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hinnata riskitaset. Uuringu hüpoteesina on püstitatud väide, et 50 viset on treeniva mõjuga 

ning riskitase keskmine. Uuringus osales 15 tervet meest, keskmise vanusega 25,1 ± 8,3 

eluaastat. Kokku sooritati 50 viset (500g viskepalliga) submaksimaalse koormusega 80% 

maksimumist, millest moodustati 5 seeriat ja 10 kordust seerias. Uuringus kasutati ART-

meetodit, et hinnata korduvate viskeliigutuste kaudu vigastusriski. Tulemused näitasid, et 50 

viske mõju riskitasemele oli keskmine. Funksionaalse seisundi muutuse tuvastamiseks 

mõõdeti lihastoonust, lihasjõudu ning küsitleti subjektiivset väsimustunnet iga viskeseeria 

järgselt. Tulemuste kohaselt leiti lihastoonuse näitajates kerget tõusutendentsi õlavarre 

kakspea lihasel (7,2%) ning ülemisel trapetslihasel (5,2%) võrreldes parameetrite väärtustega 

enne viskamist. Lihasjõu parameetrites tulemuste muutust ei täheldatud ning see ei omanud 

statistilist olulisust. Subjektiivses väsimustundes tuvastati väsimuse progresseerumist kõigil 

viiel viskeseerial, mis tõusis 50,6% võrreldes perioodiga enne viskamist. 
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The aim of this research was to evaluate the effect of throwing load on the upper limbs 

functional status and assess the level of risk. In this research was 15 observations, with 

mean age 25,1 ± 8,3 years. Totally 50 throws (throwing weight 500gr) by submaximal load 

~80% of maximum and set up 5 series with 10 throws was performed. Explosive motions 

are injury-prone due to different forces by throwing distances. In this research the ART-

method (Assesment of repetitive tasks of upper limbs) is used to evaluate injury risks by 

repetitive throwing in athletes. Results showed that the injury risk level during 50 throws is 

average. Before and after every series muscle parameters heart rate and subjective feeling 

of fatigue were measured. Results of the research showed increased muscle tone trend by 

m.biceps brachii medialis 7.2% and m.trapezius 5,3% compared to these parameters before 

throwing. The results were not statistically significant. However subjective feeling of 

fatigue significant changed p<0.001 and progressed by all 5 series. It increased 50,6% 

compared to the period before throwing. 

Keywords: Throwing load, Risk assessment, 500g throwing ball, myometria, ART-method 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

EMG (electromyography) – elektromüograafia 

DOMS (Delayed onset muscle soreness) – hilinenud tekkega lihaskahjustus 

PULLOVER – jõuharjutus, ülepea vedu. 

TRIPPLE SCAN – müomeetri mõõterežiim kolme mõõtetulemuse keskmise leidmiseks 

MVC (Maximal voluntary contraction) % – maksimaalne tahteline kontraktsioon, mida 

kirjeldatakse protsentides (%) 

ART ( Assessment of repetitive tasks of the upper limbs) – Ülajäsemete korduvliigutuste 

hindamise meetod. 

SLS – südamelöögisagedus (lööki/minutis) 

ACL (anterior cruciate ligament) – eesmine ristandiside 

EMA (Eccentric muscular action) – ekstsentriline lihaskontraktsioon 

CMA (Concentric muscular action) –  kontsentriline lihasekontraktsioon 
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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeval on saadaval väga palju viskevahendeid. Nende levik on olnud kiire ja 

mitmekesine. Järjest enam on viskevahendid ümbritsetud paremate ja tugevamate 

materjalidega, mis soodustavad viskevahendi heitmist. Viskeliigutusega seonduv töö  on 

väga kiire ja plahvatusliku iseloomuga lihastöö. Sportlaste treeningus pööratakse rohkem 

tähelepanu spordimetoodilistele ala spetsiifilistele tehnika aspektidele kui vigastusriskide 

preventatsioonile. Uuring annab ülevaate 50 viske kui töökoormuse olemusest ning 

funktsionaalse seisundi muutusest, mille tagajärel võrreldi lihaste jõudu ning toonust enne 

ja pärast viimast viskeseeriat. Viskamine on sportlase tööülesanne ehk treening. Varem ei 

ole uuritud viskekoormusega kaasnevaid mõjusid ja funktsionaalseid nihkeid viskeliigutust 

sooritatavatel sportlastel, kuna puudub korduvaid viskeliigutusi hindav metoodika. 

Sportlaste treeningus on oluline, et viskekoormus oleks küllaldane ja treeniva toimega ning 

saadud töökoormus ei muutuks ülekoormuseks ega pärsiks sportlaste töövõimet. 

Tulenevalt viskeliigutuste eripärast, esineb paljudel sportlastel oma sportlaskarjääri jooksul 

mitmeid vigastusi õla või käsivarre piirkonnas, millest taastumine võtab kaua aega. 

Spordivigastusi puudutavastest epidemoloogilistest uuringutest on selgunud, et 

pesapallimängijatest on 25-32% ja 17-58% kogenud õlaliigese ja küünarliigese valulikkust 

[1,2]. Pesapallimängijatest on 73% olnud vigastatud ja neid on opereeritud. Seejuures on 

täheldatud toimetuleku raskusi tavaelus. Eelkõige tekitavad visked pingeid õlas ja 

küünarliigeses. Taastumine küünarliigese vigastusest võib võtta 12 kuni 18 kuud [3,4,5]. 

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada viskekoormuse mõju sportlase ülajäsemete 

funktsionaalsele seisundile ning hinnata viskekoormusest tulenevat riskitaset sportlastel. 

Eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised ülesanded: 

1. Kirjeldada viskekoormust. 

2. Mõõta lihastoonust ja jõudu viskeseeriate vahel. 

3. Analüüsida ebamugavustunnet/väsimust viskeseeriate vahel. 

4. Määrata sportlastel viskekoormuse riskitase. 

Uurimistöö aktuaalsuseks on asjaolu, et vähe on uuritud viskekoormuse mõju sportlaste 

ülajäsemete funktsionaalsele seisundile ning varasemalt ei ole hinnatud viskesportlaste 

vigastusriske ergonoomika seisukohast. 
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Uurimistöö teema on uudne, sest spordiergonoomika alaseid uuringuid viskekoormuse 

mõju hindamisel ülajäsemete funktsionaalse seisundile ei ole sportlikul treeningul varem 

uuritud. Antud töö võib pakkuda huvi nii spordiergonoomidele, treeneritele kui ka 

spordifüsioterapeutidele ja viskeliigutust nõudva ala sportlastele. 

Uurimistöö tulemused on esitatud teaduskonverentsil: 

1. Tamm. E. Korduvate viskeliigutuste mõju ülajäsemete funktsionaalsele seisundile 

sportlikul treeningul. Magistrantide X Teaduskonverents ja I Rahvusvaheline 

Magistrantide teaduskonverents ,,Inimene ja tehnoloogiad’’ 21.04.2016 Tartu, 

EMÜ Tehnikainstituut. 

2. Tamm. E. The Effect of Repeated Throwing Motion on the  Function of Upper 

Limbs During Sports Training. 7th International Conference ’’Biosystem 

Engineering’’ 12-13.05.2016 Tartu, in Estonian University of Life Sciences. 
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1. PROBLEEMI OLEMUS 

1.1. Visketreeningu kui tööprotsessi analüüs 

  

Sportliku treeningu olemust on mõistetud kui organismi võimete mobiliseerimise 

arendamist. Sportliku treeningu eesmärk on saavutada järjepideva kehalise töö käigus 

parem saavutusvõime ja saavutusvalmidus, mille jõudeseisundisse viimiseks on vaja 

ümberkorralduste tegemist ainevahetuses ja hormonaalregulatsioon. Viskamine on 

kiirusliku jõu iseloomuga dünaamiline töö, mille korral viskes osalevad lihased 

pingulduvad ja lõdvestuvad vahelduvalt. Töökoormusest sõltumata tuleb sellisel 

dünaamilisel tööl sooritada piisavalt puhkepause, mis tagavad optimaalse jõudluse ja 

sooritusvõime. Dünaamiline töö mõjutab füsioloogilise talitluse regulatsioonimehhanisme 

samuti vahelduvalt, kus lihased ja verevarustus saavad taastuda uueks koormuseks. Sellise 

töö puhul väsivad kõige kiiremini just kiired lihaskiud, mida ilmestab viskeliigutuse 

füüsiline olemus. Viskekoormusest sõltub, milline on väsimuse ajaline teke ning sportlase 

adaptatsioon viskekoormusele [6]. 

Viskekoormus on viskamise järgselt põhjustanud ülajäsemete funktsionaalse seisundi 

muutuse. Viskekoormuse koormustasemeid saab defineerida ART- meetodikas tabelites B 

ja B1. Kerge viskekoormus on kuni 30% maksimaalsest võimekusest;  keskmine 30-50% ; 

tugev 50-80% ; väga tugev üle 80% [7]. 

Sportlastele on viskekoormus töökoormuse eest, sest viskesportlaste töö on viskamine. 

Suure mahuga visketreeningu korral koormatakse üsna kiiresti lihasgruppe, mille 

suutlikkus oleneb jõu rakendamisest ja intensiivsusest. Enamasti treenitakse 

submaksimaalse koormusega, mis moodustab ca 80% maksimaalsest võimekusest. Visete 

arv seerias on saavutussportlastel 15-20 kordust ja puhkepaus 3-4 ning seeriate arv jääb 6-

10 seeria vahele. Sellisel juhul jääb visatav raskus 1 kg piirimaile. Mahutreeningu 

eesmärgiks on arendada viskaja viskevõimet, liigutusvilumust, kiirust, jõudu ja osavust. 

