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Abstrakt 

 

Antropometria, përbërja dhe struktura trupore e lojtarëve elitarë të sporteve me dorë ndryshonin 

sipas llojit te sportit, kriteret e përzgjedhjes, orët e trajnimit dhe kërkesat specifike fiziologjike 

sportive gjatë lojës mund të shpjegojnë diferencat e vërejtura. Sigurisht, nevojiten më shumë të 

dhëna për të përcaktuar profilet antropometrike të atleteve ndërkombëtare femra për basketboll, 

volejboll dhe hendboll (Bayios, et al., 2006). 

 

Përfundim në këtë studim: Rezultatet treguan se matjet antropometrike të lojtarëve 

profesionistë të tri sporteve kryesore ndryshojnë ndërmjet tyre, ndërkohë nuk ka pasur dallime 

sinjifikative mes sporteve për matjet e plikave dhjamore të bicepsit dhe suprailliac. 

 Sipas këtij studimi, sportet kanë kërkesa të ndryshme ndaj atributeve antropometrike, të 

cilat janë specifike për çdo lojtar profesionist të tri sporteve: basketboll, volejboll dhe hendboll. 

Prandaj, për këto larmi rezultatesh, trajnerët duhet të krijojnë programe përgatitore sipas 

specifikave të sportit dhe të ҫdo sportisti në fushë. 

 

 

Fjalët kyçe: përbërja e trupit, pesha, gjatësia trupore, BMI, perimetër 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 
 

Mirënjohje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me respekt 

Florian Miftari (Kand. Dr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 
 

Deklarim  

 

Ky punim nuk përmban material, i cili ka qenë i pranuar për dhënien e ndonjë diplome tjetër 

në këtë Fakultet ose diplomë në ndonjë universitet apo institucion tjetër. 

Në të mirë të njohurive të mia, punimi nuk përmban asnjë material të publikuar më parë ose të 

shkruar nga një person tjetër, përveç ku referenca është përdorur për shkak të rishikimit të 

literaturës gjatë punimit të kësaj doktorate. 

 

Pjesët e këtij punimi kanë mbështetje në hulumtimet e përbashkëta apo publikimet dhe 

kontributet individuale.  

 

Autori pranon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punoi:  Florian Miftari  ______ 

 

Udhëheqësi:  Prof. Dr Dhimitraq Strataberdha  ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 
 

Përmbajtja 

1.Hyrje..................................................................................................................................................... - 10 - 

2.Përcaktimi i problemit ........................................................................................................................ - 12 - 

2.1 Qëllimi ........................................................................................................................................... - 12 - 

2.2 Objektivi ........................................................................................................................................ - 12 - 

2.3 Hipotezat e hulumtimit ................................................................................................................. - 12 - 

3. Përmbledhje literature ....................................................................................................................... - 13 - 

3.1. Metoda dhe procesi i matjeve ..................................................................................................... - 19 - 

3.2. Masa trupore ............................................................................................................................... - 19 - 

3.3. Statura .......................................................................................................................................... - 20 - 

3.4. Lartësia ulur ................................................................................................................................. - 20 - 

3.5. Matja e lartësisë duke qëndruar në këmbë ................................................................................. - 20 - 

3.6. Triceps skinfold ............................................................................................................................ - 20 - 

3.7. Matja nën lëkurorë Subscapulare ................................................................................................ - 20 - 

3.8. Matja nën lëkurorë Supraspinale ................................................................................................. - 21 - 

3.9. Skinfold e mesit të pulpës ............................................................................................................ - 21 - 

3.10. Perimetri i krahut të relaksuar ................................................................................................... - 21 - 

3.11. Perimetri i krahut në gjendje të relaksuar dhe të tensionuar ................................................... - 21 - 

3.12. Perimetri i parakrahut ................................................................................................................ - 21 - 

3.13. Perimetrit i kyçit të dorës .......................................................................................................... - 21 - 

3.14 Perimetri i belit ........................................................................................................................... - 22 - 

3.15. Perimetri i ijëve .......................................................................................................................... - 22 - 

3.16. Perimetri i mesit të kofshës ....................................................................................................... - 22 - 

3.17. Perimetri i pulpës ....................................................................................................................... - 22 - 

3.18. Perimetri i kyçit të këmbës ........................................................................................................ - 22 - 

3.19. Gjatësia akromiale-radiale ......................................................................................................... - 22 - 

3.20. Gjatësia Radiale-stylion .............................................................................................................. - 23 - 

3.21. Gjatësia Midstylion-dactylion .................................................................................................... - 23 - 

3.22. Lartësia Iliospinale ..................................................................................................................... - 23 - 

3.23. Lartësia tibiale laterale ............................................................................................................... - 23 - 

3.24. Gjatësia e tendinës së Akilit ....................................................................................................... - 23 - 



- 6 - 
 

3.25. Gjerësia Biakromiale .................................................................................................................. - 24 - 

3.26. Gjerësia Biiliocristal .................................................................................................................... - 24 - 

3.27. Gjerësia tërthore e kraharorit .................................................................................................... - 24 - 

3.28. Gjerësia Biepicondylar humerus ................................................................................................ - 24 - 

3.29. Gjerësia e femurit Biepicondylar ............................................................................................... - 24 - 

3.30. Gjerësia e dorës ......................................................................................................................... - 24 - 

4. Përkufizimi i termave ......................................................................................................................... - 25 - 

4.1. Fiziku ............................................................................................................................................ - 25 - 

4.2. Profili i antropometrisë ................................................................................................................ - 25 - 

4.3. Metoda Heath-Carter ................................................................................................................... - 25 - 

4.4. Performanca fizike ....................................................................................................................... - 25 - 

4.5. Masa trupore ............................................................................................................................... - 25 - 

4.6. Statura .......................................................................................................................................... - 26 - 

4.7. Lartësia ne pozicion ulur .............................................................................................................. - 26 - 

5. Antropometria dhe sporti .................................................................................................................. - 27 - 

5.1. Konceptet e antropometrisë ........................................................................................................ - 27 - 

5.2. Indekset antropometrike të nxjerra në lidhje me sportin ........................................................... - 27 - 

5.3. Indekset e gjatësisë ...................................................................................................................... - 27 - 

5.4. Indekset e gjerësisë ...................................................................................................................... - 27 - 

5.5. Indekset e perimetrit/rrethit ....................................................................................................... - 28 - 

5.6. Indekset fizike .............................................................................................................................. - 28 - 

5.7. Indeksi Katoly ............................................................................................................................... - 28 - 

5.8. Indeksi i masës trupore (BMI) ...................................................................................................... - 29 - 

5.9. Matjet antropometrike në sport .................................................................................................. - 29 - 

6. Përgatitja fizike dhe karakteristikat antropometrike në nivele të ndryshme të lojtarëve të rinj në 

skuadrën e hendbollit ............................................................................................................................ - 33 - 

7. Metodologjia ...................................................................................................................................... - 35 - 

7.1. Metodat ....................................................................................................................................... - 35 - 

7.2. Pjesëmarrja ne studim ................................................................................................................. - 35 - 

7.3. Karakteristikat antropometrike ................................................................................................... - 36 - 

7.4. Analiza statistikore ....................................................................................................................... - 37 - 

8. Rezultatet dhe interpretimi ............................................................................................................... - 38 - 



- 7 - 
 

9.  Diskutime ........................................................................................................................................... - 62 - 

10. Përfundimi me rekomandime .......................................................................................................... - 66 - 

11. Bibliografia ....................................................................................................................................... - 71 - 

12. Apendiks A ........................................................................................................................................ - 78 - 

13. Apendiks  B ....................................................................................................................................... - 88 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 
 

 

Lista e Tabelave: 

 

 

Tabela1 Të dhëna përshkruese për matjet antopometrike (mesatare, vlerat min dhe maksdhe  devij 

standart) .................................................................................................................................................. - 38 - 

Tabela 2 Të dhëna përshkruese për matjet e perimetrit dhe plikave dhjamore (mesatare, vlerat min. dhe 

max dhe devij. standart) .......................................................................................................................... - 40 - 

Tabela 3.Të dhëna përshkruese për matjet antropometrike (mesatare, vlerat min dhe maks dhe  devij 

standart) per basketbollistet. ................................................................................................................... - 41 - 

Tabela4 Të dhëna përshkruese për matjet antopometrike (mesatare, vlerat min dhe maks dhe  devij 

standart) per hendbollistet. ...................................................................................................................... - 42 - 

Tabela5 Të dhëna përshkruese për matjet antopometrike (mesatare, vlerat min dhe maks dhe  devij 

standart) per volejbollistet. ...................................................................................................................... - 43 - 

Tabela 6. Të dhëna përshkruese për matjete perimetrit dhe të plikave dhjamore (mesatare, vlerat min dhe 

maks dhe  devij standart) per basketbollistet .......................................................................................... - 46 - 

Tabela 7. Të dhëna përshkruese për matjet e perimetrit dhe të plikave dhjamore (mesatare, vlerat min dhe 

maks dhe  devij standart) per hendbollistët ............................................................................................. - 47 - 

Tabela 8. Të dhëna përshkruese për matjen e perimetrit dhe të plikave dhjamore (mesatare, vlerat min 

dhe maks dhe  devij standart) për volejbollistët ...................................................................................... - 48 - 

Tabela 9.  Korrelacioni ndërmjet matjeve të gjatësisë, peshës, IMT dhe perimetrit të belit me perimetrin e 

krahut, kofshës dhe pulpës te sportitstët ................................................................................................. - 50 - 

Tabela 10. Korrelacioni ndërmjet matjeve të gjatësisë, peshës, IMT dhe perimetrit të belit me perimetrin 

e krahut, kofshës dhe pulpës te basketbollistët ....................................................................................... - 51 - 

Tabela 11. Korrelacioni ndërmjet matjeve të gjatësisë, peshës, IMT dhe perimetrit të belit me perimetrin 

e krahut, kofshës dhe pulpës te hendbollistët .......................................................................................... - 52 - 

Tabela 12. Korrelacioni ndërmjet matjeve të gjatësisë, peshës, IMT dhe perimetrit të belit me perimetrin 

e krahut, kofshës dhe pulpës te volejbollistët ......................................................................................... - 53 - 

Tabela 14. Krahasimi  “LSD post hoc” i matjeve të gjatësisë, peshës, IMT dhe perimetrit të belit ndërmjet 

disiplinave te sporteve basketboll, hendboll dhe volejboll. .................................................................... - 55 - 

Tabela 15. Krahasimi i matjeve të perimetrit të krahut, kofshës dhe pulpës ndërmjet disiplinave te 

sporteve basketboll, hendboll dhe volejboll. ........................................................................................... - 56 - 

Tabela 16. Krahasimi“LSD post hoc”  i matjeve të perimetrit të krahut, kofshës dhe pulpës ndërmjet 

disiplinave te sporteve basketboll, hendboll dhe volejboll. .................................................................... - 57 - 

Tabela 17. Krahasimi i matjeve të plikave ndërmjet disiplinave të sporteve basketboll, hendboll dhe 

volejboll. ................................................................................................................................................. - 59 - 

Tabela 18. Krahasimi “LSD post hoc”  i matjeve të pikave dhjamore ndërmjet disiplinave të sporteve 

basketboll, hendboll dhe volejboll. ......................................................................................................... - 60 - 

 

 

 



- 9 - 
 

 

Lista e Grafikoneve: 

 

Grafiku 1.Vlerat mesatare të tri sporteve ............................................................................................... - 39 - 

Grafiku 2. Vlerat mesatare të tri sporteve-perimetrat ............................................................................ - 40 - 

Grafiku 3. Vlerat mesatare të tri sporteve -pikat dhjamore ................................................................... - 41 - 

Grafiku 4. Gjatësia ................................................................................................................................. - 43 - 

Grafiku 5. Pesha .................................................................................................................................... - 44 - 

Grafiku 6. BMI (IMT) ........................................................................................................................... - 44 - 

Grafiku 7. Perimetri i belit ..................................................................................................................... - 45 - 

Grafiku 8. Perimetrat për të tri sporteve ................................................................................................ - 49 - 

Grafiku 9. Pika dhjamore për të tri sportet ............................................................................................ - 49 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 
 

 

 

1.Hyrje 

 

Lojërat me top kërkojnë gjithë përfshirje, aftësi fizike, teknike, mendore dhe taktike. Midis tyre, 

aftësitë fizike të lojtarëve ushtrojnë efekte të theksuara në aftësitë e vetë lojtarëve dhe taktikat e 

ekipit. Prandaj, edhe lojtarët duhet të kenë aftësi fizike, që të plotësojnë kërkesat sportive. Në 

ditët e sotme, sporti është bërë një dukuri kulturore e përmasave të mëdha dhe komplekse. 

Qëllimi i tij është mbresëlënës; pothuajse të gjithë merren me sport, në një mënyrë, ose në një 

mënyrë tjetër. Sporti është përhapur në mënyrë masive. 

 Studime të ndryshme kërkimore, të kryera nga ekspertët e edukimit fizik dhe të sporteve, 

kanë theksuar rëndësinë e strukturave specifike, të bashkëlidhura me aktivitetet e ndryshme 

sportive, për përzgjedhjen dhe zhvillimin e talentëve në sport dhe për paraqitjen sa më të mirë në 

nivele të ndryshme të garave sportive. Ka një sërë faktorësh, të cilët ndikojnë në rezultatet e 

sportistëve. Këta janë faktorët: fizikë, mendorë, teknikë dhe taktikë. Midis tyre, parametrat 

antropometrikë dhe karakteristikat fizike janë më të rëndësishmet. Rezultatet varen nga aftësitë, 

stërvitja, motivimi dhe faktorët fiziologjikë. Vazhdimisht në Kosovë janë bërë përpjekje për 

përmirësimin e standardeve të sportistëve tanë për një kohë të gjatë; megjithatë, ka suksese deri 

tani në këtë aspekt. 

