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Preprosti testi za ugotavljanje gibalnih sposobnosti kegljačev 

Bajec Bojan, prof. 

Cilj preprostih meritev je nadzor osnovnih in specifičnih gibalnih sposobnosti, ter osnovnih 

telesnih lastnosti kegljača- antropometrija. Na osnovi testov je za trenerja in za vadečega to 

izhodišče za načrt trenažnega procesa, odpravljanje pomanjkljivosti, boljše taktično 

načrtovanje, z zdravstvenega vidika pa preprečevanje asimetrije, ki je posledica enostranske 

obremenitve telesa v dolgotrajnem procesu vadbe.  S preprostimi testi se lahko pridobijo 

osnovni podatki tudi o osebnostnih lastnostih vadečega – len, delaven, zagnan, nepremišljen, 

timski, individualen, vodljiv, uporen,,,,, skratka z meritvami dobimo informacije, ki imajo 

veliko uporabno vrednost tako za trenerja kot za vadečega.  

Pomembno ! 

Pri meritvah je pomembno da se upoštevajo osnovana pravila 

1. vedno ob isti uri dneva, 

2. vedno z istim merilnih inštrumentom, 

3. vedno z isto tehniko merjena in 

4. kontrolo merjenja naj izvede ista oseba, ki je izvedla prvo merjenje. 

Meritve moči kegljačev na Fakulteti za šport so pokazale da imajo kegljači slabo moč 

iztegovalk in upogibalk kolena. Ti dve mišični skupini sta najbolj pomembni pri izmetu. Ker 

je mišična sila, ki je potrebna za tehniko kegljanja relativno majhna je smiselno najprej 

povečati to silo potem pa povečati število ponovitev.  

Na testih se ravno tako pojavlja različna moč rok, kjer je izmetna roka bistveno močnejša. 

Razlika v moči rok je za zdravje manj škodljiva kot razlika trupa in nog. (kronične poškodbe, 

kolena, hrbtenice, ploska stopala, skolioze) pa vendar je potrebno tudi pri rokah zagotoviti 

simetričnost.  

Z meritvami se hitro ugotovi asimetrija, na osnovi te informacije pa je potrebno takoj 

spremeniti proces treniranja s ciljem uravnovešenosti. Torej ne samo deficit v moči, 

vzdržljivosti , gibljivosti ali v koordinaciji se z ločenim  merjenjem leve , desne roke, noge, 

trupa, sukalk pridobijo podatki da je nekaj narobe oziroma da je telo v mejah normale. 

Vir: sodobno kegljanje, Ljubljana 2012 Kegljaška zveza Slovenije isbn 978-961-90660-3-3 

Čuk Ivan 1961 264758272  

 

Vsekakor pa se je pred vsakršnim zbiranjem podatkov posameznika potrebno podrobno seznaniti 

Z  ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-1) in ga dosleno upoštevati !! 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906  

 

 

 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906
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MOTORIČNE SPOSOBNOSTI ČLOVEKA 

V nadaljevanju so navedene osnovne definicije Motoričnih sposobnosti človeka. 

MOTORIČNE SPOSOBNOSTI ČLOVEKA Gibanje zdravega človeka pri delu, športu ali 

rekreaciji je pogojeno z njegovimi sposobnostmi, lastnostmi in karakteristikami. Stopnja 

razvitosti teh kvalitet je pri ljudeh različna. Motorične sposobnosti so tako kot druge 

človekove sposobnosti po eni strani prirojene in po drugi strani pridobljene. To pomeni, da je 

človeku že z rojstvom dana stopnja, do katere se mu bodo razvile motorične sposobnosti, 

seveda ob normalni rasti in zorenju. Znano je, da je za hitrost prirojena stopnja kar 90 %, kar 

pomeni, da lahko s treningom na razvoj te sposobnosti vplivamo le v preostalih 10 %. Moč pa 

je človeku prirojena le v približno 50 % in jo lahko s treningom razvijemo še enkrat toliko. 