Submaksimaalse koormuse juures säilivad ja arenevad kiirusliku jõu näitajad kõige 

paremini [6]. 

Treeningumeetoditest sobib korduvate viskeliigutuste iseloomustamiseks just 

kordusmeetod. Kordusmeetod on pika ajaloolise taustaga, mis ulatub kuni esimeste 

kaasaegsete olümpiamängudeni. Kordusmeetod kujutab endast ühe ja sama tegevuse 
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paljukordset kordamist. Kordused moodustavad seeriad ning nende vahele jäävad ka 

puhkepausid, mis peavad olema küllaldased selleks, et kindlustada organismi  optimaalne 

valmisolek. Harjutuste sooritamisel tuleb vältida hapnikuvõla ja väsimuse ulatuslikku 

süvenemist. Kordusmeetodi efekt sõltub organismi kõige soodsamast seisundist, mida 

saavutatakse optimaalsete treeningkoormuste puhul [8]. 

Visketreening jaguneb oma ülesehituselt põhiliselt kuude ossa [9]:  

1. Soojendusjooks s.o üldvõimlemis- ja jooksuharjutused, millega valmistatakse keha 

ja vaim eelseisvaks visketreeninguks.  

2. Venitusharjutused, mida tehakse enne viskama hakkamist (s.o kummilint). 

3. Kerged soojendusvisked, viske liigutuse sooritamisel osalevate lihaste 

aktiviseerimiseks 

4. Põhikoormus. Moodustub visetest, mis jagunevad seeriateks, mis koosnevad 

kordustest. 

5. Antagonistlihase treenimine (seljataha visked). 

6. Lõdvestus, venitus. 

1.2. Organismi funktsionaalne seisund viskeliigutuse korral 

 

Korduvate viskeliigutuse mõjul langeb funktsionaalne võimekus sagedastest 

puhkepausidest hoolimata. Viskekoormuse treeniva toime aspektidest ei saa rääkida ainult 

füüsilisest koormusest vaid ka kognitiivsetest protsessidest. Töövõime langust 

iseloomustab väsimustunde ilmnemine. Põhjuseks on mitmete füsioloogiliste 

mehhanismide pidurdamine kaitsmaks sportlast kurnatuse eest. Väsimustunne on esimene 

signaal sellest, et töövõime on langemas ning keha nõuab puhkust või puhkepausi. On 

teada, et elektromüograafia signaal ja amplituud vähenevad seoses väsimuse 

kujunemisega. Eristatakse perifeerset ja tsentraalset väsimust. Perifeerse kui lokaalse 

iseloomuga väsimuse puhul on tekkinud häire ühes närvisüsteemi üksuse töös, mis 

aktiveerib skeletilihaste tööd. Tsentraalne väsimus mõjutab kogu kesknärvisüsteemi tööd ja 

seda organsüsteemide vahel, mille häirumine leiab aset motokorteksi tasandil peaajus [10]. 

On leitud, et harjutuste tegemisel on võrdse osakaaluga füüsilise ja vaimse väsimuse suhe 

kui mõlema osakaal on intensiivne ja koormus suur. Mitmed uuringud on tõestanud, et 

submaksimaalse treeningu intensiivsus südamelöögi sagedustel 110...130 kestusega 20...40 

minutit parandab sensomotoorset ja kognitiivset võimekust kehalisel tööl. Lisaks on leitud, 
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et kestval tööl submaksimaalse koormuse puhul väheneb veepuuduse tõttu kognitiivne 

võimekus. Samuti on leitud ka 2-tunnisel jooksmisel jooksulindil 65% hapniku tarbimisega 

maksimumist koheseid muutusi lühiajalises mälus, psühho-motoorses võimekuses ja 

visuaalses nägemisvõimes [11,12,13]. 

Lühiajaline mälu on mälu liik, mille pikkus on mõõdetav sekundites äärmisel juhul 

peaaegu pool minutit. On tähendatud, et madala ja kõrge intensiivsusega sooritatud 

harjutustel on erinev efekt kognitiivsetes funktsioonides. On leitud, et füüsiline väsimus 

kutsub esile maksimaalsel pingutusel negatiivseid toimeid lühiajalises mälus  [14,15]. 

Pikaajaline ja suuremahuline treeningkoormus avaldab mõju ülajäsemete funktsionaalsele 

seisundile. Sakslaste töörühm uuris õla ja küünarnuki muutusi ammu sportlaskarjääri 

lõpetanud odaviskajatel, kelle sportliku saavutuse tipp-perioodist oli möödunud 19 aastat. 

Uuritavate keskmiseks vanuseks oli ligi 50 aastat. Õlaliigeses toimunud muutusi uuriti 

magnetresonantstomograafia abil. Mõlemaid küünarnuki liigeseid kontrolliti kliiniliselt ja 

ultraheliga. Uuritavatest viis kurtsid õlavalu või ebamugavustunnet õlapiirkonnas ning 

kolmel uuritaval ka küünarliigesel. Lisaks tuvastati neljateistkümnel osalejal õlaliigese 

liikumise vähenemine siserotatsioonil 10 kraadi võrra ja välisrotatsioonil ligi 5 kraadi 

võrra. Kõige sagedamini esines kõõluste rebendeid õla rotaatormasenti piirkonnas. 

Uuringu töörühm tuvastas, et need viskajad, keda uuriti olid oma sportlaskarjääri jooksul 

treeninud 3 kg ja sellest raskemate esemetega, millest järeldub ka kõrgem risk 

degeneratiivseteks muutusteks vananemisel. Seega uuringu läbiviijad soovitavad, et tuleks 

vältida raskemate  kui 3 kg esemete viskamist [16]. 

Viskeliigutuste aspekte on uuritud pilootkatsena, analüüsides väsimuse mõju 3D-

kinemaatikalise analüüsi kaudu käsipallurite meeskonnale. Tuvastati palli liikumiskiiruse 

langust ja uute liikumismustrite ilmnemist koos kompensatsiooni mehhanismide 

esilekutsumisega, mis potentsiaalselt võivad lõppeda vigastusega. Uuringus osales kaks 

käsipalli mängijat vanuses 22 ja 25 eluaastat. Mängijate staaž oli 11 ja 16 aastat. Mõõdeti 

kolme käsipalli viset hüppe pealt ning kolme paigalt viset. Kõige kiirem vise registreeriti ja 

analüüsiti. Tulemustest selgus, et vähenenud oli maksimaalne liikumise kiirus puusas ja 

kere sisepööramisel ja suurenenud oli küünarliigese sirutuse ulatus. Lisaks veel õla 

sissepööre rotatsiooni suurenemine, mis viitab suurenenud kompensatsiooni mehhanismi 

kujunemisest, et hoida palli viskekiirust maksimaalsena [17]. 
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Üle pea viskealadel on eelkõige haavatavaks liigeseks küünarnukk, mis peab vastupidama 

erinevatele painde- ja väändejõududele, kus küünarnukk liigub õla suhtes pöörlevalt ning 

see liikumine on suunatud pikki viskesuunda. Enam levinult klassifitseeritakse viskamine 

kuude etappi: hoovõtt, vedamine, käevinnastamine, käekiirendamine, käe pidurdus ja 

viskele järele sööstmine [18]. 

Sporditeadlaste läbiviidud uuringust selgub, et topispalli harjutused on enamlevinud viis 

treenimaks viskes osalevate lihaste võimsust. Hinnati ja võrreldi kahe viskeseeria tulemusi 

viiekümnel sportlasel, kes olid vanuses 20-25 eluaastat. Visati 2 kg topispalli paigalt 

kauguse peale. Kahe katseseeria keskmiseks tulemuseks saadi 5,68 ± 0,84 m. Hilisemast 

statistilisest analüüsist selgus, et kahe viske kordusega, millest parem tulemus pandi kirja 

näitas Pearsoni korrelatsioon r= 0,843 ja kahe katseseeria erinevust 10%. Seega leiti, et siin 

on olemas tugev korrelatiivne seos, mis ühtlasi on usaldusväärne ja abiks lihasvõimsuse 

hindamisel [19]. 

Intensiivne harjutamine võib esile kutsuda hilise tekkega lihaskahjustusi, mida nimetatakse 

ingliskeelse lühendiga DOMS (Delayed Onset Muscular Soreness). Viskamise seisukohast 

võib selline kahjustus progresseeruda just ekstsentriliste liigutuste ja koormuste puhul. On 

teada, et sellisel puhul võib valu ilmneda 12-48 tunni jooksul, mille haripunkt võib 

kujuneda 24-72 tunni jooksul ja mis kaob keskmiselt 5...7 päevaga. DOMS’i ilmnemisel on 

täheldatud 10-60% pingutuste mahtu maksimaalsest tahtelisest pingutusest. Lisaks on 

leitud, et ekstsentriliste kontraktsioonide korral kus sooritatakse harjutusi on sellistel 

harjutustel efektiivne ja suur mõju lihaste ja kõõluste struktuuride muutusteks ja 

kohanemiseks kesknärvisüsteemi signaalidele [20]. 