Rezultati i suksesshëm në arenën ndërkombëtare në lojërat sportive kërkon një vlerësim të 

kërkesave fizike të vetë sportistit si dhe të kapaciteteve të ekipit që t'u përgjigjet këtyre 

kërkesave.  

Paraqitja optimale tani kërkon një kombinim të aftësive teknike dhe taktike, si dhe një shkallë të 

lartë të parametrave fizikë.  Rezultate më të favorshme dhe me luhatje të pakta mund të merren 

nga sportistët e përgatitur mire për të nxjerrë në pah rëndësinë e testimeve në programet 

mësimore të sporteve. Megjithatë, rënia e ndjeshme e efektivitetit duhet të jetë në qendër të 

vëmendjes së trajnerëve. 

Sipas Bayios, et al., (2006) antropometria, përbërja dhe struktura trupore e lojtarëve elitarë tek 

sportet me dorë ndryshojnë sipas llojit të sportit. Kriteret e përzgjedhjes, orët e trajnimit dhe 
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kërkesat specifike fiziologjike sportive gjatë lojës mund të shpjegojnë diferencat e vërejtura në 

këtë studim. Sigurisht, nevojiten më shumë të dhëna për të përcaktuar profilet antropometrike të 

sportistëve ndërkombëtar.  

Shqetësimet në lidhje me vlerësimin e përgatitjes fizike dhe rënia e efektivitetit të lojtarëve të 

basketbollit nxiti studimin e Drinkwater et al., (2007) për kryerjen e testimeve antropometrike 

dhe atletiko-fizike, duke marre parasysh moshën dhe vitin e rekrutimit. Sipas studimit të 

mësipërm disa rezultate të përgatitjes atletiko-fizike u përkeqësuan gjatë një periudhe 8 vjeçare. 

Po ashtu, pati një rritje të lehtë të kohës së sprintit dhe rënie të efektivitetit në vrapimin vajtje-

ardhje (mesatare te Kombëtarja e meshkujve dhe të theksuar te Kombëtarja e femrave). 

 Ky studim është i pari në të cilin analizohen sistematikisht veçoritë antropometrike dhe 

marrëdhëniet e tyre me parametra të tjerë fizikë për lojtarët e elitës së basketbollit, të volejbollit 

dhe të hendbollit në Kosovë. Përmes analizës sasiore të karakteristikave unike të trupit të 

lojtarëve të këtyre sporteve, mund të identifikohen të dhëna që ofrojnë dëshmi për validimin e 

indekseve që do të jenë të dobishme në rekrutimin e sportistëve të talentuar. Sportistët në 

pozicione të ndryshme në këto disiplina mund të kenë aftësi dhe cilësi fizike të ndryshme.  

Antropometria është një shkencë shumë e vjetër dhe, si shumë shkenca të vjetra, ka ndjekur një 

sërë rrugësh. Një nga pasojat e traditave të shumta antropometrike ka qenë mungesa e 

standardizimit në identifikimin e pozicioneve të matjes dhe në teknikat e matjes. Kjo i bënë 

krahasimet në kohë dhe në hapësirë jashtëzakonisht të vështira.  

Shoqata Ndërkombëtare për Avancimin e Kinostropometrisë (ISAK) ka rekomanduar praktika të 

standardizuara në antropometri (Marfell-Jones et al., 2006b).  

Ky studim do të jetë i parë në të cilin zbatohen standardet e ISAK në shqyrtimin e 

karakteristikave antropometrike të lojtarëve kosovarë. Miratimi i standardeve ndërkombëtare do 

të lejojë studime krahasuese për të dhënat e mbledhura nga lojtarët kosovarë me ato të vendeve të 

tjera. 
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2.Përcaktimi i problemit 

1) Karakteristikat antropometrike njihen si kontribues të rëndësishëm në performancën sportive. 

Sidoqoftë, në Kosove metodat dhe përkufizimet e ndryshme të pa standardizuara janë përdorur 

në të kaluarën për të përshkruar karakteristikat antropometrike të sportistëve dhe nuk ka asnjë 

informacion në lidhje me këta parametra. 

2) Nuk ka pasur asnjë informacion në lidhje me karakteristikat specifike antropometrike të 

lojtarëve të sporteve në këto disiplina. 

3) Tregues të ndryshëm janë përdorur në të kaluarën për performancën fizike të sportistëve. 

Sidoqoftë, askush nuk ka shqyrtuar raportet ndërmjet matjeve antropometrike të standardizuara 

dhe treguesve të parametrave të ndryshëm. 

 

2.1 Qëllimi  

Qëllimi i këtij studimi është krahasimi i matjeve antropometrike tek lojtarët profesionistë të tre 

disiplinave të ndryshme të basketbollit, të hendbollit dhe të volejbollit.  

2.2 Objektivi 

a) Përcaktimi i profileve antropometrike, përbërja dhe struktura trupore e lojtarëve elitarë të 

basketbollit, volejbollit dhe hendbollit; 

b) Për të krahasuar rezultatet mesatare të matjeve antropometrike midis sporteve dhe  

c) Për të zbuluar dallimet e mundshme, në raport me konkurrencën e sporteve të ndryshme.  

 

 

2.3 Hipotezat e hulumtimit 

1) Nuk ka korrelacion të rëndësishëm midis variablave të matur antropometrike dhe treguesve të 

zgjedhur të matjeve të plikave dhjamore dhe perimetrit të matjeve të kryera (hipoteza Null). 
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2) Do të ketë dallime të rëndësishme në karakteristikat antropometrike midis disiplinave të 

lojtarëve (hipoteza Null). 

 

3. Përmbledhje literature 

 

Punimi dhe kërkimi i Trninic dhe kolegëve (2000) është vazhdim i kërkimeve me qëllim 

formimin e një sistemi kriteresh për një vlerësim profesional të gjendjes aktuale të lojtarëve të 

basketbollit. Deri tani, standardet e jashtme për vlerësimin e efikasitetit të lojtarëve janë 

përshkruar, si dhe gjithashtu është përcaktuar edhe rëndësia e koeficienteve mesatare të çdo 

kriteri për vlerësimin e efikasitetit të çdo pozicioni në ndeshje.  

Qëllimi i këtij studimi është për të testimi në mënyre empirike i sistemit të kritereve të vlerësimit 

të gjendjes aktuale të basketbollistëve të propozuar nga Trninić dhe Dizdar (2000). Mbështetur 

në treguesit e përcaktuar, në koeficientët e rëndësisë së kritereve dhe në shkallën e nivelit 

objektiv (marrëveshje gjatë vëzhgimit) të vlerësimeve të ekspertëve, mund të arrihet në 

përfundimin se matja e cilësive (objektiviteti dhe ndjeshmëria) për shumicën e kritereve janë në 

përputhje me koeficientët e tyre relativë të rëndësisë për një pozitë të caktuar në lojë. Për 

rrjedhojë, është propozuar struktura e kritereve përkatëse për çdo pozicion të lojës në basketboll 

(Trrninic et al., 2000). 

Shqetësimet në lidhje me vlerësimin e përgatitjes fizike dhe rënia e efektivitetit te lojtarëve  nxiti 

studimin e Drinkwater dhe kolegëve (2007) për kryerjen e testimeve antropometrike dhe atletiko-

fizike duke marrë parasysh moshën dhe vitin e rekrutimit.  

Në këtë studim morën pjesë 1011 femra dhe 1087 meshkuj, të cilët hynë në programin kombëtar 

dhe shtetëror Australian të basketbollit (përkatësisht, 1862 dhe 236 lojtarë). Lojtarët u testuan në 

2.6 ± 2.0 (± d.m.th. s) raste ne 0.8 ± 1.0 vit. Rezultatet e testit u përshtatën për moshën e 

rekrutimit (14-19 vjeç) dhe vitin e rekrutimit (1996-2003) duke përdorur modele të përziera. 

Efektet u vlerësuan dhe u përmblodhën në një artikull duke u standardizuar në këtë mënyre 

(Cohen). Lojtarët e kombëtares u paraqiten më mire se lojtarët e skuadrave shtetërore në të gjitha 

testet (diferenca e standardizuar 0.2-0.6), ose me e moderuar (0.6-1.2). Në të gjitha testet 

meshkujt u paraqitën me mire se femrat, me një diferencë të standardizuar të theksuar (>1.2). 

Atletët e moshës 16 vjeçare u paraqitën mesatarisht më mire se atletët e moshës 14 vjeçare në 
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shumicën e testeve (diferenca e standardizuar 0.7-2.1), por rezultatet e 17 vjeçarëve shpesh 

luhateshin dhe përkeqësoheshin. Disa rezultate të përgatitjes atletiko-fizike u përkeqësuan gjate 

një periudhe 8 vjeçare. Ka një rritje të lehtë të kohës se sprintit dhe rënie të efektivitetit në 

vrapimin vajtje-ardhje (mesatare të Kombëtarja e meshkujve dhe të theksuar te Kombëtarja e 

femrave). 

Luhatjet e rezultateve të testit ishin më të pakta te lojtarët e Kombëtares sesa te lojtarët e 

skuadrave shtetërore (raporti i devijimeve nga standardi 0.83-1.18). Rezultate më të favorshme 

dhe me luhatje të pakta mund të merren nga sportistët e përgatitur mirë për të nxjerrë në dukje 

rëndësinë e testimeve në programet mësimore të basketbollit, megjithatë rënia e ndjeshme e 

efektivitetit duhet të jetë në qendër të vëmendjes të trajnerët të basketbollit. 

Programet e zbulimit të talentëve, tradicionalisht janë fokusuar te sportet individuale me 

karakteristika diskrete fizike dhe fiziologjike. Sporteve kolektive u është kushtuar pak vëmendje. 

Në këtë studim (Hoare 2000) realizohen matjet antropometrike dhe atributet fiziologjike të 125 

lojtarëve meshkuj e 123 femra, nën 16 vjeç të basketbollit. Përveç kësaj, trajnerët me përvoje 

vlerësuan efektivitetin e lojtarëve gjatë kampionatit. Këto paraqitje u krahasuan përgjatë 

pozicioneve të lojës dhe me efektivitetin e lojës (Me i miri kundër të tjerëve). Diferencat e 

karakteristikave antropometrike u vunë re në disa pozicione të lojës, si te meshkujt, ashtu edhe të 

femrat. U evidentuan, gjithashtu, edhe diferencat në shpejtësi dhe shkathtësi në pozicione të 

ndryshme të lojës. Lojtaret më të mirë u dalluan nga pjesa tjetër me karakteristikat 

antropometrike dhe fiziologjike si te femrat, ashtu edhe te meshkujt. Rezultatet e analizës së 

regresit treguan se parametrat e testimit luhateshin ndjeshëm si te femrat (41.3\%), ashtu edhe te 

meshkujt (38.3\%). Rezultatet e analizës se plotë treguan një përputhje të testit me vlerësimin e 

trajnerit për lojtarin më të mirë ne 4/5 pozicionet për femra dhe 2/5 për meshkujt. Karakteristikat 

antropometrike dhe fiziologjike mund të ndikojnë në procedurat e përzgjedhjes së 

basketbollistëve të vegjël, megjithatë përcaktuesit e suksesit janë shumëfaktoriale. 

 

Qëllimi i këtij studimi (Bale 1991) është përcaktimi i përbërjes fizike dhe strukturore të lojtarëve 

të basketbollit dhe ekzaminimi i këtyre parametrave në varësi nga pozicionimi në të cilën ata 

luajnë. Tetëmbëdhjetë anëtarë nën moshën shtatëmbëdhjetë vjeçare të skuadrës së basketbollit u 

matën në njëzet matje të ndryshme antropometrike, nga të cilat u përllogaritën përbërja trupore 

dhe lloji i shtatit. Katër matjet e efektivitetit, kërcimi se larti, fuqia anaerobe, rrokja e dorës së 
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djathtë dhe të majtë, si edhe matja e lateralitetit. Parametrat e lojtarëve të basketbollit grupohen 

sipas pozicionit ku luajnë dhe më pas analizohen statistikat duke përdorur ANOVA-n. Lojtarët 

qendra kanë përmasat trupore e fizike më të mëdha, më pas vijnë sulmuesit dhe në fund 

mbrojtësit. Këto diferenca janë domethënëse, në veçanti midis qendrave dhe mbrojtësve. Qendrat 

ishin më të gjata, me gjymtyrë më të gjatë, legen të gjerë dhe me muskulozë. 