Razlikujemo naslednje motorične sposobnosti: moč, hitrost, gibljivost, koordinacijo, 

ravnotežje, preciznost in vzdržljivost.  

MOČ Moč je sposobnost človeka, da učinkovito izkorišča silo mišic za delovanje proti 

zunanjim silam. Pod mišična sila razumemo tisti silo, ki jo razvijajo mišice s svojim 

naprezanjem. Zunanje sile pa so sile, ki nastanejo izven telesa, kot npr.: sila teže, trenja, 

vztrajnostna sila, sila pritiska, sila vleka,… . Mišica lahko razvija silo z gibanjem, (krčimo in 

raztezamo mišico) in brez gibanja, ( v mišici povečujemo napetost brez premikanja). 

Poznamo: 1. Eksplozivna moč. Za to vrsto moči je značilna hitra in takojšnja mobilizacija 

velike količine mišične sile, ki jo uporabljamo za premagovanje odporov. To se zgodi npr. pri: 

atletika – skoki, meti, šprinti, gimnastika – preskoki, plavanje, športne igre – šprinti. 2. 

Repetativna moč. Primer takega premagovanja odpora so ciklična gibanja človeka oziroma 

ponavljajoča gibanja. To je pri: plavanju, kolesarjenju, tekih na dolge proge, veslanju in 

podobno. Za to moč je značilno, da ima človek dovolj visok nivo motivacije. 3. Statična moč. 

Je sposobnost, da se telo obdrži v določenem položaju z mišičnim naprezanjem.Statična moč 

pride do izraza predvsem pri gimnastiki – razovke, opore, vese,… , rokoborbi, judu – različni 

končni prijemi.  

HITROST Hitrost je sposobnost hitrega izvajanja motoričnih nalog pri velikem številu 

športov. S treningom lahko le malo vplivamo na razvoj hitrosti. Visoka prirojenost hitrosti je 

predvsem pogojena z nekaterimi fiziološkimi značilnostmi človeka, kot je: sposobnost 

centralnega živčnega sistema, da izvaja veliko število impulsov, ki vzdražijo mišice; 

sposobnost hitrega prenosa impulsov po živčnem sistemu in sposobnost hitre zaustavitve 

oddajanja impulsov. Ločimo tri oblike hitrosti: - sposobnost ponavljanja gibov z veliko 

frekvenco, - hitro opravljanje enega samega giba in - hitro reagiranje.  

GIBLJIVOST Gibljivost je sposobnost izvajanja gibov z veliko amplitudo. Kakšno gibljivost 

bo človek sposoben izraziti je odvisno od anatomskih, fizioloških, antropometričnih in 

psiholoških dejavnikov. Z večjo ali manjšo gibljivost pa so odgovorni: velikost in oblika 

sklepnih površin, dolžina in elastičnost mišic in vezi, stanje centralnega živčnega sistema, 

mišični tonus, debelost, dolžina njegovih telesnih segmentov, emocionalno stanje in 

treniranost v smislu gibljivosti. Druge motorične sposobnosti nimajo bistvenega vpliva na 

gibljivost, sam pa vpliva na hitrost, koordinacijo in ravnotežje. 
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RAVNOTEŽJE Ravnotežje je sposobnost človeka, da ohrani stabilen položaj pri različnih 

motoričnih nalogah. Kadar se želi ohraniti nek položaj, človekovo telo ne miruje, temveč 

nenehno koleba. Kot da bi za trenutek izgubili ravnotežje in ga v istem trenutku zopet 

vzpostavili. Bolj je pri človeku razvita ta motorična sposobnost, manjše so amplitude 

korekcijskih gibov in ravnotežje se lažje ohranja. Ravnotežje je pomembno v vseh športih. 

Razlikujemo dve obliki ravnotežja: - statično ravnotežje, ki pride do izraza pri ohranitvi 

ravnotežnega položaja v mirovanju, - dinamično ravnotežje, ki pride do izraza pri ohranitvi 

ravnotežnega položaja v gibanju.  