Viskajate treeningus on oluline osakaal ka jõuharjutustel, mis toetavad sportlaste füüsilist 

arengut mitmekülgsemalt. Oluline on treenida neid lihasgruppe, mis osalevad 

viskeprotsessis kõige enam. Kasu toob sarnaste harjutuste sisseviimine treeningusse mis 

imiteerivad viskeliigutust. Üheks levinud jõuharjutuseks on üle pea vedu, mida kutsutakse 

ingliskeelselt (pullover). Joonisel 1.1. on esitatud jõuharjutus skemaatiliselt. 
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Joonis 1.1. Pulloveri harjutuste faasid (EMA ja CMA) 

Üle pea vedu arendab viskes osalevate lihasgruppide jõudu ja vastupanu välistele jõududel 

lisaks arendab see ka nii kontsentrilist kui ekstsentrilist jõudu. Uuriti pulloveri harjutuse 

mõju suurele rinnalihasele ja lailihasele kasutades elektromüograafiat. Uurimisobjektideks 

olid kaheksa tervet meest, kellele oli ettemääratud raskus 30% oma kehakaalust ning tehes 

sellega 1 seeria ja 10 kordust. Uuritavad olid vanusest 26 ± 8 eluaastat. Pulloveri harjutusel 

liigub õlg sirutusse ning sellisel liigutuse tekitamiseks osalevad mitmed lihased: rinnalihas, 

seljalailihas, suur ja väike ümarlihas. Uuringust selgus, et rinnalihase bioelektriline 

aktiivsus oli märgatavalt suurem kui selja lailihasel. Sama tendents kehtis erinevate faaside 

korral nagu kangi allalaskmisel ja üles tõmbamisel [21]. 

1.3. Viskeliigutusega kaasnevad vigastusriskid 

 

Sportliku treeningu puhul on eelkõige oluliseks komponendiks treeningu ettevalmistav osa 

ehk soojendus. On teada, et lihased kohanevad koos kesknärvisüsteemiga kõige kiiremini 

soojenduse vältel. Viskamise puhul on oluline, et hea soojendus annaks lihastele nende 

töörütmi kätte, mis minimaliseerib vigastuste riske ülajäsemel. Ülajäsemetest kõige 

sagedamini vigastatuks loetakse õlga. Õlaliiges on üks kõige ebastabiilsemaid liigeseid 

inimesel ning õlaliigese stabiilsus sõltub õlaliigest ümbritsevatest väikeste lihasrühmade 

treenitusest [22]. 

Viskajatel on täheldatud ka liigset õla välisrotatsiooni, kus see jääb 170-190 kraadi vahele. 

Kuid normaalseks loetakse 120-140 kraadi. Vigastuste põhiliseks põhjuseks ka väikse 

treenituse korral on ebakorrektselt sooritatud viskeliigutus. Sporditeaduses kasutatakse 

videomeetodeid, et reaalajas visualiseerida vigade vältimist. Ühtlasi on video salvestused 

heaks tagasisideks tehniliste liigutuste korrigeerimiseks [23]. 

Uuriti heitjatega toiminud viskekäe vigastusi heitealade tippsportlastel. Uuringus 

osalejatele saadeti 121 ankeeti, millest adekvaatse tagasiside saatsid 24 ankeedi täitjat, mis 
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moodustas 20% kogu valimist, 59 naist ja 62 meessportlast. Uuringust selgus, et 75% neist 

oli ilmnenud oma spordikarjääri jooksul üks või mitu vigastust. Uuritavatest 40–’l esines 

spordist eemale jäämist vigastuse tõttu enam kui 28 kalendripäeva. Vastava metoodika 

kohaselt arvutati vigastuste esinemise sagedus, milleks oli  0,36 tuhande treeningtunni 

kohta. Uuringus tuvastati viskesportlastel kõige vigastatumaks kehapiirkonnaks õlaliiges 

70%, millele järgnes küünarliiges 15% , randmeliiges 7% käe- ja sõrmede piirkond 7% 

[24]. 

Viskamise puhul ei ole ainukeseks vigastusriskiks ülakeha piirkond. Hooga visetel on 

tugevad inertsjõud, mis soodustavad vigastusriske alajäsemetel. Eriti tundlikuks 

piirkonnaks on põlveliiges, mis saab viske ajal suure koormuse, kui kogu kiirendus 

pidurdatakse äkiliselt ning visatakse plahvatusliku käetõmbega liikudes üle jalaploki 

viskesuunas edasi. Uuriti põlveliigese eesmise ristantisideme vigastust heitjatel. Uuringu 

eesmärgiks oli aru saada eesmise ristantisideme vigastuse mehhanismi eelkõige 

odaviskajatel. Uuriti mees- ja naisodaviskajaid. Uuringu käigus tuvastati, et vigastuse oht 

ilmnes 30%-l tõmbefaasis kuid enamasti 25%-l tõmbefaasi kestel. Probleemiks oli liiga 

jäik vasaku jala (jalaploki) vähene põlvepainutuse nurk, mis peamiselt aitab kaasa eesmise 

ristantisideme vigastuse tekkele. Teadlased soovitavad odaviskajatel kasutada jala 

vastupanekul kerget painutust põlveliigeses, mis aitab ennetada põlveliigese vigastusi ning 

aitab säilitada viskest tekkivaid tugevaid inertsjõude paremini viskesse suunata ilma 

viskevõimsust kaotama [25]. 

Üheks enamlevinumaks piirkonnaks, mis kõiki heitealade esindajaid nende karjääri jooksul 

väiksemal või suuremal määral on seganud alaselja probleemid. On teada, et selg (kere) on 

ühenduslüliks üla- ja alajäsemetele. Seega on seljalihaste kui ka kogu kere (s.o kõhu- ja 

küljelihaste tugevuse funktsioon viskealade sportlastel väga oluline komponent, mis 

võimaldab genereerida jõudu viskesse ehk tekitada nn vibuefekti viskevahendi heitmisel. 

Peale kerelihaste tugevdamise vajadust on täheldatud ka tendentsi vaagna piirkonna 

puusalihastele, mille vähene elastsus ja nõrkus viitab selja-probleemide tekkele [26]. 
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2. UURIMISTÖÖ MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Vaatlusalused 

 

Uuringus osales vabatahtlikult 15 tervet meest, kes tegelesid viskamist nõudva spordialaga. 

Kümme viskajat tegeles odaviskega, kolm neist käsipalliga ja kaks võrkpalliga. Uuritavate 

antropomeetrilised näitajad ja treeningkoormused on esitatud tabelis 2.1. 

Tabel 2.1. Uuritavate põhilised andmed (keskmine ± SD) 

Vanus(a) 25,1±8,3 

Pikkus (cm) 181± 5,2 

Kehamass (kg) 87± 7,3 

Kehamassi indeks kg·m² 26,6± 4,1 

Treeningstaaž (a) 5,7±2,0 

Treeningute arv nädalas 1,7± 0,5 

 

Kõiki uuritavaid informeeriti uuringu infolehega ning peale selle kinnitasid nad oma 

nõusolekut uuringus osalemiseks allkirjaga. Uuringu infoleht on kättesaadav lisas A. 

2.2. Viskekoormus 

 

Kõik uuritavad kasutasid 500-grammist viskepalli, mida visati paigal asendis vastu 

viskeseina, kus sooritati 5 seeriat ja 10 kordust seerias. Joonisel 2.2. on esitatud viskepall. 

a) b)   

Joonis 2.1. Paigalt viskeasend a) külgvaates b) tagantvaates 
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Joonis 2.2. 500g viskepall 

Viskekoormuse hindamiseks kasutati mitmeid meetodeid: videomeetodit, müomeetriat, 

dünamomeetriat, ART-meetodit ja subjektiivse väsimustunde hindamist. 

2.3. Uurimismeetodid 

2.3.1.Ankeetmeetod 

 

Ankeetküsitluse käigus selgitati välja võimalikud tegurid, mis määravad sportlaste 

varasemaid kokkupuuteid viskekoormuse kujunemisel ning tuvastada sportlaste tegelik 

ettevalmistustase uuringu jaoks. Ankeetküsimustik koosnes kolmest osast, mis käsitlesid 

üldandmeid, visketreeningut ja jõutreeningut. Visketreeningu osas selgitati viskamise 

staaži, visketreeningute arvu nädalas, visatava vahendi kaalu. Lisaks uuriti valu 

põhjustavaid ilminguid ning lõpuks hinnati subjektiivselt visketreenitust 0...10 hindepalli 

skaalal. Jõutreeningu osas uuriti treeningute intensiivsust nädalas koos seeriate ja korduste 

arvuga ning viskamisele omaseid ja arendatavaid jõuharjutusi. Uuritavad vastavad 

küsimustele ette antud vastustega  (jah, ei, mõnikord, harva, ei oska öelda). Küsimusi oli 

kokku 22.  Ankeetküsimustiku tulemused koos ankeediga on esitatud lisas B, tabelites B.1 

ja B.2. 

2.3.2. Videomeetod 

  

Uuringus analüüsiti viskeid seeriate lõikes, mille käigus tehti videoülesvõtted. Video 

meetodi kasutusele võtt andis visuaalse pildi uuritavate viskeliigutustest. Videokaameraks 

kasutati Nikon Coolpix L120 (Jaapan) ning videoklipid filmiti statiivilt kõrgusega 1,25m. 

Statiiviks oli Hama, Star 700 EF Digital (Saksamaa) Joonisel 2.3. on esitatud 

videoülesvõtte skeem.  
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Joonis 2.3. Videoülesvõtte skeem x ja y tasapinnal: 1 – videokaamera; 2 – viskesein; 3 – 

viskamine [27]. 

Uuringu käigus visati vastu spetsiaalset viskeseina vabalt valitud kohalt viskeseina ees. 