Bazuar në ekspertizën e kryer nga dhjetë basketbollistë profesionistë, koeficientët mesatarë të 

rëndësisë në lidhje me pozicionet e tyre në lojë u përcaktuan për nëntëmbëdhjetë kritere të 

vlerësimit të efektivitetit (Trninic and Dizdar 2000). U morën rezultatet e larta gjatë vëzhgimit 

për të gjitha pozicionet (nga 0.91 deri 0.98).  Në përputhje me rezultatet e marra, pozicionet e 

lojës janë përshkruar më hollësisht, gjithashtu dhe ngjashmëritë e dallimet ishin të përcaktuara 

nga rëndësia e një kriteri të vetëm. Kriteri i mëposhtëm ka një rëndësi mbimesatare për:  

Pozicioni 1 – Nivelet e presingut në mbrojtje, transmetimi i eficencës në mbrojtje, kontrolli i 

topit, teknikat e pasimit, driblimi, gjuajtjet nga jashtë zonë dhe transmetimi i eficencës në sulm; 

Pozicioni 2 – Niveli i presingut në mbrojtje, transmetimi i eficencës ne mbrojtje, gjuajtjet nga 

jashtë zonë, driblimet, sulmim pa top dhe transmetimi i eficencës në sulm;  

Pozicioni 3 – Transmetimi i eficencës në mbrojtje, gjuajtjet nga jashtë zonë, driblimet, sulmim 

pa top, gjuajtje të lira dhe transmetimi i eficencës në sulm;  

Pozicioni 4 – Eficenca e kapjes së topave të kthyer nga tabela në mbrojtje dhe në sulm, gjuajtje 

nga brenda zonës, driblimet, eficencat e bllokimit dhe gjuajtjeve të lira;  

Pozicioni 5 – eficenca e kapjes se topave te kthyer nga tabela ne mbrojtje dhe ne sulm, gjuajtjet 

brenda zonës, driblimi, eficenca e bllokimit, shmangia e faulleve dhe gjuajtjet për tre pike dhe 

gjuajtjet e lira.  

Rezultatet e studimit mund të përdoren me efikasitet nga praktikuesit e basketbollit për të 

përzgjedhur lojtarët me perspektivë, në trajnimet mësimore për rritje profesionale e drejtuese, në 

programet trajnuese dhe kontrollet efektive transformuese. 

 

Qëllimi i studimit të Lamonte et al. (1999) ishte përshkrimi i karakteristikave fizike dhe 

efektivitetit (sipas pozicioneve) të basketbollistëve. Të dhënat u mblodhën gjatë një periudhë 8 

vjeçare. Dendësia trupore është përcaktuar me anë të një hidrodensimetri; përqindja e yndyrës 

janë përllogaritur duke u bazuar në densitetin e trupit dhe duke përdorur ekuacionin e Siri-t. 
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Fuqia e ulet anaerobike trupore është vlerësuar nga testimi anaerobik Wingate, kërcimi vertikal 

është përcaktuar nga aparati Vertec duke përdorur procedurat e numërimit të kërcimeve.  

Lojtarët e qendrës (n=9) ishin më shtatlartë (p < 0.0166) dhe më të rëndë në peshë (p < 0.0125) 

se sa mbrojtësit (n=18) dhe sulmuesit (n=19). Lojtarët e qendrës kishin dukshëm me pak volum 

trupor, që pasqyrohet në shtatlartësinë dhe peshën e tyre (FFM), se sa kishin mbrojtësit (p<0.05). 

Lojtarët e qendrës pasqyruan një kulm më të ulët (PP) (p<0.0083) dhe një fuqi relative 

anaerobike mesatare (MP) (p<0.05) në krahasim me peshën totale trupore (TBM), se sa 

pasqyruan lojtarët mbrojtës e sulmues. 

Kur u pasqyruan vlerat e FFM-se, MP-ja ishte gjithashtu e ulët për lojtarët e qendrës, krahasuar 

kjo me lojtarët mbrojtës (p<0.01). Edhe pse sulmuesit ishin dukshëm më shtatlartë (p <0,0166 ) 

dhe më të mëdhenj në masë trupore (p <0,0125) se sa ishin mbrojtësit, nuk kishte asnjë dallim të 

rëndësishëm statistikor ndërmjet këtyre grupeve për UJ-në, ose PP anaerobe. Megjithatë, 

mbrojtësit demonstruan MP më të lartë në lidhje me TBM (p<0.05), krahasuar me ato të 

sulmuesve. Rënia në përqindje e fuqisë nuk ishte e rëndësishme; megjithatë, analizat treguan 

rënie të ndjeshme të fuqisë (1-[beta]=0.57). Këto rezultate tregojnë se, pavarësisht dallimeve të 

mëdha në përmasat fizike, kishte një diferencim të vogël statistikor ndërmjet efektivitetit të 

ndryshoreve për çdo pozicion që u analizua. 

 

Studimi (Trninic et al., 1999) është bërë me qëllim përcaktimit të diferencave ndërmjet lojtarëve 

të basketbollit që luajnë në pozicionet dominuese 1 dhe 2 – mbrojtësit, 3 – sulmuesit dhe 4 e 5 – 

qendrat. Dallimet janë paraqitur në bazë të gjatësisë trupore, masës trupore dhe 13 treguesve të 

standardizuar të përformancës së lojës (situata e lojës është e lidhur me efikasitetin, d.m.th. 

statistikat zyrtare të ndeshjes).  

 

Rezultatet e analizës diskriminante tregojnë se gjendja antropometrike i dallon lojtarët, në varësi 

të pozicioneve të lojës. Prandaj, ajo përcakton rolet, detyrat dhe punën që do ta kryejë çdo lojtar 

në lojë. Këto detyra, nga ana e tyre paraqiten me cilësinë e treguesve të efektivitetit të lojës 

(sulmuese dhe mbrojtjes së tabelës nga topat e kthyer, si dhe dallimin në bllokimin e gjuajtjeve 

nga lojtarët e qendrës dhe mbrojtësit nga njëra anë dhe lojtarëve sulmues nga ana tjetër; 

ndihmojnë në dallimin mes mbrojtësve nga sulmuesit dhe lojtarët e qendrës, në të njëjtën kohë 

kur pozicionet e gjuajtës për tri pikë dallojnë sulmuesit dhe mbrojtësit nga lojtarët e qendrës). 
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Qëllimi i studimit (Kellis et al., 1999) ishte që të vlerësohet dhe të krahasohet aftësia e kërcimit 

ndërmjet lojtarëve të basketbollit, meshkuj dhe femra, sipas moshës kronologjike. Modeli 

përbëhej nga 379 lojtarë basketbolli, 214 meshkuj dhe 165 femra, duke filluar nga 13-30 vjeç. 

Për vlerësimin e tyre është përdorur një matës elektronik. Është kryer një seri prej pesë 

kërcimesh vertikale: kërcim nga toka (SJ), kërcim në kundër lëvizje (CMJ), kërcim në rënie (DJ), 

dhe kërcim në tërheqje për 15 sekonda (RJ15s) dhe 30 sekonda (RJ30s).  

 

Një analizë një drejtimëshe është përdorur për krahasimin e lartësisë së kërcimit midis gjinive 

dhe kategorive superiore. Rezultatet, siç priteshin, kanë treguar dallime statistikore të 

rëndësishme për lartësinë maksimale të kërcimit midis dy gjinive, në të gjitha moshat (p 

<0,05).  I vetmi përjashtim ishte SJ për moshën 13 vjeçare (p = 0,12). Për sa u përket meshkujve, 

dallime të mëdha statistikore u zbuluan midis moshave te reja dhe moshave më të vjetra.  Është 

për t’u shënuar, se moshat, dy nga dy rreshtuar, nuk kanë paraqitur dallime statistikore të 

rëndësishme në ndonjë nga kërcimet. Në përgjithësi, një tendencë në rritje është vërejtur në 

lartësinë maksimale të kërcimit në lidhje me moshën kronologjike.  Sa u përket kategorive së 

meshkujve, dallimet statistikore janë vërejtur midis ligës C dhe A2 'ose B', veçanërisht në RJ30s, 

dhe midis A2 'dhe B', veçanërisht në SJ dhe CMJ në lidhje me të sipërpërmendurat (C në RJ30s 

dhe A2 'në SJ dhe CMJ). Për sa u përket femrave, më pak dallime të rëndësishme janë vërejtur 

midis moshave. Një kurs jo i ngjashëm është shfaqur me një tendencë të lartë në rënie në kërcim, 

veçanërisht në moshën 16 vjeçare.  Nga ana tjetër, me aq konkurrencë sa kanë kategoritë e 

femrave, nuk ka dallime të rëndësishme në ndonjë nga kërcimet. 

 

Rendimenti i suksesshëm në konkursin ndërkombëtar të basketbollit kërkon një vlerësim të 

kërkesave fizike të sportit dhe të kapaciteteve të ekipit për t'iu përgjigjur këtyre 

kërkesave. Paraqitja optimale tani kërkon një kombinim të aftësive teknike dhe taktike, si dhe një 

shkallë të lartë të përgatitjes fizike.   

Objektivat e këtij studimi (Smith and Thomas 1991) ishin për të vlerësuar përbërësit fiziologjike, 

të cilët konsiderohen të rëndësishëm në rendimentin e lojës nga lojtarët dhe ta përdorin këtë 

informacion për të përshkruar ekipin dhe pozicionet e lojës. Të dhënat maksimale të marra nga 
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testet në pistën e vrapimit, antropometria, sprintet, dinamometri izokinetik dhe prova të tjera, 

pasqyrojnë ato cilësi, që kërkohen prej lojtarëve të elitës. Në lidhje me të dhënat e mësipërme, 

basketbollistët në përgjithësi ishin shtatlartë dhe më të rënde dhe kishin fuqi më të lartë aerobike 

se lojtarët ndërkombëtarë dhe të kolegjeve, krahasuar me 7 deri në 10 vjet më parë. Të dhënat 

mund të përdoren gjithashtu, për të përcaktuar standardet e synuara për anëtarët e ekipeve të 

sotme dhe të ardhshme. 

 

Ky artikull (Ziv et al., 2009) pasqyron një sërë studimesh (n = 51), duke shqyrtuar cilësitë fizike, 

karakteristikat fiziologjike dhe strategjitë e të ushqyerit të lojtarëve elitare femra dhe meshkuj, në 

basketboll. Këto studime përfshijnë të dhëna për ndryshimet fizike dhe fiziologjike, si: lartësia, 

pesha, struktura trupore, përmasat e përafërta, profili aerobik, forcën, fuqinë anaerobike, 

shkathtësia dhe shpejtësia. Gjashtë rezultatet kryesore, të dala nga studimi ynë janë: (i) 

ekzistojnë dallimet në cilësitë fizike midis pozicioneve të lojës dhe nivelit të aftësive (p.sh. 

mbrojtësit kanë tendencë të jenë më të lehtë, më të shkurtër dhe më mesomorfikë se qendrat); (ii) 

kapaciteti maksimal aerobik (VO (2max)) i vlerave të lojtarëve femra dhe meshkuj janë 

përkatësisht 44,0-54,0 dhe 50-60 MLO (2) / kg / min.; (iii) , lojtarë te niveleve më të larta 

meshkuj dhe femra kane prirje të kenë vlera më të larta te kërcimit se larti; (iv) lojtarët më të aftë 

femra dhe meshkuj janë më të shpejtë dhe më të shkathët se lojtarët më pak të aftë; (v) mbrojtësit 

kanë tendencë të bëjnë më shumë lëvizje me intensitet të lartë gjatë lojës, në krahasim me 

sulmuesit dhe qendrat; dhe (vi) një deficit i ujit prej 2% të peshës trupore mund të çojë në 

reduktimin e rendimentit fizik dhe mendor gjatë një ndeshje. Pesë kufizime, që lidhen me 

protokollet e testimit, të përdorura në këto studime, janë të përshkruara, midis tyre, edhe 

mungesa e një përqasjeje gjatësore, mungesa e testeve të kryera në kushte të ngarkesës së lartë 

fizike dhe mungesa e studimeve, duke përdorur analizën kohë-lëvizje. Përveç kësaj, janë 

paraqitur tri rekomandime praktike për trajnerët e basketbollit dhe trajnerët e përgatitjes atletiko-

fizike. Është konstatuar se të dhënat e dala nga këto studime, të kombinuara me njohuritë e marra 

tashmë nga studimet mbi karakteristikat fizike dhe fiziologjike e lojtarëve elitarë të basketbollit, 

duhet të zbatohen nga trajnerët e basketbollit, duke planifikuar kushtet e programeve të trajnimit 

për këta lojtarë. 
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Qëllimi i këtij studimi (Bayios, et al., 2006) është: a) përcaktimi i profileve antropometrike, 

përbërjen dhe strukturën trupore të lojtareve elitare femra greke të basketbollit (B), lojtareve të 

volejbollit (V) dhe hendbollit (H); b) për të krahasuar rezultatet mesatare midis sporteve dhe c) 

për të zbuluar dallimet e mundshme, në raport me konkurrencën e niveleve te ndryshme.  Ne 

total, 518 sportiste femra, të gjitha anëtare Ligës Kombëtare greke (A1 dhe A2), nga të gjitha 

ekipet sportive (B, V dhe H), morën pjesë në studimin aktual. 

Dymbëdhjetë matje antropometrike, të nevojshme për llogaritjen e treguesve, përbërjen dhe 

strukturen trupore, janë kryer sipas literatures se percaktuar. Atletet e V ishin me te gjatet 

(P<0.001) midis tre grupeve te tjera, kishin vlerat me te uleta te yndryres trupore (P<0.001) dhe 

struktura e tyre trupore karakterizohej nga nje endomorfizem I balancuar (3.4-2.7-2.9). Atletet B 

ishin me te gjate (P<0.01) dhe me te dobet (P<0.001) se lojtaret e H, me nje strukture trupore te 

karakterizuar si mezomorfo-endomorfe (3.7-3.2-2.4). Atletet e H ishin me te shkrurterit se te 

tjeret (P<0.01), kishin perqindjen me te larte per yndyren trupore (P<0.001) dhe struktura e tyre 

trupore ishte mezomorfo-endomorfe (4.2-4.7-1.8). Në krahasim me homologet e tyre A2, lojtaret 

e A1 ishin me shtatlartë (P <0.001) dhe më të rënda (P <0,01), por në të njëjtën kohë, me te 

dobeta (P <0,001) dhe me homogjenitet ne karakteristikat e struktures se tyre trupore (P<0.05). 