PRECIZNOST Preciznost je sposobnost za natančno določitev smeri in intenzivnosti gibanja. 

Preciznost pride do izraza pri športih, pri katerih se zadevajo cilji: nogomet, košarka, rokomet, 

odbojka,… in športih, kjer je potrebno izvesti natančno gibanje: smučanje med vratci, umetno 

drsanje (obvezni program), hokej na ledu,… Ločimo dve vrsti preciznosti ali natančnosti: - da 

vodeni »projektil« zadene cilj – pest pri boksu, smučar,… in - da »izstreljeni projektil« 

zadene cilj – žoga, pack,… Med obema načinoma preciznosti je razlika v tem, da pri vodenem 

projektilu lahko ves čas popravljamo njegovo pot, pri izstreljenem pa ne.  

KOORDINACIJA Koordinacija pomeni sposobnost lahkotnega in miselnega usklajevanja 

gibov telesa, ki jih prilagajamo konkretnim potrebam in zahtevam. Koordinacija pomeni, da 

lahko naučene gibalne naloge (avtomatizmi) prilagajamo novonastalim situacijam in 

potrebam. Po drugi strani pa je koordinacijska sposobnost pogojena z zalogo osvojenih 

gibalnih navad (motoričnih informacij). Koordinacijska sposobnost se izraža: - kot sposobnost 

hitrega učenja motoričnih nalog, - kot sposobnost hitrega izvajanja motoričnih nalog, - kot 

sposobnost izvajanja motoričnih nalog v določenem ritmu in - kot sposobnost hitre 

preobrazbe že naučenih avtomatiziranih motoričnih nalog. Znana je povezanost koordinacije s 

hitrostjo, gibljivostjo, ravnotežjem, preciznostjo in inteligenco.  

VZDRŽLJIVOST Vzdržljivost je sposobnost za dolgotrajno opravljanje motoričnih 

aktivnosti. Osnovna vzdržljivost je sposobnost za opravljanje dolgotrajnega dela zmerne 

identitete, pri katerem se aktivira celotno mišičevje. Aerobna zmogljivost človeka predstavlja 

vir energije, ki počasi vendar trajno doteka (dihanje) in lahko zadovoljuje povprečne zahteve 

organizma po energiji. V kolikor pa se potrebe po energiji povečajo in se začno približevati 

maksimumu, pa se morajo vključiti tudi anaerobni izvori energije, čeprav le za krajše časovno 

obdobje, potem pa moramo svojo aktivnost prekiniti zaradi prevelike utrujenosti. Povzeto po: 

Vaditelj, Partizan Slovenije,… Ljubljana, 1974 

Vir: 

http://www.os-skofljica.si/wp-content/uploads/2015/08/motoricne_sposobnosti_cloveka.pdf 
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Za meritve kegljačev pa tudi če so to le preprosti testi je potrebno upoštevati  

naslednja izhodišča: 

Vir: sodobno kegljanje, Ljubljana 2012 Kegljaška zveza Slovenije isbn 978-961-90660-3-3 

Čuk Ivan 1961 264758272  

 

- biomehanika tehnike kegljanja 

- funkcionalna anatomska analiza   

- energetske zahteve 

Spodaj so opisane vaje za testiranje s slikami in predlagan postopek oz. časovnica ali število 

ponovitev. Pomembno je da se pred vsakim testom pokaže, povadi in nato dosledno zahteva 

pravilna izvedba vaj.  Smiselno je že v začetku določiti obdobja, 2 do 3 letno, testiranja , ki se 

izvajajo v enakih pogojih. 

 

Aerobna vzdržljivost 

Kegljanje je izrazito aerobna dejavnost. 

Kegljanje sodi med športe, kjer je na tekmavanju menjava med naporom in odmorom v prid 

odmoru, tako ima kegljač vedno dovolj časa, da si obnovi energijo. Po meritvah srčnega pulza 

med aktivnostjo lahko zaključimo, da gre za izrazito aerobno dejavnost. 