Viskesein on kaetud  mürasummutavate või neelavate mattidega, mis hoiab ära liigse müra 

tekke. Videomeetodi kasutamine lihtsustas korduvate viskeliigutuste mõju hindamist, kus 

iga viskeseeria järel hinnatakse ART-meetodi põhiselt liigutuste asendit metoodikas 

ettenähtu põhjal. Viskeprotsessi analüüsimine videomeetodil andis võimaluse teha 

korrektuure viskeasendi suhtes ja seda eelkõige viskeliigutusel õla suhtes ning anda 

uuritavale kiiret tagasisidet. Riske hinnati viie viskeseeria keskmise põhjal. 

Joonisel 2.4. on esitatud uuringu läbiviimise skeem. Uuringut alustati üldsoojendusega, mis 

hõlmas kogu keha. Seejärel tehti kergelt 10 soojendusviset visketunnetuse saamiseks. 

Pärast soojendusviskeid mõõdeti lihastoonust ja jõudu ning registreeriti 

südamelöögisagedus enne viskeid. Pärast viskeseeriat hinnati subjektiivset väsimustunnet 

Borgi skaala alusel, mis on esitatud lisas C, tabelis 1. Samuti vahetult pärast viskeseeriat 

registreeriti südamelöögisageduse uuesti. Seejärel mõõdeti uuesti lihastoonust ja jõud. 

Kogu eelpool seletatud protsess kestis viienda seeriani. 
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Joonis 2.4. Uuringu läbiviimise skeem 

2.3.3. Müotonomeetria 

 

Antud uurimistöö raames kasutati viskeväsimuse hindamiseks müotonomeetriat, mille abil 

on võimalik hinnata uurimisobjektiks määratud lihasgruppide funktsionaalse seisundi 

muutust viskeseeriate jooksul. Müomeetriga mõõdeti lihastoonust (Hz), müomeeter on 

esitatud joonisel 2.5.  
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Joonis 2.5. Müomeeter Myoton 3 (külg ja eest vaates) 

Väsimuse korral tekivad kõrvalekalded populatsiooni normaalväärtustest. Lihasageduse 

ehk toonuse normaalväärtusteks loetakse 11...16 Hz [28].  Uuringus osalejatel mõõdeti 

põhilised viskeliigutuses osalevad lihased: eesmine deltalihas (m. deltoideus anterior), 

ülemine trapetslihas (m. trapezius), mediaalne kakspealihas (m. biceps brachii medialis) ja 

kolmpealihase pikk pea (m. triceps brachii). Lihastoonuse mõõtmisel kasutati tripple scan 

režiimi. 

 

a)  b)  

Joonis 2.6. Lihastoonuse mõõtmine a) m. biceps brachii medialise ja b) 

m.deltoideus anterior’i mõõtmine müomeetriga  
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c)  d)  

Joonis 2.7. Lihastoonuse mõõtmine c) m.trapezius ja d) m. triceps brachii 

mõõtmine müomeetriga 

Uuritaval mõõdetakse lihastoonust spetsiaalsel massaažilaual lamades ja lõdvestunud 

asendis enne visketreeningut, seejärel mõõdetakse samad näitajad iga viskeseeria järel. 

Ühes seerias on 10 viset ja katses tehakse kokku 5 seeria mõõtmised. Mõõdetakse tripple 

scan režiimil ehk ühel mõõtmisel sooritatakse kolm lööki. Katseandmete põhjal saab väga 

informatiivse muutuste dünaamika iga mõõdetud viskeseeria järgselt ja hinnati 

lihastoonuse muutumist vastavalt viskekoormusele ning prognoositi vigastusriski 

kujunemist. 

2.3.4. Dünamomeetria 

 

Dünamomeetria on vajalik lihasjõu mõõtmiseks mitmetes füüsilise iseloomuga 

tööprotsessides, kus saab välja selgitada inimese energeetilise kulutuse suurust ning sellest 

tulenevalt hinnata jõugenereerimisvõime muutust inimese funktsionaalsele seisundile. 

Uuringus mõõdetakse lihaste jõudu surudes vastu dünamomeetri mõõteplatvormi, mis on 

märgitud punase ringiga. Dünamomeeter on esitatud joonisel 2.6.  
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Joonis 2.8. Manuaalne lihasjõutester Lafayette (USA) 

Käesolevas uuringus määrati käelihaste maksimaalset jõud. Viskeliigutusel saavad suure 

koormuse õlavarre kakspea ja kolmpealihased. Mõõtmised viidi läbi enne viskeseeriat ja 

iga viskeseeria järel, kus tehti kolm mõõteseanssi, millest arvutati aritmeetiline keskmine 

ja standardhälve. Mõõteseanss on esitatud joonisel 2.7. 

a) b)  

Joonis 2.9. a) m. biceps brachii, b) m.triceps brachii lihasjõu mõõtmine dünamomeetriga 

Õlavarre kakspealihase jõudu mõõdeti istudes, kus uuritav avaldab vastusurvet 

küünarliigese painutusel (fleksioonis) 90° nurga all. Õlavarre kolmpealihasel mõõdeti 

jõudu püsti seistes, kus uuritav avaldab vastusurvet küünarliigese sirutusel (ekstensioonil) 

taha. 
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2.3.5. Töökoormuse  ja tööraskusastme määramine 

 

Uuringus osalejate töökoormuse määramiseks viidi läbi kolme isiku poolt pilootkatse, mis 

tõendab, et 50 viset on küllaldane töökoormus. Pilootkatse tulemused on esitatud lisas E. 

Läbiviidud pilootkatse näitas, et pärast viit viskeseeriat tekkis sportlastel progresseeruvalt 

väsimustunne. 

Uuringus kasutatakse pulsivööd ja Polar RS 300 käekella, mis on esitatud joonisel 2.9.  

a) b)   

Joonis 2.10. a) Polar RS300 käekell b) pulsivöö 

Pärast igat viskeseeriat registreeriti SLS. Selleks, et teada saada puhkepausi piisavusest 

ning uuritava valmisolekust uuele viskeseeriale minnes, registreeritakse see näit uuele 

viskeseeriale vastu minnes uuesti. 

Tööraskusastmete liigitus pulsisageduse järgi on esitatud tabelis 2.1. Liigitamine näitab 

tegelikku koormust ning lähtuvalt sellest saadi ülevaade energeetilisest koormatust, mida 

viskeharjutused sportlaselt nõuavad.  

Tabel 2.1. Tööraskusastmete liigitus pulsi järgi [29] 

 

Töö raskusaste Pulsisagedus, lööki/min 

Kerge <100 

Keskmiselt raske 100...125 

Raske 125...150 

Väga raske >150 
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Tööraskusastme määramine pulsimeetodil võimaldab hinnata viskekoormuse üldist mõju 

kogu kehale, mida tööna tehakse. Tööraskusastmete järgi saadi kontrollida uuritavate 

subjektiivse väsimustunde õigsuse hindamist ja viskekoormuse reaktsiooni südamele –ja 

veresoonkonnale.

Uuringus osalejatel hinnati pärast viskamist (viskekoormust) järelmõju efekti, milles 

määrati koormatud segmentide valulikkus. Ebameeldivustunnet/väsimust hinnatakse 4, 8, 

12 või 24 tunni jooksul pärast uuringusosalemist. Valulikkust või ebamugavustunnet 

märgiti  Borgi skaalal 0...20, mis on esitatud lisas D [30].  

2.3.6. Viskekoormuse hindamine 

  

Viskekoormuse hindamiseks ei ole välja töötatud spetsiaalset metoodikat. Uuringu 

konteksti raames kasutati ART-meetodit, mis käsitles ülajäsemete riski hindamist 

korduvliigutuste puhul. Ergonoomika alases käsitluses uuriti ART-meetodiga tööprotsesse, 

kus tehakse pidevalt korduvliigutusi. Meetod on mõeldud tööstustes kasutamiseks 

erinevate tööprotsesside hindamiseks, mis käsitlevad korduvaid liigutusi (nt. pudelite 

komplekteerimine kastidesse). Kuid selleks, et meetod kõnetaks viskekoormusega seotud 

korduvliigutuste riskihindamist, tuleb meetod kohandada uuringule vastavaks [7].  

Meetodit sobib kasutada ülajäsemete aktiivsuse hindamiseks, mida korratakse kas iga 

mõneminutilise ajaperioodi tagant või sagedamini, kus tööprotsess kordub 1-2 tundi 

päevas. Tööprotsessi mõistes visatakse viskepalli hinnanguliselt iga 30 sekundi tagant. 

Metoodika kohaselt on võimalik hinnata mõlemat kätt või just seda kätt, mis ei ole 

domineeriv, aga on seotud tööülesandega. Metoodikas on esitletud mõlema käe jaoks 

eraldi riskihinnang, kuid uuringus visatakse ainult dominantse käega [7]. 

Uuringu eesmärgi kohaselt tuleb leida optimaalne treeningkoormus, mis ei seaks ohtu 

viskaja elu ega tervist. Viskamisega seotud vigastusriskid on tingitud ühtede ja samade 

lihasgruppide ülekoormusest korduvliigutuste tõttu. Meetod on jagatud neljaks osaks: Osa 

A – liigutuste sageduste ja korduste arv liikumises; Osa B– Jõud; Osa C– ebamugav asend; 

Osa D– lisategurid [7]. 
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A osa: Sageduste ja korduvliigutuste arv liikumises [7]. 

Tabel A1. Käeliigutuste hindamine (V- vasak, P- parem käsi) 

Käeliigutused Käeliigutuste kirjeldus V P 

Käeliigutused 

Harva (Vahelduva liikumisega) 0 0 

Sagedased (Regulaarne liikumine) 3 3 

Väga sagedased (Peaaegu pidev liikumine) 6 6 

 

Tabel A2. Käeliigutuste korduste hindamine (V- vasak, P- parem käsi) [7]. 