Antropometria, perberja dhe struktura trupore e lojtareve elitare te sporteve me dore ndryshonin 

sipas llojit te sportit; kriteret e përzgjedhjes, orët e trajnimit dhe kërkesat specifike fiziologjike 

sportive gjatë lojës, mund të shpjegojnë diferencat e vërejtura. Sigurisht, qe nevojiten më shumë 

të dhëna për të përcaktuar profilet antropometrike te atleteve nderkombetare femra  per B, V dhe 

H (Bayios, et al., 2006). 

 

3.1. Metoda dhe procesi i matjeve 

Matjet antropometriken janë bërë sipas manualit të ISAK (Marfell-Jones et al., 2006a) nga dy 

antropometra, të cilët kishin marrë pjesë në trajnimin antropometrit ISAK Niveli 2, me dy 

regjistrues, të cilët ndihmuan në regjistrimin e të dhënave. 

3.2. Masa trupore 

Pjesëmarrësi kishte veshje minimale. Matësi/peshorja u rivendos në zero. Pjesëmarrësi qëndroi 

në qendër të matësit pa mbështetje dhe me peshën e shpërndarë në mënyrë të barabartë në të dy 

këmbët. 
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3.3. Statura 

Pjesëmarrësit iu kërkua të qëndronte me këmbë, thembra, vithe dhe me pjesën e sipërme te 

prapme të trupit të prekte murin. Vendosja e kokës në pozicionit e “Frankfort plane” u arrit duke 

vendosur majën e gishtit të matësit në orbital, dhe gishtin tregues në gjurmimin e secilës anë të 

pjesëmarrësit, pastaj horizontalisht përafrimin e dy pikave. Duke vendosur kokën në “Frankfort 

plane”, matësit i zhvendosën gishtat drejt veshëve të pjesëmarrësit, dhe mjaftueshmërisht larg sa 

vijat e nofullës së pjesëmarrësit për të siguruar që presioni lart, kur zbatohet, të kalojë përmes 

proceseve mastoide. Pjesëmarrësi u udhëzua pastaj të marrë dhe të mbajë frymë thellë dhe teksa 

mban kokën në “Frankfort plane”, ai aplikon butësisht një ngritje lart përmes proceseve 

mastoide. Regjistruesi e vendosi headboard/tabelën në mënyrë të vendosur poshtë në kulm, 

ngjeshi flokët sa më shumë të mundej. Lartësia u lexua në 0,1 centimetrin më të afërt. 

 

3.4. Lartësia ulur 

Pjesëmarrësi ishte ulur në një kuti matëse ose një platformë niveli. Pjesëmarrësi u udhëzua të 

marrë dhe të mbaj frymë thellë dhe teksa mban kokën në “Frankfort plane” matësi aplikon 

butësisht një ngritje lart përmes proceseve mastoide. Regjistruesi e vendosi tabelën 

vendosmërisht poshtë në Vertex, duke ngjeshur flokët sa më shumë që të jetë e mundur. U tregua 

kujdes për të siguruar që pjesëmarrësi nuk i kontraktoi muskujt gluteal dhe as shtytje me këmbët. 

3.5. Matja e lartësisë duke qëndruar në këmbë   

Kjo është matur si distanca vertikale nga toka në pikën më të lartë të majës së gishtit, ndërsa 

pjesëmarrësit qëndruan drejt me anën e djathtë të trupit kundër murit, duke shtrirë krahun e 

djathtë aq i lartë sa të jetë e mundur dhe pa ngritur thembrat. Matësi qëndron në një karrige në 

anën e djathtë të pjesëmarrësit dhe merr distancën vertikale nga maja e gishtit të mesit të krahut 

të shtrirë në tokë (Zeng, 1992). 

3.6. Triceps skinfold 

Pjesëmarrësi mori një qëndrim të relaksuar. Pika e referimi e mid-akromiale-radiale dhe vendi 

për skinfold triceps janë bërë në përputhje me Manualin e ISAK (Marfell-Jones et al., 2006a). 

Krahu i djathtë duhet të jetë i relaksuar, me shpatullën të rrotulluar nga jashtë në pozicionin 

gjysmë të shtrire dhe bërryl të zgjatur nga ana e trupit. Skindfold është marrë paralelisht me 

aksin e gjatë të krahut në zonën e skinfold triceps.  

3.7. Matja nën lëkurorë Subscapulare 

Zona e subscapular ishte në 2 cm përgjatë një rreshti që lëviz anash dhe saktësisht poshtë nga 

pika e referimit të subscapulare në një kënd 450. Pjesëmarrësi merr një qëndrim të qetë në këmbë 

me krahët e varur anash. Matja skinfold e marrë me masën e lëkurës e cila lëviz saktësisht duke 
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zbritur poshtë në pjesën e poshtme të zonës se matjes subscapulare. Vijat e skinfold janë 

përcaktuar nga vijat natyrale të lëkurës. 

3.8. Matja nën lëkurorë Supraspinale  

Pika në kryqëzimin e dy vijave: u shënua vija iliospinale e shënuar  në kufirin anterior axillar dhe 

vija horizontale në nivelin e iliocristale të shënuar. Matja skinfold e marrë nga masa e lëkurës, e 

cila lëviz saktësisht poshtë drejt zonës së shënuar të supraspinales skinfold.  

3.9. Skinfold e mesit të pulpës 

Perimetri maksimal i pulpës u përcaktua nga gjykimi dhe gabimi. Niveli i rrethit maksimal 

përcaktohet nga gjykimi dhe gabimi. Këmba e djathtë e pjesëmarrësit u vendos në një kuti me 

pulpën të relaksuar. Masa e lëkurës ishte paralele me aksin e gjatë të këmbës. 

3.10. Perimetri i krahut të relaksuar 

Pjesëmarrësi mori një pozicion të relaksuar me krahët e varur anash. Matja u mor në nivelin e 

zonës së mid-akromiale-radiale, pingul me aksin e gjatë të krahut. 

 

3.11. Perimetri i krahut në gjendje të relaksuar dhe të tensionuar 

Perimetri i krahut pingul me aksin e gjatë të krahut në nivelin e kulmit të bicepsit të kontraktuar 

brachii, kur krahu u ngrit përpara në pozicion horizontal. Pjesëmarrësi mori një qëndrim të qetë 

në këmbë me krahun e majtë të varur anash. Krahu i djathtë i pjesëmarrësit ngrihet nga ana e 

përparme në atë horizontal me parakrahun e kthyer dhe të përkulur në rreth 450-900 me krahun. 

Matësi qëndron anash pjesëmarrësit dhe me shiritin e lirshëm në pozicion. Pjesëmarrësit iu 

kërkua që pjesërisht të tensiononte fleksorët e bërrylit për të identifikuar kulmin e mundshëm të 

muskujve të kontraktuar. Pjesëmarrësi u inkurajua që të kontraktoje muskujt e krahëve sa më fort 

të jetë e mundur dhe të qëndrojë në atë mënyrë ndërsa matja është bërë në kulmin e bicepsit 

brachii. 

3.12. Perimetri i parakrahut 

Pjesëmarrësi mori një qëndrim të qetë në këmbë me krahun e majtë të varur anash. Krahu i 

djathtë i pjesëmarrësit ishte paksa i përkulur në shpatull dhe bërryli u zgjat. Pjesëmarrësi e mbajti 

pëllëmbën lart (d.m.th. parakrahun të kthyer) duke zbutur muskujt e parakrahut. Duke përdorur 

teknikën e kryqëzimit të duarve, matësi e shtyu shiritin matës lart e poshtë në parakrah dhe bëri 

matje serike me qëllim që të gjente saktësisht nivelin e perimetrit maksimal. 

3.13. Perimetrit i kyçit të dorës 

Ai është matur si perimetri minimal i kyçit të duarve pingul me aksin e gjatë të parakrahut, distal 

me proceset styloide. Pjesëmarrësi mori një pozicion të relaksuar në këmbë, me krahun e djathtë 
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paksa te përkulur në bërryl, parakrahu i kthyer dhe dora është e relaksuar. Manipulimi i shiritit 

matës u kërkua të ishte i sakte në marrjen e perimetrit minimal. Indet nuk ishin të ngjeshura nga 

tensioni i tepërt. 

3.14 Perimetri i belit 

Antropometristi qëndronte para pjesëmarrësit, i cili ngriti krahët pak duke lejuar shiritin matës të 

kalonte nëpër abdomine. Pjesëmarrësit iu kërkua të merrte frymë normalisht dhe matja u mor në 

fund të frymëmarrjes në pikën më të ngushtë.  

3.15. Perimetri i ijëve 

Pjesëmarrësi mori një qëndrim të qetë në këmbë me krahët e palosur në gjoks, këmbët e 

vendosura dhe muskujt gluteal të relaksuar. Antropometristi e kaloi shiritin matës rreth ijëve 

anash. Pjerrësia e shiritit dhe e qëndrimit mbahen të dy në dorën e djathtë ndërsa antropometristi 

përdor dorën e majtë për të rregulluar nivelin e shiritit në pjesën e pasme në nivelin e gjykuar të 

protuberancës më të madhe të vitheve. 

3.16. Perimetri i mesit të kofshës 

Perimetri i kofshës është matur në nivelin pjesës së mid-trochanterion-tibiale laterale, pingul me 

aksin e saj të gjatë. Antropometristi e kalon shiritin në pjesën e poshtme të kofshës dhe pastaj e 

rrëshqet shiritin deri në pjesën e duhur. Pjerrësia e shiritit dhe mbajtja e tij bëhet me dorën e 

djathtë ndërsa antropometristi përdor dorën e majtë për të rregulluar nivelin e shiritit në nivelin e 

synuar. 

3.17. Perimetri i pulpës  

Pjesëmarrësi zakonisht qëndron në një pozicion të ngritur. Antropometristi kalon shiritin rreth 

pulpës dhe më pas e rrëshqet atë në pjesën e duhur. Shiriti zhvendoset lart dhe poshtë pingul me 

aksin e këmbës për të gjetur perimetrin/rrethin maksimal. 

 

3.18. Perimetri i kyçit të këmbës 

Pjesëmarrësi qëndron në pozicion ngritur. Antropometristi kalon shiritin rreth kyçit të këmbës 

dhe e manipulon atë lart e poshtë këtë zonë për të siguruar që të arrihet marrja e perimetrit 

minimal. 

 

3.19. Gjatësia akromiale-radiale  

Pjesëmarrësi merr një qëndrim të relaksuar me krahë të varur anash. Parakrahu i djathtë duhet të 

matet. Një anë e kalibrit ose e segmometrit u mbajt në akromiale ndërsa ana tjetër u vendos në 

radiale. Nëse degët e segmometrit janë shumë të shkurtra për të lejuar qartësinë e deltoideve, 
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përdoret një masë me madhe e rrëshqitjes së kalibrit. Shkalla e matjes së segmetrit ose kalibrit 

është paralel me aksin e gjatë të krahut. 

3.20. Gjatësia Radiale-stylion 

Pjesëmarrësi merr një pozicion të relaksuar me krahët e varur anash. Parakrahu i djathtë është në 

pozicionin e ndërmjetëm. Kjo matje përfaqëson gjatësinë e parakrahut. Ishte distanca midis 

radialeve të shënuara më parë dhe pikës se stylion. Një pjese e kalibrit (ose segmometër) u mbajt 

kundër radialeve dhe pjesa tjetër u vendos në pikën e stylion. 

3.21. Gjatësia Midstylion-dactylion 

Pjesëmarrësi merr një qëndrim të qetë në këmbë me krahun e majtë të varur anash. Bërryli i 

djathtë është pjesërisht i përkulur, parakrahu i kthyer, dhe gishtat zgjaten (por jo të tej zgjaten). 

Kjo matje përfaqëson gjatësinë e dorës. Një anë e kalibrit ose segmometrit vendoset në vijën e 

dactylionit të shënuar ndërsa ana tjetër u pozicionua në dactylion. 

 

3.22. Lartësia Iliospinale 

Pjesëmarrësi merr një qëndrim në këmbë me këmbët së bashku dhe krahët e varur anash. Baza e 

antropometrit ose pjesa e fiksuar e segmometrit u vendos në dysheme. Antropometri ose 

segmometri u orientua vertikalisht me pjesën/anën e lëvizshme të pozicionuar në vendin e 

shënuar të iliospinale. U mat distanca vertikale nga pjesa iliospinale me sipërfaqen e qëndrimit. 

3.23. Lartësia tibiale laterale  

Pjesëmarrësi merr një qëndrim në këmbë me këmbët së bashku ose pak të hapura dhe krahët 

varur anash. Kjo matje përfaqëson gjatësinë e këmbës. Është praktikë e zakonshme që 

pjesëmarrësi të qëndroj në një kuti antropometrike, ndërsa baza e antropometrit ose pjesa e 

fiksuar e segmometrit është në majë të kutisë dhe pjesa lëvizëse vendoset në pjesën tibiale 

laterale të shënuar. Antropometri ose segmometri mbahet në planin vertikal. Matet lartësia nga 

tibiale laterale me pjesën e sipërme të kutisë. 