Z upoštevanjem trajanja tekme 60 minut, pri pulzu 130 udarcev na minuto na treningu ter  pulz 160 

na minuto v času tekme, je za oceno aerobne vzdržljivosti kegljačev primeren Cooperjev test na 2400 

m. Cilj vadbe je doseči  ter nato vzdrževati rezultate z oceno 4-5 po tabelah Cooperja. 

Kot odlična mera stopnje aerobne pripravljenosti nam služijo Cooperjeve tablice. Tablice so prirejene 

za moške in ženske različnih starosti. V tablicah odčitamo rezultat od 1(zelo slabo)  do 5 (odlično) in 

na osnovi ocene, lahko pripravimo program treninga vzdržljivosti. 

Tabela 16. Test 12-ih minut po Cooperju - pretečena razdalja v metrih oz. tek na 2400 metrov (6 

krogov na atletskem stadionu) za moške in 1600 metrov za ženske (4 krogi na atletskem stadionu) 

Moški -starost pod 30 30-39 40-49 50 in več 

zelo slabo do 1600 do 1520 do 1360 do 1280 

slabo 1600-2000 1520-1840 1360-1680 1280-1600 

srednje 2000-2400 1840-2240 1680-2080 1600-2000 

dobro 2400-2800 2240-2640 2080-2480 2000-2400 

odlično nad 2800 nad 2640  nad 2480 nad 2400 
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Ženske-starost pod 30 30-39 40-49 50 in več 

zelo slabo do 1520 do 1360 do 1200 do 1040 

slabo 1520-1840 1360-1680 1200-1520 1040-1360 

srednje 1840-2160 1680-2000 1520-1840 1360-1680 

dobro 2160-2640 2000-2480 1840-2320 1680-2160 

odlično nad 2640 nad 2480 nad 2320 nad 2160 
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Vzdržljivost v moči 

V kegljanju mora kegljač 120x enako uspešno opraviti lučaj. Kar pomeni, da ni velikih zahtev 

po največji mišični sili, temveč mora kegljač biti sposoben 120x razviti enako mišično silo. 

Da to uspe potrebuje vzdržljivost v moči. Za razvoj in ohranitev vzdržljivosti v moči se 

običajno izvajajo vaje, kjer premagujemo 40% do 60% največjega bremena s 15 do 20 

ponovitvami v 3-5 serijah,.število treningov pa vsaj 3 x tedensko. Pri izboru vaj moramo 

predvsem izbrati vaje pri katerih lahko določimo obremenitev. Trenirati moramo naslednje 

sklope mišic za izboljšanje izvedbe kegljaškega lučaja: 
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Na naslednjih slikah so primeri vaj za testiranje za navedene mišične skupine. 

Vir: sodobno kegljanje, Ljubljana 2012 Kegljaška zveza Slovenije isbn 978-961-90660-3-3 

Čuk Ivan 1961 264758272  

Upogibalke prstov in dlani 

Navijanje uteži     

 

1. 30 s – število ponovitev  ? kg 

2. 60 s – število ponovitev ? kg 

 
 

Upogibalke roke 

Plezanje  

1. Drža v vesi  

2. Preplezana dolžina s pomočjo nog 

3. Preplezana dolžina brez pomoči rok 

4. Preplezana dolžina s pomočjo rok na čas 

5. Preplezana dolžina brez pomoči nog na čas 

 
 

 

 Drža v vesi  - čas  

Vir  

https://www.google.si/search?q=Vesa+v+zgibi&espv=2&biw=1920&bih=955&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0

ahUKEwjrvJiTntPJAhVCWhQKHQ2_DN8Q7AkIRg#imgrc=9XIBseLI0KnHoM%3A 
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Sukalke trupa 

Zaklon z zasukom v levo in desno 

1. 30 s – število ponovitev  

2. 60 s – število ponovitev  

 
 

Iztegovalke trupa 

1. 60 s – število ponovitev  

Zaklon 

 
 

Stranske iztegovalke trupa 
1. Drža – čas 
2. Drža s kroženjem in število ponovitev na čas 30 s 
3. Drža s kroženjem in število ponovitev na čas 60 s 