Käeliigutuste 

kordused 
Käeliigutuste korduste kirjeldus V P 

Käeliigutuste 

kordused 

10 viset seerias 30 sek või kauem 0 0 

10 viset seerias vähem kui (25sek) 3 3 

10 viset seerias vähem kui (15sek) 6 6 

 

B osa: Jõu raskusastme hindamine [7]. 

Tabel B. Korduvliigutustel kasutatavate jõudude defineerimine 

Viskejõud Jõu raskusaste Riskihinne 

Kerge jõud Kuni 30% ulatuses jõurakendamine 0 

Keskmine jõud 30-50% jõurakendamine 1 

Tugev jõud 50-80% ulatuses jõurakendamine 2 

Väga tugev jõud Üle 80% jõurakendamine 3 

 

Tabel B1. Viskejõu raskusastmete defineerimine [7]. 

Osakaal, % ajast Kerge Keskmine Tugev Väga tugev 

<15% G0 A1 R6 Muutused vajalikud 

15-30% G0 A2 R9 Muutused vajalikud 

40-60% G0 A4 R12 Muutused vajalikud 

80% ja rohkem G0 R8 
Muutused 

vajalikud 
Muutused vajalikud 

 

C osa: Ebamugavusasendi hindamine [7]. 

Tabel C1. Pea/ kaela asendi riskihindamine 

Pea-/kaela asend Asendi kirjeldus Riskihinne 

 

Peaaegu neutraalne positsioon 0 

Painutatud või väänatud 15-30% ajast 1 

Painutatud või väänatud rohkem kui 

50% ajast 
2 
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Tabel C2. Seljaasendi riskihindamine [7]. 

Kehaasend ja liigutused Asendi kirjeldus Riskihinne 

 

Peaaegu neutraalne positsioon 0 

Painutatud ette, külgedele, või 

väänatud osa ajast ( 15-30%) 
1 

Painutatud ette, külgedele, või 

väänatud rohkem kui pool ajast ( 

>50% ) 

2 

 

Seljaasendi puhul on arvestatud ebamugavaks positsiooniks painutatud või pöördasendi 

korral kehatüve kaldenurka üle 20 kraadi. 

Tabel C3. Käe asendi riskihidamine [7]. 

Käte asend Asendi kirjeldus V P 

 

Keha ligidal või toetatud 0 0 

Tõstetud kehast eemale osa ajast 1 1 

Tõstetud kehast eemale rohkem kui üle poole 

ajast 
2 2 

 

Käeasendi puhul arvestatakse ebamugavaks positsiooniks, kui küünarnukk on tõstetud 

õlgadest kõrgemale või kui käsi on toestamata (näiteks viskeasendi puhul). 

Tabel C4. Randme asendi riskihindamine [7]. 

Randme asend Asendi kirjeldus V P 

 

Peaaegu sirge või neutraalses positsioonis 0 0 

Painutatud või kõrvale kallutatud osa 

ajast 
1 1 

Painutatud või kõrvale kallutatud üle 

poole ajast 
2 2 

 

Tabel C5. Sõrmede haarde riskihindamine [7]. 

Sõrmede haarded Asendite kirjeldus V P 

 

Jõuline haare aga see ei ole ebamugav 0 0 

Näpuotstega haare või laialt osa ajast 1 1 

Näpuotstega haare või laialt rohkem kui 

üle poole ajast 
2 2 
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D osa: Lisategurid

Tabel D1. Viskeseeriate vaheliste puhkepauside riskihindamine [7].

Puhkepausid Riskihinne 

Puhkepaus on vähemalt 5 min 0 

Puhkepaus on vähemalt 4 min 2 

Puhkepaus on vähemalt 3 min 4 

Puhkepaus on vähemalt 2 min 6 

Puhkepaus on vähemalt 1 min 8 

 

Tabel D2. Viske tempo riskihindamine [7]. 

Viskamise tempo Riskihinne 

Viskamine ei ole raske (pole 

pretensioone) 
0 

Viskeseeriate vahel on mõningased 

raskused viskekoormusega 
1 

Viskeseeriate vahel on sagedased 

raskused viskekoormusega 
2 

 

Lisafaktorite loetelu: 

 Viskamine põhjustab naha kokkusurumist või kahjustumist 

 Ülesanne nõuab head või täpset liikumist käel või sõrmedel 

 Ese on tavapärasest raskem, mida käsitleda 

 Valgustuse tase on puudulik 

 

Tabel D3. Lisa faktorite riskihinne [7]. 

Faktorite esinemine Vasak Parem 

Faktoreid ei esine 0 0 

Üks faktor esineb 1 1 

Kaks või rohkem faktoreid esineb 2 2 

 

Tabel 2.2. Viskeseeriate kogukestuse hindamine [7]. 

Viskamiste kestus  Kestuse kordaja 

1 minutit x 0,5 

1 minutit 30 sek x 0,75 

2 minutit x 1 

2 minutit 30 sek x 1,5 
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Uuringus psühholoogilisi tegureid ei arvestata skoori sisse. Kuid neid arvestatakse 

suhtlusel vaatlusalusega, mis märgib rahulolu või rahuolematust viskamisel. 

Psühholoogiliste tegurite loetelu 

 Vähene kontrollitavus treeneri poolt visketehniliste aspektide üle; 

 Vähestest puhkepausidest tingitud ülekoormus  (kiirustamine); 

 Monotoonne töö; 

 Kõrge tähelepanu- ja keskendumisvõime vajadus; 

 Üksinda treenimine; 

 

Tabel 3.1. Viskekoormuse mõju riskitasemele [7]. 

 

 

 

 

Hinnang kujuneb erinevate hindepallide kokku liitmise teel. 

Ülesande skoori arvutamine: 

Ülesande skoor = A1+A2+ B+C1+C2+C3+C4+C5+D1+D2+D3 

Riski skoori arvutamine: 

Ülesande skoor · Kestuse kordaja = Riskiskoor 

 

2.3.7. Andmete statistiline analüüs 

 

Tulemuste statistilist analüüsi tehti andmetöötlusprogrammiga Microsoft Excel 2007. 

Viskeseeriate vältel mõõdeti lihastoonuste ja lihasjõudude aritmeetilised keskmised ja 

standardhälbed. Viskeseeriate erinevuse hindamiseks kasutati Student’i paaris-t-testi. 

Statistilise olulisuse nivooks võeti p≤0,05.  

  

Riskiskoor Riskihinnang 

0-11 Viskekoormuse mõju riskitasemele madal 

12-21 Viskekoormuse mõju riskitasemele keskmine 

22 ja rohkem Viskekoormuse mõju riskitasemele kõrge 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1. Viskekoormuse mõju ülajäseme funktsionaalsele seisundile 

3.1.1. Ankeetküsitluse tulemused 

 

Uuritavate sihtgrupiks olid sportlased, kes omasid varasemat kokkupuudet viskeliigutust 

nõudva spordialaga (soovitatavalt odavise). Vaatlusaluste keskmine vanus oli 25,1 ± 8,3 

aastat. Uuritavate treeningstaaž oli keskmiselt 5,7 ± 2,0 aastat. Uuring viidi läbi e-

küsitlusena ajavahemikus 1.03...26.03.2016. Ankeetküsitlus koostati sportlastele, kes 

andsid uuringuks osalemisele nõusoleku, mis on esitatud lisas C. Seega ankeeditäitjaid oli 

100%.  Ankeetküsitlusele vastas 15 tervet meest. Vastanud olid vanuses 18-39 eluaastat.  

Nädalas visatakse keskmiselt 1,67 ± 0,5 korda. Treeningutel kasutatavateks viskeraskuseks 

oli keskmiselt 900 ± 400 g. Viskajad hindavad oma visketreenitust 10 palli skaalal 4,3 ± 

1,1 palliseks. Ettevalmistusperioodil visatakse topispalliga keskmiselt 1,8 ± 0,41 korda 

nädalas. 

Joonis 3.1. Ankeetküsitluse tulemuste jagunemine  JAH-skaalal (n=15) 

Kõige enam tunnetatakse treeningväsimust (73,3%). Järgneb visketreeninguteks piisavalt 

puhanud seisund (67%). Kolmandal kohal on erialane võimlemine (60%). Uuritavatest 

26,6% viskavad viskekuulidega. Jõutreeningut teevad uuritavad 2,5 ± 1,1 korda nädalas. 

Keskmiseks korduste ja seeriateks oli 5 seeriat ja 6,2 kordust. Õlavarrelihastele keskendub 

28 ± 3,8% jõutreeningust. Kerelihaste arendamisele pööratakse suurt tähelepanu. 

Uuritavatest 73,3% tugevdab kerelihaseid igal treeningul. Ankeetküsitluse tulemuste põhjal 
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saab järeldada, et uuritavad on uuringuks piisavalt ettevalmistunud omades eelnevalt 

kogemusi visketrenne tehes. Ankeetküsitluse tulemused on esitatud lisas A tabelites A1 ja 

A2. 

3.1.2. Lihastoonus 

3.1.2.1 Õlavarre kakspealihase toonus 

 

Tulemusi analüüsides selgus, et kõige enam muutus m. biceps brachii medialise toonus 

pärast esimest viskeseeriat (12,4%) võrreldes lähtetasemega. Teise viskeseeria järel muutus 

toonuse näitaja võrrelduna algtasemega väiksemaks, mille muutuseks registreeriti 8,2%. 

Pärast kolmandat viskeseeriat muutus toonusenäit veelgi väiksemaks, 1,7% tasemele. 