3.24. Gjatësia e tendinës së Akilit  

Pjesëmarrësi qëndron në mënyrë të natyrshme, i kthyer kah murin me këmbët pak të hapura dhe 

të dy duart në mur për të mbështetur trupin. Pjesëmarrësit iu kërkua të ngrente majën e këmbës 

për të tensionuar muskujt e pulpës. Matësi bëri një shenjë në kokën anësore të gastrocnemius të 

këmbës së djathtë. Më pas, pjesëmarrësit iu kërkua që të kthehej në pozicionin e qëndrimit 

natyrshëm dhe një tjetër shënim u bë nga ana e matësit në pikën më të lartë në calcaneus të 

këmbës. Distanca lineare midis dy shenjave matet duke përdorur një segmometër (Zeng, 1992). 

 



- 24 - 
 

3.25. Gjerësia Biakromiale 

Kjo distancë është matur me një kalibër me anë të mëdha rrëshqitëse të vendosura në sipërfaqen 

më laterale të proceseve akromionë (poshtë shënimit të pikës akromiale). Pjesëmarrësi qëndron 

me krahët e varur anash dhe matësi qëndron prapa pjesëmarrësit, duke sjell pjesët e kalibrit në 

procesin e akromionit në një kënd prej rreth 30° duke treguar lart. Duhet të ushtrohet presion për 

të ngjeshur indet mbivendosëse, por duke mos lëvizur shpatullat. 

3.26. Gjerësia Biiliocristal 

Matësi qëndron përpara pjesëmarrësit dhe pjesët e antropometrit mbahen në rreth 45 ° duke 

treguar lart. Presioni i fortë aplikohet nga ana e antropometristit për të zvogëluar efektin e 

mbivendosjes së indeve. 

3.27. Gjerësia tërthore e kraharorit 

Pjesëmarrësi merr një qëndrim të qetë ulur ose në këmbë me krahët e hapura mjaftueshëm për të 

lejuar që anët/pjesët e kalibrit të vendosen në kufijtë anësorë të brinjëve. Matësi qëndron para 

pjesëmarrësit. Gjerësia e gjoksit matet pingul me aksin e tij të gjatë kur shkalla e kalibrit të jetë 

në nivelin e mesosternale dhe anët pozicionuar në një kënd prej 30° të drejtuara poshtë nga 

horizontali. 

3.28. Gjerësia Biepicondylar humerus 

Pjesëmarrësi merr një qëndrim të qetë ulur ose ne kembe. Krahu i djathtë ngrihet para në 

horizontale dhe parakrahu përkulet në kënd të drejtë me krahun. Matësi perdor shkallën e vogël 

të kalibrit dhe përdor gishtat e mesëm për të lëkundur epicondyles e humerit, duke filluar 

afërsisht nga anet. Pika e pare kockore e ndjere eshte epicondyles. Matësi vendos kalibrin 

drejtuar nga epicondyles dhe ushtron një presion të fortë me gishtat tregues derisa vlera te 

lexohet. 

3.29. Gjerësia e femurit Biepicondylar 

Pjesëmarrësi merr një pozicion të qetë ulur me dorën larg nga pjesa e gjurit. Matësi përdor 

gishtat e mesëm për të lëkundur epicondylet e femurit duke filluar afërsisht anash. Pika e parë 

kockore e ndjerë është epicondyles. Matësi vendos kalibrin drejtuar nga epicondyles dhe ushtron 

një presion të fortë me gishtat tregues derisa vlera të lexohet. 

3.30. Gjerësia e dorës 

Pjesëmarrësi merr një qëndrim të qetë në këmbë, bërryli i djathtë është pjesërisht i përkulur dhe 

bënë një grusht. Matësi mban kalibrin për kockat e vogla duke drejtuar anët/pjesët nga poshtë në 

një kënd 45o, duke prekur piken metacarpale laterale dhe metacarpale mediale me gishtin e tretë, 

dhe pastaj duke vendosur fytyrën e kalibrit duke ushtruar presion të fortë, por jo në masën e 

ngjeshjes së gjerësisë. Distanca ndërmjet metacarpale laterale dhe metacarpale mediale është 

matur (Ross et al., 2003). 
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4. Përkufizimi i termave 

 

4.1. Fiziku 

Fiziku kryesisht përfshin përbërjen e trupit, llojin e trupit, mbajtjen trupore dhe moshën e 

kockave. Zakonisht përdoret për të studiuar gjendjen e jashtme të trupit të njeriut duke përfshire  

formën e trupit, konfigurimin, rritjen dhe ndërtimin e trupit (Tan dhe Chou, 2003). 

4.2. Profili i antropometrisë 

Profili i antropometrisë përfshin matjet e përbërjes së trupit dhe llojit të trupit dhe është një 

metodë e rëndësishme për hulumtimin sasior të karakteristikave të jashtme të trupit të njeriut 

(Jin, 2003, Ye, 2002). Të dhënat antropometrike kanë vlera të rëndësishme në kërkimin e rritjes 

së trupit, përbërjes së trupit, të ushqyerit dhe kushteve shëndetësore. Veçanërisht, në fushën e 

sportit, të dhënat antropometrike mund të japin informacion të vlefshme në rekrutimin e atletëve, 

trajnimin e kapaciteteve fizike dhe përmirësimin e performancës. 

 

4.3. Metoda Heath-Carter 

Për vlerësimin e somatotipeve, metoda e zhvilluar nga Heath-Carter është një nga metodat më të 

përdorura. Sipas kësaj metode, somatotipi shprehet me tre numra në rendin e endomorfi, 

ectomorfi dhe mesomorfi. Vlera endomorfi përdoret për të treguar përmbajtjen krahasuese të 

yndyrës në trup; vlera mesomorfi ekspozon zhvillimin krahasues të kockave dhe muskujve; dhe 

vlera ektomorfi tregon formën relative të individit (Carter dhe Heath, 1990, Heath dhe Carter, 

1967). 

4.4. Performanca fizike 

Kjo është një koleksion i elementeve bazë në kryerjen e aktiviteteve fizike, veçanërisht në lidhje 

me performancën sportive, duke përfshirë forcën, fuqinë, shpejtësinë, rezistencen, shkathtësinë 

dhe fleksibilitetin etj. (Chen, 1989b). 

4.5. Masa trupore 

Masa është sasia e përmbajtjes në trup. Masa llogaritet përmes matjes së peshës, pra forca që kjo 

përmbajtje ushtron në një fushë gravitacionale standarde. 
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4.6. Statura 

Distanca pingule ndërmjet planeve tërthore të verteksit dhe aspektet inferiore të këmbëve. 

4.7. Lartësia ne pozicion ulur 

Distanca pingule ndërmjet planeve tërthore të verteksit dhe aspekteve inferiore të vitheve teksa 

qëndron ulur (Zeng, 1992). 
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5. Antropometria dhe sporti 

 

5.1. Konceptet e antropometrisë 

Antropometria: Antropometria si çdo fushë tjetër e shkencës varet nga respektimi i rregullave të 

veçanta të matjes siç përcaktohen nga organet e standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare 

(Norton dhe Olds, 1996). Ka dy mënyra për të vlerësuar antropometrinë. Njëra është për të 

krahasuar vlerën absolute të të dhënave të marra përmes matjeve antropometrike, ndërkaq tjetra 

është për të transferuar të dhënat e matura në indekse të normalizuara për vlerësim (Ye, 1995). 

5.2. Indekset antropometrike të nxjerra në lidhje me sportin 

Bazuar në matjet antropometrike origjinale, janë nxjerrë disa indekse. Këta tregues 

antropometrikë mund të ndahen në katër kategori: fizikun, gjatësinë, gjerësinë dhe 

perimetrin/rrehin (Tan dhe Chou, 2003). 

Disa indekse të përdorura zakonisht janë të shënuara më poshtë. 

5.3. Indekset e gjatësisë 

Indeksi i gjatësisë/staturën e gjymtyrëve të sipërm, indeksi i gjatësisë/statura e gishtave të mesit, 

indeksi i lartësisë/staturën në qëndrim ulur, indeksi i gjatësisë së parakrahut/gjatësinë e 

gjymtyrëve të sipërm, indeksi i gjatësisë/staturën e gjymtyrëve të poshtëm, indeksi i gjatësisë së 

pulpës plus gjatësinë e shputave të këmbeve, indeksi i gjatësisë së gjymtyrëve të poshtme B 

minus gjatësinë e pulpës A/indeksi i gjatësisë A të pulpës dhe indeksi i gjatësisë/staturën e 

shputës së këmbës. 

Këto indekse përdorin proporcionin e gjatësisë së segmenteve të caktuara trupore të normalizuara 

në staturë (ose segmente të tjera referuese të trupit) për të marrë vlerën relative të gjatësisë së një 

segmenti të caktuar të trupit (Tan dhe Chou, 2003). 

5.4. Indekset e gjerësisë 

Indeksi i gjerësisë/staturës së shpatullës, indeksi i gjerësisë së legenit/shpatullës, dhe indeksi i 

gjerësisë/staturës së dorës. 
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Këta tregues përdorin përqindjen e gjerësisë së segmenteve të caktuara të trupit të normalizuara 

në staturë (ose segmente të tjera  referues të trupit) për të marrë vlerën relative të gjerësisë së 

segmentit të caktuar të trupit  (Tan dhe Chou, 2003). 

5.5. Indekset e perimetrit/rrethit 

Indeksi i perimetrit/staturës së kraharorit, indeksi i perimetrit/staturës së pjesës së sipërme të 

krahut (në gjendje tensioni), indeksi i perimetrit/staturës se pjesës së sipërme të krahut (në 

gjendje qetësie), indeksi i perimetrit/staturës së kofshëve dhe indeksi i perimetrit/staturës së 

pulpës. 

Këto indekse përdorin proporcionin e perimetrit të segmenteve të caktuara të trupit që 

normalizohen ne staturë për të marrë vlerën relative. Sa më i madh indeksi, aq më i fortë është 

segmenti i trupit (Tan dhe Chou, 2003). 

5.6. Indekset fizike 

Ato llogariten nga dy ose me shume matje antropometrike. Ai përfshin proporcionin dhe 

marrëdhënien e pandarë ndërmjet segmenteve të ndryshme të trupit. Ndonjëherë i kërkon 

krahasimin e vlerave absolute të një segmenti të trupit, ndërsa në raste të tjera ajo kërkon të 

vlerësojë përqindjen e segmentit të trupit me staturën. Për shembull, gjatësia e gjymtyrëve të 

poshtme është një vlerë absolute, ndërsa indeksi i derivuar i gjatësisë së gjymtyrëve të poshtme 

është një vlerë relative e llogaritur nga formula "gjatësia e gjymtyrëve të poshtme/staturën × 

100%". 

5.7. Indeksi Katoly 

Është indeks për raportin e masës së personit me lartësinë. Indeksi Katoly llogaritet nga formula 

e "trupit (kg) / statura (cm) × 1000". Përmes marrëdhënies midis masës trupore dhe shtat sisë, ai 

tregon masën e trupit në centimetër, duke reflektuar perimetrin, gjerësinë, trashësinë dhe 

densitetin e indeve të trupit të njeriut. Indeksi Katoly pasqyron proporcionin e lartësisë dhe 

peshës në procesin e rritjes, dhe është përdorur si një nga vlerësimet bazë antropometrike për 

atletët. Arsyetimi i saj qëndron në faktin se lartësia është nën kontrollin e trashëgimisë, ndërsa 

pesha ndikohet shumë nga faktorët e mjedisit, ushqimi dhe trajnimi. Indeksi i Katoly është 

sugjeruar për të pasqyruar forcën e muskujve dhe fuqinë (Li, 2004). 
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5.8. Indeksi i masës trupore (BMI) 

Është llogaritur me "masë trupore (kg)/staturë (m2) (Malousarisa et al., 2008). Ajo ka qenë një 

nga indekset më të përdorura në vlerësimin e raportit të masës trupore me gjatësinë. 

5.9. Matjet antropometrike në sport 

Vlerësimi i karakteristikave antropometrike mund të kryhet me dy metoda, përkatësisht vlerësimi 

i drejtpërdrejtë dhe vlerësimi indirekt. Vlerësimi i drejtpërdrejtë përdor vlerat absolute të të 

dhënave antropometrike, ndërkohë që vlerësimi i tërthortë arrihet nëpërmjet konvertimit të të 

dhënave antropometrike në indekse korresponduese (Tan dhe Chou, 2003). Në hulumtimin e 

lidhur me sportin, metodat antropometrike aplikohen gjerësisht në rekrutimin e atletëve 

potencialë. 

Sporte të ndryshme kanë karakteristika të ndryshme antropometrike, prandaj variabla specifike 

antropometrikë duhet të përdoren për identifikimin e talentëve në sportet të ndryshme. Për 

rekrutimin e lojtarëve të volejbollit për të rinjtë, variablat antropometrike të përdorura zakonisht 

përfshijnë staturën, hapjen e krahut minus lartësi, në gjatësinë e gjymtyrëve të poshtme (lartësinë 

iliospinale) / staturë × 100, gjatësia e tendinës së Akilit / gjatësia e pulpës plus lartësia e harkut të 

këmbës × 100, gjerësia e biiliocristal / biacromial × 100 (Zeng, 1992). 

Ka pasur studime të shumta që përpiqen t'i përgjigjen pyetjeve kur fiziku i lojtarit është 

parakusht për të fituar performancë të lartë; nëse ngjarje të ndryshme sportive kanë kërkesa të 

veçanta në trupin e lojtarit; dhe nëse ka korrelacion midis fizikut të lojtarit dhe zhvillimit të 

performancës fizike. Megjithatë, ka pasur informacion të kufizuar në profilin e antropometrisë së 

lojtarëve elitë të volejbollit.  