Kroženje z nogami in trupom  

 
 

Odkloni 

1. 30 s – število ponovitev  

2. 60 s – število ponovitev  

 

 
 

 

Iztegovalke noge 

Globinski skoki 

1. Pravilna izvedba 

2. Pravilna izvedba - število ponovitev na čas 60 s  
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Gibljivost 

Osnovni test gibljivosti trupa in nog  je predklon s ciljem doseči tla z dlanmi rok. Rezultati testiranja 

kažejo dobre rezultate, zato  je pa pomembno ohranjanje gibljivosti.  

PREDKLON NA KLOPI: 

REKVIZITI: Klopca Elan ali leseni okvir z merilom. 

NALOGA: Merjenec stopi na klopco z iztegnjenimi nogami, stopala so vzporedno. Izvede 

predklon kolikor more globoko in pri tem potiska deščico kar najgloblje. Naloga se ne sme 

izvajati s sunkom ali zamahom. Merjenec naj v končnem položaju ostane dve sekundi. 

Merjenec mora biti bos. 

Nalogo izvaja merjenec dvakrat. Rezultat je izražen z globino pritiska 

deščice, odbran na navpičnem merilu v cm. Velja boljši od obeh poizkusov. Noge morajo biti 

v kolenih popolnoma iztegnjene. 

 

KOORDINACIJA 

Usklajenost gibanja 

Kegljanje je ena tistih športnih panog, ki zahteva natančno usklajenost gibanja. Kegljanje zahteva 

prostorsko usklajenost delovanja predvsem zgornjih in spodnjih ekstremitet, ritmičnost, časovno 

usklajenost, natančno vodenje.  

Vodenje žoge z nogo in z roko hkrati. 

Poligon, slalom 

Čas merjenja na določeni razdalji. 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1wtuG29PJAhWBkhQKHcjlAD4QjRwIBw&url=http://sportikus.splet.arnes.si/svz-karton/predklon-na-klopci/&psig=AFQjCNE-hHrhQHFxNq9wM00jJEfp1P_caQ&ust=1449919999579141
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Časovna skladnost 

Tehnika kegljanja zahteva pravočasno izvedbo gibalnih nalog. V kolikor se zamudi ali prehiti trenutek 

določenega giba se gibanje poruši ali pa celo prekine. Vsekakor je končni  rezultat slabši. Nazorni 

primer pravočasnosti v določnem trenutku je trenutek izmeta krogle.  

Merjenje :  

Skoki s kolebnico: 

- skoki po eni nogi 
- skoki po obeh nogah 
- skoki v teku 
- skoki v parih 
- skoki v paru z eno kolebnico 
- skoki v paru z menjavo smeri gibanja kolebnice 
- skoki v paru kjer se eden od para obrača v krogu 
- skoki v paru v zaporedni drži z menjavo smeri gibanja kolebnice 
-  preskok velike kolebnice z menjavo smeri 
- preskok velike kolebnice z vmesnimi skoki v sredini 
- preskok velike kolebnice s ploskanjem z rokami 
- preskok velike kolebnice v paru – par v sredini poskakuje in ploska medsebojno z rokami 
- preskakovanje velike kolebnice z žogo z menjavami gibanja smeri kolebnice 
- preskakovanje velike kolebnice v paru z vodenjem žoge in podajanjem na sredini  

 

Izbrano vajo ali vaje se merijo s številom ponovitev v časovnem obdobju 30 s. 

Test se lahko stopnjuje s preskokom palice.  

RAVNOTEŽJE 

1. Drža na eni nogi   

2. Drža na eni nogi  s pogledom v strop 

3. Drža na eni nogi  miže 

Meri se čas do dotika tal z drugo nogo  

 

Vir: 

https://www.google.si/search?q=ravnote%C5%BEje&espv=2&biw=1920&bih=911&tbm=isch&tbo=u

&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwihxqmRsNPJAhXBPRQKHVLvBScQ7AkINw#imgrc=giIf30joucht3M

%3A 
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RITEM 

Gibanje kegljača je kratkotrajno, le štirje koraki, pa vendar izguba ritma poruši gibanje in posledično 

slabo vpliva na končni rezultat.  

