid mõjutab kõige enam õlavöö dünaamiline jõud, st. et õlavöö jõud on 

põhiline motoorse võimekuse näitaja resultatiivse viske sooritamisel, kuid mitte 

määrav visketäpsust silmas pidades. Lähtudes kirjanduse andmetest, kus viidatakse 

sõrmede sirutaja – painutajalihaste osatähtsusele viske täpsusel, võiks järgnevatesse 

vastavasisulistesse uuringutesse lisada ka käe dünamomeetria. Kirjanduse andmetel 

sõltub viske täpsus sõrmede liikumise amplituudist ning palli vabastamise ajastusest, 

mida mängulises situatsioonis on raske mõõta.  

Kokkuvõttes võib öelda, et üldine ja spetsiifiline õlavöö jõud mõjutab 

efektiivse viske sooritamist käsipallis, kuid vähesel määral 13,29- 31,88% (R2x100) 

ulatuses (tabel 15, tabel 16). Erandiks on keskpositsiooni visked toelt, mille 

sooritamist mõjutab spetsiifiline õlavöö jõud 40,69-55,03% (R2x100) ulatuses (tabel 

16). See lubab arvata, et efektiivse viske sooritamine sõltub paljudest faktoritest, ka 

nendest mida ei saa mõõta – viske õige ajastus, kogemused jne.  

Käesoleva töö tulemustest võiks abi olla treeneritele sportlaste kehalise 

ettevalmistuse planeerimisel lähtuvalt mängija ampluaast ning mõtlemisainet 

mängutaktikast arvestades tänapäeva käsipalli arengusuundi. 
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6. JÄRELDUSED 

 

1. Vaatlusaluste Eesti meeskäsipallurite keha pikkusmõõdud ja keha mass 

jäävad alla rahvusvahelise tasemega tippkäsipallurite vastavatele 

näitajatele, rasva protsent on suurem rahvusvahelise tasemega 

tippkäsipallurite vastavast näitajast. 

2. Vaatlusaluste Eesti meeskäsipallurite kiiruslikud näitajad on 

võrdväärsed rahvusvahelise tasemega tippkäsipallurite vastavate 

näitajatega, kuid plahvatusliku jõu näitajad jäävad alla rahvusvahelise 

tasemega tippkäsipallurite vastavatele näitajatele . 

3. Vaatlusalused Eesti meeskäsipallurid kasutasid mängus kaug-ja 

keskpositsiooni viskeid protsentuaalselt rohkem võrreldes Euroopa ja 

maailma parimate meeskondadega, kuid tabavusprotsent oli väiksem. 

4. Vaatlusalused Eesti meeskäsipallurid sooritasid lähiviskeid (viskeid 

väravaala joone keskosast, 7m karistusviskeid) Euroopa ja maailma 

tippmeeskondadega võrdväärse resultatiivsusega. Kiirrünnakuid 

sooritati protsentuaalselt vähem, aga samaväärse resultatiivsusega 

võrreldes Euroopa ja maailma parimate meeskondadega   

5. Antropomeetrilistest näitajatest keha pikkusmõõdud mõjutavad Eesti 

meeskäsipallurite poolt mängus väravaala joone keskosast sooritatud ja 

realiseeritud viskeid.  

6. Motoorsetest võimetest õlavöö dünaamiline jõud mõjutab kõige enam 

Eesti meeskäsipallurite poolt mängus sooritatud viskeid ja nende 

realiseerimist, iseäranis keskpositsioonilt tugiasendist sooritatud 

viskeid ja nende realiseerimist. 
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Summary 
 

Anthropometrical parameters, motor abilities and efficiency of throws of high-

level male handball players 

    

The aim of this study was to determine the influence of anthropometrical 

parameters and motor abilities of the shooting efficiency of male handball players. 24 

Estonian male handball players (age 18-28 years) participated in this study. All the 

players belonged to the teams participating in the Estonian Championships. 