Për të gjithë atletët e përfshirë në sportet konkurruese të larta profesionale, trupi kërkohet të 

kryejë kapacitet optimal sa i përket biomekanikës dhe fiziologjisë (Zaccagni, 2011). Prandaj, 

është më se e logjikshme të presësh nga atletët e nivelit të lartë që të ketë një trup, forcë optimale 

dhe qëndrueshmëri të përshtatshme për kërkesat funksionale të sportit në fjalë. Megjithatë, 

përzgjedhja e atletëve të talentuar në ekipe përfaqësuese shpesh bazohet në mendimin subjektiv 

të të ashtuquajturve trajnerë përzgjedhës të ekspertëve (Matthys et al., 2011). Sidoqoftë, është e 

njohur gjerësisht se ekziston një interes në rritje në përmirësimin e performancës njerëzore të 
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atletëve sa i përket karakteristikave të ndërlidhura me ndërgjegjen, ndërgjegjësimin dhe 

përpjekjet konjitive (Micoogullari et al. 2012), si dhe identifikimin e talenteve, pikave të forta 

dhe dobësive, caktimin e pozicioneve të lojtarëve dhe ndihmën në hartimin e programeve 

optimale të trajnimit (cituar në Hadzic et al., 2012) në të gjithë botën, duke përfshirë edhe vendet 

e Ballkanit Perëndimor. Sidoqoftë, në shumë vende shpenzohet më shumë kohë për të rritur 

aftësinë fizike të atletëve pa marrë parasysh vlerësimin e përbërjes së tyre trupore dhe statusin e 

tyre ushqimor (Triki et al., 2012).  

Shkenca bashkëkohore e sportit është e dizajnuar për të përmirësuar performancën e lojtarëve 

elitë dhe për të zbuluar talentet sa më saktë që të jetë e mundur. Edhe pse shumë studime kanë 

treguar se karakteristikat specifike antropometrike janë të lidhura dukshëm me suksesin në sporte 

(Malina et al., 2004), ky proces është shumë i kërkuar, pasi ngjarjet e ndryshme atletike kërkojnë 

lloje të ndryshme të trupit për të arritur performancën maksimale. Prandaj, duke e kuptuar 

përbërjen e trupit të atletëve të nivelit të lartë dhe pastaj duke përcaktuar peshat korresponduese 

konkurruese për atletët, është bërë për dekada dhe është konsideruar pjesë thelbësore e procesit 

të përgjithshëm të menaxhimit (Wilmore, 1982). Nga ana tjetër, edhe pse fëmijët dhe sportistët 

adoleshentë rriten në një mënyrë të ngjashme me jo-sportistët (Rexhepi & Brestovci, 2010a), në 

literaturë shkencore është folur gjerësisht se profilet adekuate janë kryesisht të rëndësishme në 

sporte te ndryshme, kryesisht për shkak të arsyes se madhësia absolute kontribuon në një 

përqindje të konsiderueshme të variantës së përgjithshme të lidhur me suksesin e atletikës 

(Carvajal et al., 2012). Prandaj, shkencëtarët në të gjithë botën po kërkojnë një formulë standarde 

që mund të përmirësojë performancën e lojtarëve elitë dhe të zbulojë talentët në mënyrë sa më 

efikase (Popovic et al., 2013a). 

Karakteristikat antropometrike dhe përbërjet trupore të atletëve kanë qenë subjekt i shumë 

hetimeve, pasi shumë kërkues kanë hipotezuar se atletët praktikues mund të priten të shfaqin 

karakteristika strukturore dhe funksionale që janë veçanërisht të favorshme për sportin e tyre 

specifik (Singh et al., 2010). Meqë çdo sport ka kërkesat e veta specifike, çdo atlet duhet të ketë 

karakteristika të veçanta antropometrike dhe shifrat e përbërjes së trupit për disiplinën e tij 

sportive. Disa sporte, të tilla si mundja, kërkojnë më shumë njohuri në lidhje me këtë temë sesa 

të tjerat, për shkak të kufizimeve të peshës së saj, si dhe favorizimin e përzgjedhjes së atletëve 

me një zhvillim skeletor të kufizuar vertikal (Norton et al., 2004). Nga ana tjetër, disa sporte, si 
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mundja me krahë (armwrestling), kërkojnë përzgjedhjen e atletëve me kocka më të gjata të 

parakrahut (Akpinar et al., 2012). Megjithatë, ky fakt nuk zvogëlon nevojën për të hetuar 

karakteristikat antropometrike dhe shifrat e përbërjes së trupit të futbollistëve dhe lojtarëve të 

volejbollit, si përbërës adekuat te trupit dhe shifrave të masës trupore, ndërmjet faktorëve të tjerë, 

kontribuojnë në stërvitjen rutine dhe performancën (Massuça & Fragoso, 2011). 

Sipas këtyre dy autorëve, masa e trupit mund të ndikojë në shpejtësinë, në qëndrueshmërinë dhe 

në fuqinë e atletit, ndërsa përbërja e trupit mund të ndikojë në forcën dhe në shkathtësinë. Me 

fjalë të tjera, pjesëmarrja e suksesshme në lojëra të futbollit dhe të volejbollit, krahas nivelit të 

lartë të aftësive teknike dhe taktike, gjithashtu kërkon nga secili atlet karakteristikat e 

përshtatshme antropometrike dhe përbërjen e trupit. Shumica e të dhënave përshkruese në lidhje 

me karakteristikat e futbollistëve dhe e lojtarëve të volejbollit vijnë nga Amerika dhe Evropa 

Perëndimore, ndonëse ka mungesë të të dhënave nga Evropa Lindore, veçanërisht Ballkani 

Perëndimor. Prandaj, ky studim synon të kontrollojë nëse kjo është e vërtetë për vendet e 

Ballkanit Perëndimor për të ndjekur shumë studime të mëparshme që kanë vlerësuar profilet 

antropometrike ideale të futbollistit të suksesshëm (Milanovic et al., 2012; Reilly et al., 2000, 

Veale, 2010) si dhe te lojtareve te volejbollit (Bayios et al., 2006; Gualdi-Russo & Zaccagni, 

2001; Hooper 1997; Lidor & Ziv, 2010) që ofrojnë njohuri për kërkesat për konkurrencë në 

zenitin e sporteve të tyre të veçanta. Në të vërtetë, futbolli është një sport ekipor që luhet në një 

fushë të jashtme dhe kërkon një standard të lartë të përgatitjes nëpërmjet zhvillimit të aftësive të 

performancës fizike, si dhe ekspertizës taktike dhe teknike, në mënyrë që të kompletohet 90 

minuta lojë konkurruese. 

Sipas Triki et al., stërvitja e futbollit bazohet kryesisht në lëvizjen e zbatimit të cilësive të 

qëndrueshmërisë, të përbërë nga aktivitetet e moderuara, të alternuara me periudha me intensitet 

të lartë intermittent, duke çuar në një prodhim të rëndësishëm të nxehtësisë metabolike, kryesisht 

për shkak të intensitetit mesatar të punës gjatë një ndeshje futbolli, që zakonisht është rreth 75-

90% e frekuencës maksimale të zemrës, përkatësisht 70-85% të VO2 max. (Rexhepi & 

Brestovci, 2010a). Nga ana tjetër, volejbolli në përgjithësi luhet në një fushë të brendshme që 

është shumë më e vogël se ajo e një fushe futbolli, në të cilën dy ekipe me gjashtë lojtarë ndahen 

nga një rrjete. Ajo kërkon një standard të lartë të përgatitjes për të përfunduar për tre setet e lojës 

konkurruese dhe për të arritur sukses. Në këtë lojë, modelet e lëvizjes ndryshojnë ndjeshëm nga 
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futbolli, sepse kërkon që sulmi dhe mbrojtja e tyre të jenë shumë më efektive, si dhe dominimi 

mbi rrjete bëhet faktori më vendimtar për fitoren. Lojtarët e volejbollit të nivelit të lartë nuk 

posedojnë vlera maksimale VO2 në nivel të lartë si lojtarë të trajnuar elitë në sportet e tjera, por 

ata posedojnë një nivel optimal të kapacitetit aerobik që kërkohet për të luajtur këtë lojë duke 

qene se ndonjëherë mund të vazhdojë për një kohë më të gjatë (Lidor & Ziv; Sheppard et al., 

2009). Kjo lojë gjithashtu përfshin një numër të madh goditjesh, kërcimi, goditjes së gjuajtjes, 

bllokimit dhe vendosjes që bazohet kryesisht në një nivel të lartë forcë dhe fuqie (Lidor & Ziv; 

PopadicGacesa et al., 2009). 
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6. Përgatitja fizike dhe karakteristikat antropometrike në nivele të 

ndryshme të lojtarëve të rinj në skuadrën e hendbollit 
 

Loja në grup e hendbollit është përherë një lojë komplekse, e cila kërkon që lojtarët të 

kenë përgatitje të mire zhvilluar aerobike dhe anaerobike (Delamarce et al., 1987). Aftësia 

motorike, sprintet, kërcyeshmëria, cilësitë elastike dhe shkathtësia dhe shpejtësia në kërcime 

përfaqësojnë ato karakteristika fizike, që konsiderohen aspekte të rëndësishme të lojës dhe 

kontribuojnë në paraqitjen e lartë të ekipit. Paraqitjet e suksesshme kërkojnë fuqi shpërthyese të 

këmbëve dhe të krahëve, shpejtësi në sprint dhe ndjenja kinestetike në kontrollin e topit (Sibila et 

al., 1997). Nga anën tjetër, për një model modern të lojtarit të hendbollit, duhen vlerësuar si të 

nevojshme gjatësia e shtatit, e krahëve të hapur, zgjatja (shtritrja) e dorës (Sibila et al., 1997; 

Sirhoj et al., 2002; Scoufas et al., 2003). Një profil i tillë antropometrik luan një rol mbështetës 

për të ndihmuar lojtarët të kryejnë garat në kushtet aktuale (Sirhoj et al., 2002). 

Gjymtyrët e sipërme të gjatë kontribuojnë në rritjen e shpejtësisë (Fleising et al., 1999) 

dhe shtrirja e dorës ndikon në aftësitë motorike, siç janë driblimi, pasimi, kapja dhe ndalimi i 

topit (Scoufas et al., 2003). Për sa i përket karakteristikave funksionale dhe fizike, janë rritur 

kërkesat e marrjes se oksigjenit si te meshkujt ashtu edhe te femrat midis vlerave 55-60 ml · kg-1 

· min-1 dhe 46-55 ml · kg-1 · min-1, në sprintin 30 m midis vlerave 3,8-4,4 sec për meshkuj dhe 

4,4-5,5 sek për femra dhe në kërcim, respektivisht 280-300 cm për meshkuj dhe 165- 230cm për 

femra (Kotzamanidis et al., 1999’ Rogulj et al., 2005; Gorostiaga et al., 2004).  

Së fundi, shpejtësia e kërcimit nga vendi, për lojtarët e nivelit ndërkombëtarë të 

hendbollit, varion midis 20-24 m · sec-1 dhe 16-23 m · sec- (Gorostiaga et al., 2004; Granados et 

al., 2007; Hoff et al., 1995). Përveç tipareve të përgatitjes fizike të lojtarëve të rinj të hendbollit, 

treguesit e tjerë janë vlerësuar dobët. Nga literatura duket se ka pak informacion në lidhje me 

aftësitë motorike dhe karakteristikat specifike antropometrike të lojtarëve të rinj të hendbollit. 

Ndërkaq, studime, që tregojnë për dallimet e karakteristikave të mësipërme, ndërmjet lojtarëve të 

rinj profesioniste dhe amatore, janë mjaft të rralla. Në një studim të kohëve të fundit, u gjetën 

dallime të mëdha te meshkujt në kërcimin së gjati dhe në sprintin 20m, ndërsa te lojtaret femra 

vetëm në kërcim së gjati. Në të gjitha aftësitë e tjera motorike, një përputhje e gjerë është gjetur 

midis lojtarëve profesioniste dhe atyre amatore.  
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Për të hetuar profilin e lojtarëve të rinj të hendbollit, ne mund të përcaktojmë 

karakteristikat që kontribuojnë në përzgjedhjen e një lojtari për ekipin. Veç kësaj, rezultatet nga 

testet e paraqitjes motorike do të mundësojnë trajnerët të identifikojnë dobësitë e lojtareve dhe 

hartimin e modeleve te trajnimit për përmirësimin e aftësive specifike të këtyre lojtarëve, por 

gjithashtu edhe të ndjekin ecurinë e përmirësimit te sportistit gjatë një sezoni konkurrues. Për më 

tepër, të dhënat e këtij studimi do të mund të shtohen në literaturën ndërkombëtare dhe të 

ndihmojnë në identifikimin dhe zhvillimin e talenteve. 
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7. Metodologjia 

 

7.1. Metodat 

Dyzet e një (N = 41) sportistë profesionistë meshkuj (14 lojtarë të basketbollit, 12 lojtarë të 

hendbollit, 15 lojtarë të volejbollit) kanë marrë pjesë vullnetarisht në këtë studim. Për çdo lojtar 

matjet antropometrike të tilla si: pesha, lartësia e trupit, perimetri i belit, dhe llogaritjet BMI në 

sportet e ndryshme u janë kryer. Gjithashtu u janë kryen tri matjet e perimetrit (krahë, kofshë dhe 

pulpë) dhe matja e plikave dhjamore (biceps, triceps, suprailliac, subscapular) për sportistët të 

përfshirë në këtë studim. 