Ocena za nritem je lahko preprosti ples  - aerobika. V skupini takoj vidno izstopa posameznik, ki ali 

zna ali pa je popolnoma brez ritma. 

NATANČNOST (preciznost) 

1. Zadevanje cilja s predmetom v tarčo 

2. Zadevanje cilja s kotaljenjem z različnim žogami  

 

Meri se število uspešnih zadetkov 

 

ANTROPOMETRIJA 

Antropometrija je merjenje dimenzij človeškega telesa. 

 

https://ldap.zvu.hr/~andrejab/ERGO/Antropometrija%20mjere%20dosega%20i%20radni%20prostor.htm#slide0006.htm 

TELESNA VIŠINA: 

REKVIZITI: Martinov antropometer ali navadni višinomer. 

NALOGA: Merjenec stoji v normalni vzravnani drži, stopala ima vzporedno drugo ob 

drugem. Glavo ima vodoravno v položaju, v katerem je črta, ki veže spodnji rob očesne orbite 

in zgornji rob slušne odprtine. Merilec stoji na levi strani merjenca in pazi na to, da je 

antropometer navpicno ter neposredno vzdolž hrbta. Nato spusti horizontalno prečko na teme 

merjenca. 

OCENJEVANJE: Rezultat se odčita z natančnostjo do 0,5 cm. 

NAVODILO: Merilna naprava mora stati na vodoravni podlagi. Merjenci morajo biti v 

vadbene bosi. Rezultati se v evidence vpisujejo v mm.  

 

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiav6C649PJAhVHthQKHXi7B1wQjRwIBw&url=https://ldap.zvu.hr/~andrejab/ERGO/Antropometrija mjere dosega i radni prostor_files/slide0006.htm&psig=AFQjCNGqkO8w_7qv5ilgz-JHgUIQd0UJtQ&ust=1449922255009980


Preprosti testi za ugotavljanje gibalnih sposobnosti kegljačev Bajec Bojan, prof.  Stran 12   
 

TELESNA TEŽA 

REKVIZITI: Medicinska decimalna tehtnica ali osebna tehtnica na pero. 

NALOGA: Merjenec stopi na sredino tehtnice in mirno stoji. 

OCENJEVANJE: Ko se jezicek na tehtnici umiri, merilec prebere rezultat z natancnostjo 

najmanj do 0,5 kg. 

NAVODILO: Tehtnica mora stati na vodoravni podlagi. Po vsakih desetih merjenjih je treba 

kontrolirati položaj jezicka na tehtnici. Merjenci morajo biti v vadbenem oblačilu in bosi. Ni 

dovoljena uporaba trenirke.  

 

OBSEG 

S preprosto  meritvijo  obsega nog in rok ter moči pridobimo osnovni podatek o simetričnosti telesa. 

Obseg je praviloma povezan z mišično maso. Poleg obsega pa lahko še naredimo preprost test moči 

tako da je meritev še boljša. 

Tako s športnega vidika kakor z zdravstvenega je za tekmovalca zelo pomembna skladnost. Številni  

športi ; tenis, namizni tenis, rokomet, veslanje…. So asimetrični šport.  Z ustreznim delom se lahko 

odkloni koregirajo. Potrebno pa je pravočasno in ustrezno odreagirat na  »napake «  

 

Rekvizit:  Šivilski meter. 

Izvedba:  Rahla razkoračna drža stoje. Teža mora biti enakomerno razdeljena na obe nogi !  

Obseg se meri  nanajširšem delu stegnja v zgornji tretjini tik pod glutealno  (zadnica) gubo.  

Pomembno je da se trak ne ugreza v kožo in da ni preohlapen. Merijo se obe nogi.  

Na isti način se meri obseg podlahti. V sproščeni drži v zgornji tretjini na najširšem delu pri obeh 

rokah enako. 