Neljanda viskeseeria järgselt tõusis toonuse näit taas peaaegu esimese seeria lähtetasemele 

10,6%. Viimase viskeseeria võrdlemisega lähtetasemega olulist muutust ei esinenud, kuigi 

see oli väiksem (7,2%) kui neljandal viskeseerial.  

 

Joonis 3.2. M. biceps brachii medialis toonuse muutus viie viskeseeria vältel võrreldes 

algtasemega (keskmine ± SD) *p<0,05- võrreldes algtasemega. 

Seeriate vahelisi andmeid analüüsiti paaris T-testiga ning selgus, et näitajate vahel 

statistilist olulisust p<0,05 täheldati esimese 0,02 ja viienda seeria vahel 0,037 võrreldes 

tasemega enne. 
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3.1.2.2. Deltalihase toonus 

 

Tulemustest selgus, et m.deltoideus anteriori oli negatiivne toonuse tendents ehk langus. 

Kuid teise seeria tulemused viitavad ka väiksele tõusutendentsile. Esimese seeria järel 

langes toonus -1,7% lähtetasemest, milleks registreeriti 15,7 Hz. Teise seeria järel tõusis 

toonuse näitaja 1,73%. Kolmandal seerial on kõige suurem toonuse languse -5,3%. 

Neljandal seeria järel muutus toonus -4,1% ning viiendal -2,2%.  

 

Joonis 3.3. M.deltoideus anteriori’ toonuse muutus viie viskeseeria vältel võrreldes 

algtasemega (keskmine ± SD). 

Tulemusi analüüsiti paaris-t-testiga ning statistilist olulisust ei täheldatud p<0,05. 
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3.1.2.3. Trapetslihase toonus 

 

Andmetöötlusest selgus, et kõige suurem muutus oli pärast esimest viskeseeriat kus 

m.trapezius toonus muutus võrreldes algtasemega 11,9%. Pärast teist viskeseeriat muutus 

toonuse näit kõige madalamale tasemele 2,7%. Kolmandal viskeseerial näit uuesti tõusis 

9,3%. Neljandal mõnevõrra langes. Pärast viimast viskeseeriat langes toonuse näitaja 5,4% 

võrreldes neljanda seeriaga.  

 

Joonis 3.4. M.trapezius toonuse muutus viie viskeseeria vältel võrrelduna algtasemega ( 

keskmine ± SD) *p<0,05- võrreldes algtasemega. 

Seeriate vahelist olulisust hinnati paaris-t-testiga ning statistilist olulisust p<0,05 märgati 

esimesel seerial (0,03) võrreldes lähtetasemega enne. 
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3.1.2.4. Õlavarre kolmpealihase toonus 

 

Tulemuste analüüsist selgus, et üldises plaanis muutus m. triceps brachii lihastoonus pärast 

esimest seeriat  (0,34%) ning järgmistes viskeseeriates toonusetõusu ei märgatud. Pärast 

teist viskeseeriat langes toonusenäitaja -4,2%. Pärast kolmandat seeriat mõnevõrra 

suurenes -2,3% kuid jäi siiski negatiivseks. Neljas ja viies viskeseeria endas muutusi ei 

täheldanud näitajad jäid -3,3% ja -5,6%.  

 

 

Joonis 3.5. M. triceps brachii toonuse muutus viie viskeseeria vältel võrrelduna 

algtasemega ( keskmine ± SD). 

 

Seeriate vahelisi andmeid hinnati paaris-t-testiga ning statistilist olulisust ei täheldatud 

p<0,05. 
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3.1.3. Dünamomeetria 

3.1.3.1 Õlavarre kakspealihase jõud 

 

Jõu mõõtmistulemused õlavarre kakspealihasele näitasid, et tulemused ei mõjutanud 

oluliselt viskamisel jõugenereerimisvõimet võrrelduna tasemega enne viskamist. Pärast 

esimest seeriat langes jõugenereerimisvõime -0,9%. Teise seeria järgselt langes jõud -

2,9%. Kuid pärast kolmandat viskevooru tõusis jõunäitaja 1,5% esialgsest tasemest 

kõrgemale. Neljanda viskevooru järgselt oli kerge langus -0,04% ning pärast viiendat 

viskevooru tõusis näit 3,6% esialgsest tasemest kõrgemale. 

 

Joonis 3.6. Jõugenereerimisvõime muutus m. biceps brachii viie viskeseeria vältel 

võrrelduna esialgse tasemega  (keskmine ± SD). 

Tulemusi hinnati paaris-t-testiga ning olulisuse nivooks märgiti p<0,05. Tulemuste 

kohaselt statistilist olulisust ei täheldatud. Sellegipoolest saab öelda, et ühtlane 

jõugenereerimisvõime, mis on esitatud joonisel 3.6., viitab, et uuritavatel on kõrge 

treenitus. 
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3.1.3.2. Õlavarre kolmpealihase jõud 

 

Jõu mõõtmistulemused õlavarre kolmpealihasele näitasid, et tulemused ei mõjutanud 

oluliselt viskamisel jõugenereerimisvõimet võrrelduna tasemega enne viskamist. Pärast 

esimest viskeseeriat langes jõugenereerimisvõime -2%. Teise viskeseeria käigus suurenes 

muutus veelgi -3,2%. Kolmanda viskeseeria järgselt oli muutus veelkord süvenenud 

langustrendis -4,6% . Neljandal viskeseerial muutus mõnevõrra suurenes -2,1% kuid siiski 

langus. Viiendal viskeseerial oli muutuseks -3,3% võrrelduna lähtetasemega. Tulemusi 

hinnati paaris-t-testiga ning olulisuse nivooks märgiti p<0,05. Tulemuste kohaselt 

statistilist olulisust ei täheldatud.  

  

Joonis 3.7. Jõugenereerimisvõime muutus m. triceps brachii viie viskeseeria vältel 

võrrelduna esialgse tasemega (keskmine ± SD). 

Tulemused ei täheldanud statistilist olulisust, kuid sellegipoolest saab öelda, et ühtlane 

jõugenereerimisvõime, mis on esitatud joonisel 3.7., viitab, et uuritavatel on  kõrge 

treenitus. 
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3.1.4. Subjektiivne väsimustunne 

 

Joonisel 3.8. on esitatud subjektiivse väsimustunde progresseerumine viskeseeriate vahel. 

Progresseerumist täheldati statistilise olulisuse nivooga p<0.001. Progresseerumise tõusu 

täheldati ka Borgi skaalal hindepallidena, kus lähtetasemega enne ja pärast viiendat tõusis 

hindepalli skaala kuue hindepalli võrra.  

Joonis 3.8. Subjektiivse väsimustunde  muutus seeriate vältel hinnatuna Borgi skaala 

alusel *p<0.001 (keskmine ± SD). 

 

Joonis 3.9. Subjektiivse väsimustunde protsentuaalne muutus seeriate vältel (keskmine ± 

SD) *p<0.005- võrreldes algtasemega. 
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Joonisel 3.9. on esitatud väsimustunde protsentuaalne muutus. Uuritavatel tõusis 

subjektiivne väsimustunne viimase seeriaga võrreldes enne viskamist 50,55%. Sellist 

muutust iseloomustas plahvastusliku töö iseloom, millel on spetsiifiline toime füüsilistele 

ja vaimsetele protsessidele, millega kaasnes järsk funktsionaalse seisundi muutus 

väsimustundes. 

3.1.5. Tööraskusastme muutus pulsimeetodil 

 

Joonisel 3.10. selgub, et südamelöökide sagedused enne viskele asumist on küllaldaselt 

taastunud. Joonisel 4.2. on näha, et viskeseeriatest taastumine võttis keskmiselt aega neli 

minutit, mis oli küllaldane, et süda ja veresoonkond saaks täielikult koormusest taastuda. 

Pärast viskamist täheldati väga ühtlast südamelöökide sagedust seeriates, mis jäid 

vahemikku 121,67...128,67 lööki/minutis. Tööraskusastme kvalifikatsiooni järgi jaotub see 

keskmisel raske ja raske vahele. 

 

Statistilist olulisust täheldati pärast viskamist ja enne viskele asumist kõigis seeriates 

p<0.0001. See tähendab seda, et puhkepausi kestus pärast viskamist ja uuesti viskele 

minnes oli küllaldane, et seeria vältel saadud viskekoormusest taastuda. 
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4. RISKITASEME MÄÄRAMINE 

4.1. Riskihinnang töö kestusele 

 

Vastavalt ART-meetodile, kus riskihinnangu üheks oluliseks komponendiks on ajaline 

kestus, mis määrati Tabeli D4 põhjal. Tabelis D4 on esitatud viskeseeriateks kulunud kogu 

aeg ehk viie viskeseeria ajaline kestus minutites. Vastavalt kestusele määratakse töö 

kestusele kordaja. Mida lühem on töö tegemise aeg seda väiksem on kordaja. Joonisel 4.1. 

on esitatud viskeseeriates kulunud aeg, mis jääb vahemikku 22,9...24,5 sekundit. 

Keskmiselt võttis uuritavatel 50 viske sooritamiseks seeriatena aega  116,9 sekundit. 

 

Joonis 4.1. Viskeseeriateks kulunud aeg (keskmine ± SD). *p<0.05 

 

Tulemused näitavad, et viskeseeriad kestsid ajaliselt üsna võrdselt 23,4 ± 1,6 sekundit. 

Statistilist olulisust täheldati esimese ja teise ning esimese ja kolmanda seeria vahel 

p<0,05.   
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Joonis 4.2. Pärast viskeseeriat taastumiseks kulunud aeg ( keskmine ± SD). *p<0.05. 