Lojtarët u paraqitën në fushë në orën 8:00. Matjet u kryen për çdo lojtar për lartësinë e trupit 

(cm), peshën e trupit (kg), perimetrin e belit. Matja e masës trupore u krye duke përdorur një 

stadiometër gradual deri në 1 cm, ndërsa dhe  pesha e trupit dhe u përcaktuan me shkallë 

elektronike me saktësi deri në 0, 1 kg. 

BMI u llogarit duke përdorur formulën e zakonshme të marrë nga matja e peshës dhe e lartësisë 

së trupit. 

 

7.2. Pjesëmarrja ne studim 

Pjesëmarrja në studim ishte vullnetare dhe pëlqimi i tyre u morr nga grupet e sportistëve 

 Kriteret e përjashtimit: 

1) Ata lojtarë, të cilët nuk ishin stërvitur rregullisht, u përjashtuan nga studim. 

2) Ata lojtarë, të cilët ishin dëmtuar gjatë stërvitjeve, ose ndeshjeve, u përjashtuan. Si lëndime të 

vogla u konsideruan ndrydhjet dhe variacionet e tyre dhe si lëndime te mëdha u konsideruan 

dëmtimet të përsëritura në supe, fraktura në kyçet e këmbëve, kupën e gjurit, thyerje, dëmtime të 

ligamenteve, etj.. 

3) Lojtarët me sëmundje të renda të frymëmarrjes, ose sëmundje kardio-vaskulare në të kaluarën 

u përjashtuan nga studimi.  
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7.3. Karakteristikat antropometrike 

Tre tregues janë matur për çdo lojtar: lartësia, pesha trupore, indeksi i masës trupore 

(BMI), dhe perimetri i belit.  

Janë përzgjedhur dhe matje pwr karakteristika të veçanta, sepse mendojmw qw ndikojnë 

në aftësinë motorike dhe ndihmojnë në paraqitjen e sportistëve. 

Perimetri; i krahut, i kofshës dhe i pulpës 

Plikat dhjamore biceps, triceps, suprailliaac dhe supscapular 

Instrumentet për matjet antropometrike 
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7.4. Analiza statistikore  

Për çdo lojtar u llogaritën vlerat mesatare dhe devijimet standarde për secilën matje. Testi i 

përgjithshëm i homogjenitetit për të dhënat e secilit grup tregoi se nuk kishte dallime të 

konsiderueshme. Një test i pavarur (i pavarur) u përdor për të llogaritur krahasimet ndërmjet 

sporteve.  

Analiza e variancës së rastësishme (ANOVA) në testet u krye për të identifikuar dallimet për 

secilin sport. Duke pasur diferenca të konsiderueshme në mesatare, u procedua me testin post 

hoc Tukey, që përdoren për të përcaktuar krahasimin në analizë për secilin lojtar, të cilat në fund 

përcaktuan dallimet e rëndësishme. Niveli sinjifikant i p<0.05 është pranuar. Të gjitha analizat 

janë kryer duke përdorur programin SPSS 17.0. 
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8. Rezultatet dhe interpretimi 

Në tabelën 1 jepen të dhënat përshkruese për tri matjet antropometrike (gjatësia, pesha dhe 

perimetri i belit) dhe kalkulimi i IMT (BMI) për sportistët të përfshirë në këtë studim. Nga tabela 

shikohet se gjatësia mesatare e sportistëve është 188.8 cm (dev. stand 9.5) dhe vlerat minimale 

dhe maksimale (166 cm dhe 208 cm), ndërsa pesha mesatare e sportistëve është 82.8 kg (dev. 

stand 13.8) dhe vlerat minimale dhe maksimale (56 kg dhe 111 kg) si dhe vlerat mesatare për 

perimetrin e belit e sportistëve është 83.8 cm (dev. stand 6.3) dhe vlerat minimale dhe maksimale 

(71.5 cm dhe 96 cm). Vlerat mesatare IMT të sportistëve janë 23 kg/m2 (dev. stand 2.4) dhe 

vlerat minimale dhe maksimale (17.9 kg/m2 dhe 28.8 kg/m2). 

 

Tabela1 Të dhëna përshkruese për matjet antopometrike (mesatare, vlerat min dhe maksdhe  

devij standart) 

Të dhënat përshkruese 

 N Minimum Maksimum Mesatare Devijimi 

standart 

Gjatesia 41 166.0 208.0 188.769 9.5075 

Pesha 41 56.0 111.0 82.837 13.7658 

IMT 41 17.9 28.8 23.039 2.4086 

Perimetri I belit 41 71.5 96.0 83.826 6.3491 
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Grafiku 1.Vlerat mesatare të tri sporteve 

 

Në tabelën 2 jepen të dhënat përshkruese për tri matjet e perimetrit (krahë, kofshë dhe pulpë) dhe 

matja e plikave dhjamore (biceps, triceps, suprailliac, subscapular) për sportistët të përfshirë në 

këtë studim.  

Nga tabela shikohet se vlera mesatare e perimetrit të krahut për sportistët është 30.2 cm (dev 

stand 3.6) dhe vlerat minimale dhe maksimale (23 cm dhe 37.5 cm), vlera mesatare e perimetrit 

të kofshës për sportistët është 54.9 cm (dev stand 7.3) dhe vlerat minimale dhe maksimale (45 

cm dhe 91.3 cm) ndërsa vlera mesatare e perimetrit të pulpës për sportistët është 38.2 cm (dev 

stand 2.7) dhe vlerat minimale dhe maksimale (34 cm dhe 45 cm). 

 

 

Gjithashtu nga tabela shihet se vlera mesatare e plikës dhjamore për bicepsin  për sportistët është 

4.6 mm (dev stand 1.3) dhe vlerat minimale dhe maksimale (3 mm dhe 10.5 mm), vlera mesatare 

e plikës dhjamore për tricepsin për sportistët është 8.5 mm (dev stand 3.3) dhe vlerat minimale 

dhe maksimale (3.6 mm dhe 20.6 mm), vlera mesatare e plikës dhjamore për suprailliac për 

sportistët është 7.7 mm (dev stand 3.3) dhe vlerat minimale dhe maksimale (3 mm dhe 19 mm) 
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dhe vlera mesatare e plikës dhjamore për subscapular  për sportistët është 10.7 mm (dev stand 

2.6) dhe vlerat minimale dhe maksimale (6.4 mm dhe 17.6 mm), 

Tabela 2 Të dhëna përshkruese për matjet e perimetrit dhe plikave dhjamore (mesatare, vlerat 

min. dhe max dhe devij. standart) 

Të dhënat përshkruese 

 N Minimum Maksimum Mesatare Devijimi 

standart 

Perimetri i krahut 41 23.0 37.5 30.244 3.6067 

Perimetri i kofshës 
41 45.0 91.3 54.910 7.3158 

Perimetri i pulpës 41 34.0 45.0 38.273 2.6739 

Biceps (plika dhjamore) 
41 3.0 10.5 4.622 1.3571 

Triceps (plika 

dhjamore) 
41 3.6 20.6 8.541 3.3033 

Suprailliac (plika 

dhjamore) 
41 3.0 19.0 7.734 3.3591 

Subscapular (plika 

dhjamore) 
41 6.4 17.6 10.741 2.5684 

      

 

 

 
Grafiku 2. Vlerat mesatare të tri sporteve-perimetrat 

P.krahut P.kofshës P.Pulpës

Të gjitha sportet 30.24 54.91 38.27

30.24

54.91

38.27

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

Grafiku 2 Vlerat mesatare të tri sporteve-perimetrat

P.krahut

P.kofshës

P.Pulpës



- 41 - 
 

 

 

                                                        Grafiku 3. Vlerat mesatare të tri sporteve -pikat dhjamore  

Në tabelën 3 jepen të dhënat përshkruese për tri matjet antropometrike (gjatësia, pesha dhe 

perimetri i belit) dhe kalkulimi i IMT(BMI) për basketbollistët të përfshirë në këtë studim. Nga 

tabela shihet se gjatësia mesatare e basketbollistëve është 198.4 cm (dev. stand 6.8) dhe vlerat 

minimale dhe maksimale (188 cm dhe 208 cm), ndërsa pesha mesatare e basketbollistëve është 

96.9 kg (dev stand 7.5) dhe vlerat minimale dhe maksimale (87.6 kg dhe 111 kg) si dhe vlerat 

mesatare për perimetrin e belit e basketbollistëve janë 88.9 cm (dev stand 3.2) dhe vlerat 

minimale dhe maksimale (84 cm dhe 96 cm). Vlerat mesatare IMT të basketbollistëve janë 24.7 

kg/m2 (dev stand 1.7) dhe vlerat minimale dhe maksimale (21.5 kg/m2 dhe 28.8 kg/m2). 

 

Tabela 3.Të dhëna përshkruese për matjet antropometrike (mesatare, vlerat min dhe maks dhe  

devij standart) per basketbollistet. 

Të dhënat përshkruese 

 N Minimum Maksimum Mesatare Devijimi 

standart 

Gjatesia 14 188.0 208.0 198.417 6.8285 

Pesha 14 87.6 111.0 96.979 7.5607 

IMT 14 21.5 28.8 24.732 1.7744 

Perimetri I belit 
14 84.0 96.0 88.908 3.2795 
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a. Disiplina = Basketboll 

 

Në tabelën 4 jepen të dhënat përshkruese për tre matjet antopometrike (gjatësia, pesha dhe 

perimetri i belit) dhe kalkulimi i IMT(BMI) për hendbollistët të përfshirë në këtë studim. Nga 

tabela shikohet se gjatësia mesatare e hendbollistëve është 181.7 cm (dev stand 8.4) dhe vlerat 

minimale dhe maksimale (166 cm dhe 192 cm) ndërsa pesha mesatare e hendbollistëve është 

73.2 kg (dev stand 12.4) dhe vlerat minimale dhe maksimale (56 kg dhe 92.7 kg) si dhe vlerat 

mesatare për perimetrin e belit e hendbollistëve është 81.3 cm (dev stand 6.8) dhe vlerat 

minimale dhe maksimale (71.5 cm dhe 93 cm). Vlerat mesatare IMT të hendbollistëve është 22.1 

kg/m2 (dev stand 2.7) dhe vlerat minimale dhe maksimale (17.9 kg/m2 dhe 25.7 kg/m2). 

 

 

Tabela 4 Të dhëna përshkruese për matjet antopometrike (mesatare, vlerat min dhe maks dhe  

devij standart) per hendbollistet. 

Të dhënat përshkruese 

 N Minimum Maksimum Mesatare Devijimi stand. 

Gjatesia 12 166.0 192.0 181.750 8.4221 

Pesha 12 56.0 92.7 73.258 12.4067 

IMT 12 17.9 25.7 22.108 2.7231 

Perimetri I belit 12 71.5 93.0 81.333 6.8102 

      

a. Diciplina = Hendboll 

 

 

Në tabelën 5 jepen të dhënat përshkruese për tre matjet antopometrike (gjatësia, pesha dhe 

perimetri i belit) dhe kalkulimi i IMT(BMI) për volejbollistët të përfshirë në këtë studim. Nga 

tabela shikohet se gjatësia mesatare e volejbollistëve është 186.6 cm (dev stand 5.1) dhe vlerat 

minimale dhe maksimale (180 cm dhe 194 cm) ndërsa pesha mesatare e volejbollistëve është 

76.9 kg (dev stand 6.5) dhe vlerat minimale dhe maksimale (63.8 kg dhe 89 kg) si dhe vlerat 

mesatare për perimetrin e belit e volejbollistëve është 81.6 cm (dev stand 5.6) dhe vlerat 

minimale dhe maksimale (76 cm dhe 94.5 cm). Vlerat mesatare IMT të volejbollistëve është 22.1 

kg/m2 (dev stand 1.8) dhe vlerat minimale dhe maksimale (18.9 kg/m2 dhe 26.2 kg/m2). 
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Tabela5 Të dhëna përshkruese për matjet antopometrike (mesatare, vlerat min dhe maks dhe  devij 

standart) per volejbollistet. 

Të dhënat përshkruese 

 N Minimum Maksimum Mesatare Devijimi 

standart 

Gjatesia 15 180.0 194.0 186.667 5.1223 

Pesha 15 63.8 89.0 76.907 6.5691 

IMT 15 18.9 26.2 22.143 1.7969 

Perimetri I belit 15 76.0 94.5 81.607 5.6131 

      

a. Disiplina = Volejboll 

 

 

 

Paraqitja grafike e rezultateve sipas sporteve përkatëse 

 

 

Grafiku 4. Gjatësia 
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Grafiku 5. Pesha 

 

Grafiku 6. BMI (IMT) 
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Grafiku 7. Perimetri i belit 

 

Në tabelën 6 jepen të dhënat përshkruese për tre matjet e perimetrit (krahë, kofshë dhe pulpë) 

dhe matja e plikave dhjamore (biceps, triceps, supra illiac, sub scapular) për basketbollistët të 

përfshirë në këtë studim. 

Nga tabela 6 shikohet se vlera mesatare e perimetrit të krahut për basketbollistët është 33.6 cm 

(dev stand 1.9) dhe vlerat minimale dhe maksimale (31.5 cm dhe 37.5 cm), vlera mesatare e 

perimetrit të kofshës për basketbollistët është 58.8 cm (dev stand 10.3) dhe vlerat minimale dhe 

maksimale (45.5 cm dhe 91.3 cm) ndërsa vlera mesatare e perimetrit të pulpës për basketbollistët 

është 40.2 cm (dev stand 2.4) dhe vlerat minimale dhe maksimale (35.7 cm dhe 45 cm). 