The following anthropometrical variables were measured: body height and weight, 

arm span, BMI (kg/m2), body fat %. 30 m sprint, medicine ball throw (2kg) with the 

dominant and the non-dominant hand in sitting position, vertical jump, maximal 

oxygen uptake were used as basic motor ability tests and slalom dribble test, 5x10m 

shuttle run, handball throw with the dominant and the non-dominant hand in sitting 

position, passing the handball to the speed and accuracy during 30 sec, vertical jump 

with take-off from the dominant leg with one step were used as specific motor ability 

tests. The throws (the entire number of shots and successful shots) were recorded 

considering the position and structure of the throw as follows: throws by the pivot, 

from the right and left wing, from 7m, after counter-attack, from the back and middle 

court (with and without jump).  

The results of our study showed that the body height, arm span and body weight 

of Estonian male handball players is lower and body fat (%) is higher than the similar 

parameters of European high-level handball players. The speed abilities of Estonian 

male handball players are on the same level, but explosive power abilities are lower 

than the same parameters of European high-level handball players. The Estonian male 

handball players use more middle- and back court throws and less counter-attacks 

compared to the European high-level handball players. The efficiency of the throws 

from 7m, by the pivot and from counter-attack of Estonian male handball players is 

on the same level with as the similar parameters of European high-level handball 

players, but the efficiency of throws from middle and back court is lower. The body 

height and the length of the arms affect only the throws by the pivot. The upper 

extremity muscle power affects the handball throwing performance the most, 

especially the middle court throws from the ground. 
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TÖÖS KASUTATUD LÜHENDID 

 

KMI – keha massi indeks 

KPVVK – käsipallivise viskekäega 

KPVNK – käsipallivise nõrgema käega 

LÄHI – väravaala joone keskosast sooritatud visete koguhulk 

LÄHIR väravaala joone keskosast tabanud visete koguhulk  

KAUGH – hüppelt sooritatud kaugvisete koguhulk 

KAUGHR – hüppelt tabanud kaugvisete koguhulk 

KAUGT – tugiasendist sooritatud kaugvisete koguhulk 

KAUGTR – tugiasendist tabanud kaugvisete koguhulk 

KESKH – hüppelt sooritatud keskpositsiooni visete koguhulk 

KESKHR – hüppelt tabanud keskpositsiooni visete koguhulk 

KESKT – tugiasendist sooritatud keskpositsiooni visete koguhulk 

KESKTR – tugiasendist tabanud keskpositsiooni visete koguhulk 

KIIR – kiirrünnakute koguhulk 

KIIRREAL – kiirrünnakust tabanud visete koguhulk 

KSU – käte siruulatus 

MASS – keha mass 

PAREMÄ – paremast nurgast sooritatud visete koguhulk 

PAREMÄR – paremast nurgast tabanud visete koguhulk 

PIKKUS – keha pikkus 

RASVA% - rasvaprotsent 

SEITSE – 7m karistusvisete koguhulk 

SEITSER – tabanud 7m karistusvisete koguhulk 

SLPP - slaalomitest 

SLVP - slaalomitest 

SÖKI – sööt kiirusele 

SÖTÄ – sööt täpsusele 

SÜSTJ – süstikjooks 5x10m 

TPVNK – topispallivise nõrgema käega 

TPVVK – topispallivise viskekäega 

VASAKÄ – vasakust nurgast sooritatud visete koguhulk 

VASAKÄR – vasakust nurgast tabanud visete koguhulk 
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VISKED – sooritatud visete koguhulk 

VO2MAX, VO2max – maksimaalne hapnikutarbimine 

VREALIS – tabanud visete koguhulk  

ÜH – paigalt poolkükist üleshüpe kahe jala tõukega eelneva käte hooliigutusega 

ÜHTJ – ülehüpe tõukejalalt eelneva sammu ja käte hooliigutusega 

30M – 30 m sprint püstilähtest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