 

Tulemused näitavad, et viskeseeriatest taastumine kestis 4,1 ± 0,9 minutit. Statistilist 

olulisust täheldati esimese ja teise, esimese ja kolmanda ning esimese ja neljanda seeria 

vahel pärast viskamist p<0,05. 
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4.2. Riskihinnang ART- meetodil 

 

 
Joonis 4.3. Riskihinnangute arvväärtused ( keskmine ± SD). 

Riskihinnangute arväärtused 15 viskaja vahel jagunesid vastavalt metoodika hinnetele. 

Joonisel 4.3. on esitatud riskihinnagute arvväärtused. Kõrgema skooriga hinnati 

käeliikumiste kordust ja sagedust. Lisandus rakendatav jõud, mis oli uuritavatele etteantud 

submaksimaalne, ca 80% maksimumist. Järgnesid ebameeldivusasendite riskihindamine 

(kael, selg, ranne, sõrmed). Väiksema skooriga hinnati – (puhkepausi, töötempot ning 

lisafaktorite loetelust, midagi, mis viskajat konkreetselt häiris). Kõikide uuritavate 

hinnatud riskitasemed on esitatud lisas F, tabelis F.1. Keskmiseks riskihindeks saadi 18,52 

± 1,65, mis tähendab keskmist riskitaset tulenevalt töökoormuse mõjust 50 viske tagajärel. 

4.3. Järelmõju efekti kujunemine 

 

Vaatlusalused registreerisid 4, 8, 12 ja 24 tunni jooksul pärast uuringu lõppemist iseseisvalt 

subjektiivse väsimus või ebameeldivustunde kasutades Borgi skaalat. Tulemustest tabelis 

4.1. selgus, et pärast uuringut 40%-l uuritavatest ebamugavustunnet ei esinenud, 40%-l 

esines kerge valulikkus õlas ning 20%-l ebamugavustunne teistes kehapiirkondades 

(õlavarres, ülaseljas, küünarvarrel ja randmes). 

  

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

7,0 

8,0 



40 

 

Tabel 4.1. Järelmõju efekti tulemused hinnatuna Borgi skaalal  

 

 

Borgi skaalal olid vaatlusalused hinnanud 4 tunni järel subjektiivseks väsimus või 

ebameeldivustundeks 9,3 ± 2,6 palli , mis tähendab (,,väga kerge’’), 8 tunni möödudes 

hinnati 7,7 ± 1,7 palli (,,eriti kerge’’) ning 12 tunni pärast oli hindeskoor mõnevõrra 

väiksem 6,9 ± 1,4 palli (,,eriti kerge’’). Päev pärast uuringut (24h) möödudes täheldati 

hindepalliks 6,5 ± 1,2 palli (,,mitte mingisugune pingutus/ eriti kerge vahel’’). Seega võib 

järeldada, et koormus oli uuritavate jaoks võrdlemisi kerge, millest taastumine võttis aega 

maksimaalselt 24 tundi. 

  

 

Aeg, 

(pärast 

uuringut) 

Borgi skaalalt  

(number) 

(keskm.± SD) 

Märkused 

 (järelmõju kohta) 

4h 9,3± 2,6 
40% – ebamugavustunnet ei esinenud 

40% – õlas kerge valulikus 

20% – ebameeldivusunne (õlavars, ülaselg, 

küünarvars, ranne) 

8h 7,7± 1,7 

12h 6,9± 1,4 

24h 6,5± 1,2 
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada viskekoormusest tulenev mõju sportlase 

ülajäsemete funktsionaalsele seisundile ning hinnata viskekoormusest tulenevat riskitaset. 

Põhilisteks meetoditeks olid ülajäsemete korduvliigutuste riskihindamine, millele lisandus 

ankeet-, video-, mõõtmis- ja andmetöötlusmeetod, millele järgnesid tööraskusastmete 

hindamine pulsimeetodil ning subjektiivse väsimustunde ja viskekoormuse järelmõju efekti 

hindamine. 

Uurimistöö põhitulemused on järgmised: 

1. Ankeetküsitlusest selgus, et uuritavad olid uuringuks piisavalt ettevalmistunud, 

omades eelnevalt viskealast kokkupuudet visketreeningute näol. 

2. Lihastoonus viskekoormuse mõjul oluliselt ei muutunud. 

3. Õlavarre kakspea- ja kolmpealihase isomeetriline jõud viskekoormuse mõjul 

oluliselt ei muutunud. 

4. Sportlaste viskekoormus südame-veresoonkonnale oli südamelöögisagedusega 

keskmiselt 126,51 ± 2,8 lööki/minutis, mis kvalifitseerus keskmiselt raske ja raske 

töö vahele. 

5. Subjektiivne väsimustunne muutus progresseeruvalt viskeseeriate järgselt, kus 

tõusis pärast koormuse lõppu võrrelduna algtasemega 50,6%. 

6. Pärast uuringut tekkinud järelmõju hindamisel ei tundnud ebamugavustunnet 40% 

uuritavatest, 40%-l esines kerge valulikkus õlas ning 20%-l ebamugavustunne 

teistes kehapiirkondades. 

7. Sportlaste viskekoormuse keskmiseks riskihindeks saadi 18,5 ± 1,7, mis tähendab 

keskmist riskitaset tulenevalt töökoormuse mõjust. 
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THE EFFECT OF REPEATED THROWING MOTION ON THE FUNCTION OF 

UPPER LIMBS DURING SPORTS TRAINING 

SUMMARY 

 

The aim of this research was to evaluate the effect of throwing load on the upper limbs 

functional status and assess the level of risk. In this research was 15 observations, with 

mean age 25,1 ± 8,3 years. Totally 50 throws (throwing weight 500gr) by submaximal load 

~80% of maximum and set up 5 series with 10 throws was performed. Before and after 

every series muscle parameters heart rate and subjective feeling of fatigue were measured, 

Results of the research showed increased muscle tone trend by m.biceps brachii medialis 

7.2% and m.trapezius 5,3% compared to these parameters before throwing. The results 

were not statistically significant. However subjective feeling of fatigue significant changed 

p<0.001 and progressed by all 5 series. It increased 50,6% compared to the period before 

throwing. 

Explosive motions are injury-prone due to different forces by throwing distances. In this 

research the ART-method (Assesment of repetitive tasks of upper limbs) is used to evaluate 

injury risks by repetitive throwing in athletes. Results showed that the injury risk level 

during 50 throws is average. The severity of work was 126,5 ± 2,8 beats/ per minute, 

which classified as average between moderately heavy and heavy. Every participant 

registered independently soreness or discomfort using the Borg scale after 4, 8, 12 and 24 

hours in the end of this research. Results showed that 40% of participants reported no 

soreness of discomfort, but 40% of them mentioned light soreness in the shoulder area and 

20% of participants in other areas of the body (upper arm, lower back, forearm and wrist). 
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Lisa A 

UURINGU INFOLEHT 

Lugupeetud osaleja! 

Olete kutsutud osalema uurimistöös, mille teemaks on ,,Korduvate viskeliigutuste mõju 

hindamine ülajäseme funktsionaalsele seisundile sportlikul treeningul''.  

Uuringu eesmärk on tuvastada korduvate viskeliigutuste mõju sportlaste funktsionaalsele 

seisundile, mille järgselt saab hinnata ülajäsemetes tekkivaid vigastusriske ning anda 

soovitusi mõõduka treeningkoormuse doseerimiseks. 

Uuring viiakse läbi Tartu Ülikooli Spordihallis ( Ujula 4, Tartu, 51008).Uuringus 

osalemiseks on valitud uuritavad vanuses 18-39.aastat ja tegelevad viskeliigutust nõudva 

alaga (soovitatavalt odavise). Uuringus osalemiseks tuleb Teil olla terve, mis võimaldab 

Teil ettenähtud uuringu programmi läbi teha. Lisaks ilmnevate tervishäirete (valu) 

korral tuleb koheselt teavitada uuringu läbiviijat!. 

Uuringu programm koosneb: 

1. Esmalt teeb uuritav klassikalise soojenduse koos jooksu, venitus ja 

painutusharjutustega, mis hõlmab kogu keha. 

2. Enne visete sooritamist tuleb täita ankeetküsimustik visketreeningu ja jõutreeningu 

kohta ja nõusoleku uuringus osalemiseks (võimalik ka elektroonne täitmise viis) 

3. Uuritaval tuleb sooritada 50 paigalt viset, millest tehakse 5 seeriat ja 10 viset. 

Submaksimaalse koormusega ~80%. Visetest tehakse videoanalüüs tagant asendis, 

kus fikseeritakse viskeseeriaks kulunud aeg ja hiljem teostatakse korduvliigutuste 

riskihindamise analüüs ART meetodi kohaselt. 

4. Iga seeria vahel tehakse lihasteparameetrite mõõtmine lihastele: esimene delta, 

trapets,  õlavarre kakspealihas ja kolmpealihas. 