 

Literatura in viri: 

ŠPORTNO VZGOJNI KARTON : http://www.os-bozidarjajakca.si/images/stories/dokumenti_sport/sportno_vzgojni_karton.pdf 

COBIS : http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0736195738121318&rec=1&sid=1 

 

Indeks telesne mase 

 

Indeks telesne mase (BMI = Body Mass Index) je antropološka mera, ki je definirana kot 

telesna masa v kilogramih, deljena s kvadratom telesne višine v metrih. Pri primerno 

prehranjenem odraslem znaša med 18,5 in 24,9 – pod 18,4 pomeni podhranjenost, nad 25,0 pa 

prenahranjenost. Praviloma viri opredeljujejo zvečano telesno maso pri vrednostih ITM nad 

25, debelost pa nad 30. 

Vir: http://enemon.si/prehrana-in-zdravje/energija/itm-indeks-telesne-mase/ 

 

Primer izračuna indeksa telesne mase: 

Teža : (višina x višina)      Višina = Višina / 100 

Primer: 

Teža 65 kg,  višina 169 cm  

65 : (1,69 x 1,69) = 22,75  

 

http://www.os-bozidarjajakca.si/images/stories/dokumenti_sport/sportno_vzgojni_karton.pdf
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0736195738121318&rec=1&sid=1
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Indeks telesne mase: kaj je normalno za različne starosti? 

Vir: http://www.tosemjaz.net/clanki/544/detail.html 

Tabela 1 - Meja za indeks telesne mase - deklice 

Starost v letih  

(dopolnjena 

leta starosti) 

Prenizka 

telesna teža 

Primerna 

hranjenost 

Prekomerna 

hranjenost 
Debelost 

 13  15,0 in <  15,1 - 22,8  22,9 - 25,8  25,9 in > 

 14  15,6 in <  15,7 - 23,3  23,4 - 26,6  26,7 in > 

 15  15,8 in <  15,9 - 23,9  24,0 - 27,2  27,3 in > 

 16  16,2 in <  16,3 - 24,4  24,5 - 27,7  27,8 in > 

 17  16,9 in <  17,0 - 24,7  24,8 - 28,2  28,3 in > 

 18  17,2 in <  17,3 - 24,8  24,9 - 28,6  28,7 in > 

 19  17,9 in <  18,0 - 24,9  25,0 - 29,3  29,4 in > 

 20 in več  18,4 in <  18,5 - 24,9  25,0 - 29,9  30,0 in > 

 Tabela 2 - Meje za indeks telesne teže - fantje 

Starost v letih 

(dopolnjena 

leta starosti) 

  

Prenizka 

telesna teža 

Primerna 

hranjenost 

 

  

Prekomerna 

hranjenost 
Debelost 

 13  14,8 in <  14,9 - 21,7  21,8 - 24,3  24,4 in > 

 14  15,3 in <  15,4 - 23,3  23,4 - 25,2  25,3 in > 

 15  15,7 in <  15,8 - 23,3  23,4 - 26,0  26,1 in > 

 16  16,4 in <  16,5 - 23,8  23,9 - 26,8  26,9 in > 

 17  16,8 in <  16,9 - 24,5  24,6 - 27,7  27,8 in > 

 18  17,5 in <  17,6 - 24,7  24,8 - 28,3  28,4 in > 

 19  17,9 in <  18,0 - 24,8  24,9 - 29,2  29,3 in > 

20 in več  17,9 in <  18,0 - 24,8 24,9 - 29,2  29,3 in > 

Vir: United Kingdom Cross Sectional Reference Data 1997.  

Merila je sprejela Svetovna zdravstvena organizacija. 

Predlagam meritev na napravah , ki jih imajo največkrat v zdravstvenih zavodih.  
 

 

Vir: sodobno kegljanje, Ljubljana 2012 Kegljaška zveza Slovenije isbn 978-961-90660-3-3 

Čuk Ivan 1961 264758272  

http://www.tosemjaz.net/clanki/544/detail.html

