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Ievads 
Taekwon-do tehnikai kā divcīņas sporta veidam ir raksturīga paņēmienu izpilde ļoti lielā ātrumā. Lai objektīvi varētu novērtēt 
paņēmienu ātrumu dažādās spēriena fāzēs ir nepieciešams pielietot efektīvās metodes un veikt detalizēto kustības analīzi. 
Mūsdienas tehnoloģijas ar ātrgaitas video filmēšanu (100 Hz) ļauj objektīvi vērtēt šādus radītājus. 
 
Pētījuma metodika 
Pētījumā piedalījās astoņi melnas jostas (1.dans) taekvondisti (vecums: 18±2 gadi; augums: 171±5 cm; svars: 65.1±4 kg; sporta 
stāžs: 11±3 gadi), kuri ir nacionālo turnīru uzvarētāji vai godalgoto vietu ieguvēji.  

Pētījumā tika analizēta sānu taisnā spēriena ar priekšējo kāju (Yop chagi) izpilde uz vietas un kustībā pa mērķi no cīņas attāluma. 

Kustības analīzei tika pielietotas divas ātrgaitas Basler videokameras (100 Hz) un SIMI Motion programma. Gaismas atstarotāju 
mārkeri tika piestiprināti uz trim spērienu kājas locītavām: gurns (Trochanter Major), ceļgals (Condylus Lateralis) un potīte 
(Malleolus Lateralis). 
 
Pētījuma rezultāti 
Sānu taisnā spēriena ar priekšējo kāju uz vietas kopējais laiks ir 0,25±0,01 s, pirmās fāzes laiks – 0,14±0,01 s, bet otrās – 
0,11±0,01 s. Izpildot kustībā pa mērķi – kopējais laiks ir 0,40±0,01 s, pirmās fāzes laiks – 0,30±0,01 s, bet otrās – 0,10±0,01 s. 
Lielākais spēriena uz vietas potītes ātrums ir 7,7 m/s, bet kustībā pa mērķi 7,1 m/s. Tas notiek abiem spērieniem pirms 0,05 s 
līdz pilnas kājas iztaisnošanai. 

Pēc attēla ir redzams, ka spēriena uz vietas ceļgala ātrums pakāpeniski pieaug līdz 1.fāzes (sagatavošanas fāze) beigām, bet 
potītes ātrums sasniedz lielāku punktu 2.fāzes (sitiena fāze) vidū. Spēriena kustībā ceļgala un potītes ātrumam ir divas virsotnes – 
1. un 2.fāzēs. Tas nozīme, ka pirms 2.fāzes sākuma notiek ātruma samazināšana pirms spēriena nobeiguma. 
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Attēls. Sānu taisnā spēriena ar priekšējo kāju ātrums (Yop chagi) 
Secinājumi 
Spēriena izpildes laiks kustībā ir ilgāks par 0,15 s, nekā uz vietas pa mērķi, jo taekvondistam jāizpilda kustību uz priekšu. 
Lielākais potītes ātrums ir spērienam uz vietas – 7,7 m/s. Spērienam kustībā par 0,16 s vairāk jātērē laika sagatavošanas fāzes 
ieņemšanai, bet sitiena fāze abiem spērieniem ir gandrīz vienāda – 0,10±0,01 s. 

Tas nozīme, ka spērienu laiks ir atkarīgs tikai no sagatavošanas fāzes ieņemšanas. 
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