5. Pulsi mõõtmine viskeseeriate kestel ja järgselt (taastumine) 

6. Lisaks enne ja iga seeria järel mõõdetakse lihasjõudu (õlavarre kakspealihas ja 

kolmpealihas) 

7. Subjektiivse väsimustunde küsimine viskeseeriate järel (Borgi skaalal) 

8. Saata uuringu korraldaja e-mailile järelmõjuefekti hindamise leht.  

Uuringul saadud tulemusi kasutatakse sihtotsarbeliselt uuringu eesmärgile ning 

uuringu läbiviija tagab uuritavate andmete konfidentsiaalsuse. Uuring kestus on 

kokku 60 minutit. Tänan Teid! 
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Lisa B 

Tabel B1. Visketreeningut puudutavad ankeetküsitluse tulemused 

 

 

  

1. ÜLDANDMED 

1.1. Kuupäev: 1.03...26.03.2016; ankeeditäitjaid n=15 

1.2. Vanus:  25,1 ±8,3 aastat 

2. VISKETREENINGUT PUUDUTAVAD KÜSIMUSED 

2.1. Mitu aastat te visketrenne olete teinud? 

5,7 ± 2,00 aastat 

2.2. Mitu visketrenni Te teete nädalas ? 

1,67 ± 0,5 

2.3. Kui suur on visatav raskus ? 

900 ± 400g 

2.4. Mitu korda nädalas Te  topispallidega viskate ? 

1,8 ± 0,41 

2.5. Kas Te viskate viskekuulidega ? 

a) jah- 26,6%                    b) ei- 46%             c) mõnikord- 13,3%            d) harva- 13,3%                

2.6. Kas Te võimlete erialaselt nt. ( õlavöötmele harjutused)?  

a) jah-60%                    b) ei-13,3%              c) mõnikord-13,3%            d) harva-13,3%                

2.7. Kas Te alustate visketrenni raskema kuuliga ja lõpetate kergemaga ? 

a) jah-13,3%                    b) ei- 73,3%                c) mõnikord- 6,6%            d) harva- 6,6%                

2.8. Kas Teil on esinenud valu viskamisel ? 

a) jah- 20%                    b) ei- 0%              c) mõnikord- 6,6%            d )harva- 73,3%             e) ei 

oska öelda -0% 

2.9. Kas Te viskate kuulidega seljataha ? 

a) jah-13,3%                    b) ei – 46%             c) mõnikord- 13,3%           d) harva- 20%               e) ei 

oska öelda- 0% 

2.10. Kas olete visketreeningu pooleli jätnud tervislikel põhjustel ? 

a) jah- 13,3%                    b) ei- 40%               c) mõnikord- 13,3%          d) harva- 33,3%               e) 

ei oska öelda- 0% 

Kui vastuse variant on ’’JAH’’ või ’’MÕNIKORD’’, siis milles on probleem seisnenud ? 

Kerget valulikkust õlas või küünarliigeses 

2.11. Kas Te kasutate visketrennides kummilinti ?  

a) jah- 13,3%                    b) ei – 26,6%              c) mõnikord - 46%         d) harva- 33,3%               e) 

ei oska öelda 0% 

2.12. Kas Te olete visketrennideks piisavalt puhanud ? 

a) jah- 66,7%                    b) ei- 13,3%              c) mõnikord  -20%          d) harva- 0%                

e) ei oska öelda- 0% 

2.13. Kas Te kasutate visketreeningul kaldpinki topispallidega viskamiseks ? 

a) mõnikord- 13,3% b) ei- 86,6% 

2.14. Milliseks sa enda visketreenitust 10 palli skaalal hindaksid ? 

(0-3 nõrk; 3-5 keskmine; 5-8 tugev; 8+ väga tugev) 

4,3 ± 1,1 
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Lisa B 

 

Tabel B2. Jõutreeningut puudutavad ankeetküsitluse tulemused 

   

3.JÕUTREENINGUT PUUDUTAVAD KÜSIMUSED 

3.1. Mitu korda Te nädalas jõutreeningut teete ? 

2,5 ± 1,1 

3.2. Kui suur on treeningumaht tõstesaalis ( kordused ja seeriad)?  

5 seeriat 6,2x 

3.3. Kas te võimlete end jõusaalis 1,25 või 2,5kg kangiketastega soojaks ? 

a) jah – 20% b) ei- 80% 

3.4. Kui suur osa protsentuaalselt Teie jõutreeningust keskendub õlavarrelihastele ? 

28 ± 3,8% 

3.5. Kas Te kasutate oma jõutreeningus pulloverit ( üle pea vedu)? 

a) jah- 33,3%                    b) ei- 40%              c) mõnikord- 13,3%            d )harva- 13,3%                

3.6. Kui suur rõhku Te pöörate kerelihaste tugevndamisele ? 

a) iga trenn – 73,3% b) vähem kui iga trenn- 26,6% 

 3.7. Kas Te üldjuhul  tunnete hästi treeningväsimust?  

a) jah-73,3%                   b) ei- 0%              c) mõnikord- 20%            d )harva- 6,6%          

 3.8. Kas Te kasutate kummilinti jõuharjutuste tegemisel ? 

a) jah- 33,3%                    b) ei- 26,6%              c) mõnikord- 40%            d )harva- 0 %               
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Lisa C 

UURINGUS OSALEJA NÕUSOLEK 

 

Korduvate viskeliigutuste mõju hindamine ülajäsemete funksionaalsele seisundile 

sportikul treeningul 

 

Mind,................................................................., on informeeritud ülalmainitud uuringust ja 

on olen teadlik läbiviidava uurimistöö eesmärgist, uuringu metoodikast ja sellest, et uuring 

ei ohusta ega kahjusta minu tervist, mul alati võimalus looguda uuringust osalemisest ning 

kinnitan oma nõusolekut selles osalemiseks oma allkirjaga. 

Tean, et uuringute käigus tekkivate küsimuste või võimalike tervisehäirete kohta saan 

mulle vajalikku täiendavat informatsiooni uuringu teostajalt: 

 

Ergo Tamm, Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi magistrandilt (Kreutzwaldi 56, 51014 

Tartu, tel 56933877, e-post: ergo.tamm.003@gmail.com 

 

 

Käesolev dokument vormistatakse 2 eksemplaris, millest üks jääb minule kui uuritavale ja 

teine uurijale. 

 

Uuritava allkiri ............................... 

Kuupäev ja aasta: ........................... 

 

Uuritavale informatsiooni andnud isiku nimi: ........................................................... 

Uuritavale informatsiooni andnud isiku nimi allkiri: ................................................. 

Kuupäev ja aasta: ................................... 
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Lisa D 

Järelmõju efekti hindamine 
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Lisa E 

Tabel E1. Pilootkatse tulemused 

 

 

 

 

  

Funkts.seisund 1 seeria 2 seeria 3 seeria 4 seeria 5 seeria Kokku Keskmine 

Uuritav 1 

Väsimus 

 ( subjekt. Borgi 

skaala) 

8 12 12 12 13 57 11,4 ± 1,95 

Aeg  

( seeria 

tegemiseks, sek) 

23 24 24 22 25 118 23,6 ± 0,96 

Paus 

 ( seeria järel, 

sek) 

60 45 43 43 37 228 45,6 ± 8,6 

 

Uuritav 2 

Väsimus 

 ( subjekt. Borgi 

skaala) 

7 11 11 11 13 53 10,6 ± 2,2 

 

Aeg  

( seeria 

tegemiseks,s ek) 

19 20 21 20 20 100 20 ± 0,7 

Paus 

 ( seeria 

järel,sek) 

42 50 47 44 40 223 44,6 ± 3,98 

 

Uuritav 3 

Väsimus 

 ( subjekt. Borgi 

skaala) 

7 10 11 13 14 55 11± 2,74 

 

Aeg  

( seeria 

tegemiseks,sek) 

26 22 20 22 20 110 22 ± 2,45 

Paus 

 ( seeria 

järel,sek) 

41 53 60 60 57 271 54,2 ± 7,92 
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Lisa F 

Tabel F1. Riskihinnangud ART-meetodi põhiselt 

Uuritav 
Käe- 

liikumised 
Käe- 

kordused 
Jõud 

Kaela 
asend 

Selja 
asend 

Käe 
asend 

Ranne Sõrmed 
Puhke- 

paus 
Tempo 

Lisa 
faktorid 

Summa 
Kestuse 
kordaja 

Riskihinne 

1 6 4,5 3 1 2 2 1 0 0 0 1 20,5 1 20,5 

2 6 5 3 1 2 2 1,5 0 0 0 1 21,5 0,75 16,16 

3 3 0 3 1 1 2 1 0 0 0 0 11 1,5 16,5 

4 6 4 3 1 1 2 1 0 2 0 0 20 0,9 18,00 

5 6 4 3 1 1 2 1,5 0 2 0 1 21,5 0,95 20,43 

6 6 5 3 1 1 2 1,5 0 2 0 0 21,5 0,8 17,2 

7 6 4,5 3 1 1 2 1,5 0 3 0 1 23 0,85 19,55 

8 3 0 3 1 1 2 1 0 1 0 0 12 1,5 18,00 

9 3 3 2 1 1 2 2 0 2 0 0 16 1,05 16,8 

10 6 4,5 3 1,5 2 2 2 0 3 0 1 25 0,85 21,25 

11 6 3,5 3 1 2 2 1,5 0 0 0 1 20 0,95 19,00 

12 3 3,5 3 1 2 2 1,5 0 4 0 0 20 0,99 19,8 

13 2 0 3 1 1 2 2 0 2 0 0 13 1,5 19,5 

14 6 5 3 1 2 2 2 0 4 0 0 25 0,75 18,75 

15 6 5,5 3 1 1 2 2 0 3 0 0 23,5 0,7 16,45 
Aritm. 

 keskmine 4,93 3,47 2,93 1,03 1,40 2,00 1,53 0,00 1,87 0,00 0,40 19,57 1,00 18,52 
Standard- 

hälve 1,58 1,91 0,26 0,13 0,51 0,00 0,40 0,00 1,41 0,00 0,51 4,52 0,28 1,65 
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