Gjithashtu nga tabela shihet se vlera mesatare e plikës dhjamore për bicepsin  për basketbollistët 

është 5.1 mm (dev stand 1.8) dhe vlerat minimale dhe maksimale (3.6 mm dhe 10.5 mm), vlera 

mesatare e plikës dhjamore për tricepsin për basketbollistët është 10.4 mm (dev stand 4.3) dhe 

vlerat minimale dhe maksimale (6.1 mm dhe 20.6 mm), vlera mesatare e plikës dhjamore për 

suprailliac për basketbollistët është 8.8 mm (dev stand 3.9) dhe vlerat minimale dhe maksimale 

(3.6 mm dhe 16.4 mm) dhe vlera mesatare e plikës dhjamore për subscapular  për basketbollistët 

është 12.6 mm (dev stand 2.3) dhe vlerat minimale dhe maksimale (8.8 mm dhe 17.6 mm), 
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Tabela 6. Të dhëna përshkruese për matjete perimetrit dhe të plikave dhjamore (mesatare, vlerat 

min dhe maks dhe  devij standart) per basketbollistet 

Të dhënat përshkruese 

 N Minimum Maksimum Mesatare Devijimi 

standart 

Perimetri i krahut 14 31.5 37.5 33.586 1.9481 

Perimetri i kofshës 
14 45.5 91.3 58.807 10.3302 

Perimetri i pulpës 14 35.7 45.0 40.229 2.4731 

Biceps (plika dhjamore) 
14 3.6 10.5 5.100 1.8263 

Triceps (plika dhjamore) 
14 6.1 20.6 10.414 4.3854 

Suprailliac (plika 

dhjamore) 
14 3.6 16.4 8.829 3.8512 

Subscapular (plika 

dhjamore) 
14 8.8 17.6 12.607 2.2997 

      

a. Disiplina = Basketboll 

 

Në tabelën 7 jepen të dhënat përshkruese për tri matjet e perimetrit (krahë, kofshë dhe pulpë) dhe 

matja e plikave dhjamore (biceps, triceps, suprailliac, subscapular) për hendbollistët të përfshirë 

në këtë studim. 

Nga tabela 7 shihet se vlera mesatare e perimetrit të krahut për hendbollistët është 28.1 cm (dev 

stand 3.7) dhe vlerat minimale dhe maksimale (23 cm dhe 35 cm), vlera mesatare e perimetrit të 

kofshës për hendbollistët është 52.9 cm (dev stand 4.8) dhe vlerat minimale dhe maksimale (45. 

cm dhe 60 cm), ndërsa vlera mesatare e perimetrit të pulpës për hendbollistët është 37.5 cm (dev 

stand 2.3) dhe vlerat minimale dhe maksimale (34.5 cm dhe 41.5 cm). 

 

Gjithashtu nga tabela shihet se vlera mesatare e plikës dhjamore për bicepsin  për hendbollistët 

është 4.8 mm (dev stand 1.1) dhe vlerat minimale dhe maksimale (3.4 mm dhe 6.6 mm), vlera 

mesatare e plikës dhjamore për tricepsin për hendbollistët është 6.8 mm (dev stand 1.9) dhe 

vlerat minimale dhe maksimale (3.6 mm dhe 11.6 mm), vlera mesatare e plikës dhjamore për 

suprailliac për hendbollistët është 8.1 mm (dev stand 4) dhe vlerat minimale dhe maksimale (4.6 
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mm dhe 19.4 mm) dhe vlera mesatare e plikës dhjamore për subscapular  për hendbollistët është 

9.8 mm (dev stand 2.4) dhe vlerat minimale dhe maksimale (6.4 mm dhe 13.4 mm), 

 

 

Tabela 7. Të dhëna përshkruese për matjet e perimetrit dhe të plikave dhjamore (mesatare, vlerat min dhe 

maks dhe  devij standart) per hendbollistët 

Të dhënat përshkruese 

 N Minimum Maksimum Mesatare Devijimi 

standart 

Perimetri i krahut 12 23.0 35.0 28.167 3.6948 

Perimetri i kofshës 
12 45.0 60.0 52.958 4.8122 

Perimetri i pulpës 12 34.5 41.5 37.458 2.3400 

Biceps (plika dhjamore) 
12 3.4 6.6 4.808 1.1074 

Triceps (plika dhjamore) 
12 3.6 11.6 6.808 1.9496 

Suprailliac (plika 

dhjamore) 
12 4.6 19.0 8.142 4.0980 

Subscapular (plika 

dhjamore) 
12 6.4 13.4 9.842 2.4017 

      

a. Disiplina = Hendboll 

 

 

Në tabelën 8 jepen të dhënat përshkruese për tri matjet e perimetrit (krahë, kofshë dhe pulpë) dhe 

matja e plikave dhjamore (biceps, triceps, suprailliac, subscapular) për volejbollistët të përfshirë 

në këtë studim. 

Nga tabela 8 shihet se vlera mesatare e perimetrit të krahut për volejbollistët është 28.8 cm (dev 

stand 2.4) dhe vlerat minimale dhe maksimale (25.5 cm dhe 34 cm), vlera mesatare e perimetrit 

të kofshës për volejbollistët është 52.8 cm (dev stand 3.5) dhe vlerat minimale dhe maksimale 

(49.5 cm dhe 62 cm) ndërsa vlera mesatare e perimetrit të pulpës për volejbollistët është 37.1 cm 

(dev stand 2.1) dhe vlerat minimale dhe maksimale (34 cm dhe 43 cm). 

Gjithashtu nga tabela shihet se vlera mesatare e plikës dhjamore për bicepsin  për volejbollistët 

është 4.0 mm (dev stand 0.7) dhe vlerat minimale dhe maksimale (3.0 mm dhe 5.4 mm), vlera 
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mesatare e plikës dhjamore për tricepsin për volejbollistët është 8.2 mm (dev stand 2.0 dhe vlerat 

minimale dhe maksimale (5.4 mm dhe 13.0 mm), vlera mesatare e plikës dhjamore për 

suprailliac për volejbollistët është 6.4 mm (dev stand 1.4) dhe vlerat minimale dhe maksimale 

(3.0 mm dhe 8.9 mm) dhe vlera mesatare e plikës dhjamore për subscapular  për volejbollistët 

është 9.7 mm (dev stand 2.0) dhe vlerat minimale dhe maksimale (7.0 mm dhe 13.6 mm), 

 

Tabela 8. Të dhëna përshkruese për matjen e perimetrit dhe të plikave dhjamore (mesatare, vlerat min dhe 

maks dhe  devij standart) për volejbollistët 

 

 

 

 

 

Të dhënat përshkruese 

 N Minimum Maksimum Mesatare Devijimi 

standart 

Perimetri i krahut 15 25.5 34.0 28.787 2.4032 

Perimetri i kofshës 
15 49.5 62.0 52.833 3.5439 

Perimetri i pulpës 15 34.0 43.0 37.100 2.1398 

Biceps (plika dhjamore) 
15 3.0 5.4 4.027 .7507 

Triceps (plika dhjamore) 
15 5.4 13.0 8.180 2.0274 

Suprailliac (plika 

dhjamore) 
15 3.0 8.9 6.387 1.4091 

Subscapular (plika 

dhjamore) 
15 7.0 13.6 9.720 2.0277 

      

a. Disiplina = Volejboll 
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Grafiku 8. Perimetrat për të tri sporteve 

 

 

 
Grafiku 9. Pika dhjamore për të tri sportet 

0

10

20

30

40

50

60

P.krahut P.kofshës P.Pulpës

Basketbollist 33.56 58.81 40.22

Hendbollist 28.16 52.49 37.41

Volejbollist 28.78 52.83 37.10

Grafiku 8 Perimetrat për të tri sporteve

Basketbollist

Hendbollist

Volejbollist

0

2

4

6

8

10

12

14

Biceps Triceps Suprail Subscap

Basketbollist 5.1 10.41 8.83 12.61

Hendbollist 4.8 6.81 8.14 9.84

Volejbollist 4.03 8.18 6.39 9.72

Grafiku 9 Pika dhjamore për të tri sportet

Basketbollist

Hendbollist

Volejbollist



- 50 - 
 

 

 

Në tabelën 9 jepen të dhënat për korrelacionin ndërmjet matjeve të gjatesisë, të peshës, të IMT 

dhe të perimetrit të belit me perimetrin e krahut, kofshës dhe pulpës tek sportitstët. Korrelacioni 

ndërmjet gjatësisë me perimetrin e krahut është 0.7 (p= 0.000), gjatësisë me perimetrin e kofshës 

është 0.5 (p= 0.002) dhe gjatësisë me perimetrin e pulpës është 0.6 (p= 0.000); korrelacioni 

ndërmjet peshës me perimetrin e krahut është 0.9 (p= 0.000), e peshës me perimetrin e kofshës 

është 0.4 (p= 0.005) dhe e peshës me perimetrin e pulpës është 0.8 (p= 0.000); korrelacioni 

ndërmjet IMT me perimetrin e krahut është 0.8 (p= 0.000), IMT me perimetrin e kofshës është 

0.7 (p= 0.000) dhe IMT me perimetrin e pulpës është 0.7 (p= 0.000); korrelacioni ndërmjet 

perimetrit të belit me perimetrin e krahut është 0.9 (p= 0.000), perimetrit të belit me perimetrin e 

kofshës është 0.5 (p= 0.001) dhe perimetrit të belit me perimetrin e pulpës është 0.8 (p= 0.000). 

Tabela 9.  Korrelacioni ndërmjet matjeve të gjatësisë, peshës, IMT dhe perimetrit të belit me 

perimetrin e krahut, kofshës dhe pulpës te sportitstët 

 

 Perimetri i krahut Perimetri i 

kofshës 

Perimetri i pulpës 

Gjatësia Korr. Pearson  
.740** .488** .588** 

Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 

N 39 39 39 

Pesha Korr. Pearson .898** .437** .777** 

Sig. (2-tailed) .000 .005 .000 

N 40 40 40 

IMT (BMI) Korr. Pearson .759** .701** .665** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 40 40 40 

Perimetri i belit Korr. Pearson .866** .528** .765** 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 

N 38 38 38 

 

Korrelacioni Pearsonështe sinjifikant në nivelin 0.01 (2-tailed).** 
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Korrelacioni Pearsonështe sinjifikant në nivelin 0.05 (2-tailed).* 

Në tabelën 10 jepen të dhënat për korrelacionin ndërmjet matjeve të gjatësisë, peshës, IMT dhe 

perimetrit të belit me perimetrin e krahut, kofshës dhe pulpës te basketbollistët. Korrelacioni 

ndërmjet gjatësisë me perimetrin e krahut është 0.7 (p= 0.011), i gjatësisë me perimetrin e 

kofshës është 0.2 (p= 0.566) dhe i gjatësisë me perimetrin e pulpës është 0.4 (p= 0.239); 

korrelacioni ndërmjet peshës me perimetrin e krahut është 0.5 (p= 0.067), i peshës me perimetrin 

e kofshës është 0.1 (p= 0.630) dhe i peshës me perimetrin e pulpës është 0.6 (p= 0.027); 

korrelacioni ndërmjet IMT me perimetrin e krahut është 0.3 (p= 0.295), IMT me perimetrin e 

kofshës është 0.8 (p= 0.001) dhe IMT me perimetrin e pulpës është 0.4 (p= 0.217); korrelacioni 

ndërmjet perimetrit të belit me perimetrin e krahut është 0.6 (p= 0.059), perimetrit të belit me 

perimetrin e kofshës është 0.1 (p= 0.755) dhe i perimetrit të belit me perimetrin e pulpës është 

0.4 (p= 0.194). 

 
Tabela 10. Korrelacioni ndërmjet matjeve të gjatësisë, peshës, IMT dhe perimetrit të belit me perimetrin e 

krahut, kofshës dhe pulpës te basketbollistët 

 Perimetri i 

krahut 

Perimetri i 

kofshës 

Perimetri i 

pulpës 

Gjatësia Korr. Pearson .699* .184 .368 

Sig. (2-tailed) .011 .566 .239 

N 12 12 12 

Pesha Korr. Pearson  .502 -.141 .588* 

Sig. (2-tailed) .067 .630 .027 

N 14 14 14 

IMT (BMI) Korr. Pearson .301 .804** .352 

Sig. (2-tailed) .295 .001 .217 

N 14 14 14 

Perimetri i belit Korr. Pearson .559 .109 .403 

Sig. (2-tailed) .059 .735 .194 

N 12 12 12 

 

Korrelacioni Pearsonështe sinjifikant në nivelin0.01 (2-tailed).** 

Korrelacioni Pearsonështe sinjifikant në nivelin0.05 (2-tailed).* 

Disiplina = Basketbolla 
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Në tabelën 11 jepen të dhënat për korrelacionin ndërmjet matjeve të gjatësisë, peshës, IMT dhe 

perimetrit të belit me perimetrin e krahut, kofshës dhe pulpës te hendbollistët. Korrelacioni 

ndërmjet gjatësisë me perimetrin e krahut është 0.6 (p= 0.047), i gjatësisë me perimetrin e 

kofshës është 0.3 (p= 0.413) dhe i gjatësisë me perimetrin e pulpës është 0.4 (p= 0.178); 

korrelacioni ndërmjet peshës me perimetrin e krahut është 0.9 (p= 0.000), i peshës me perimetrin 

e kofshës është 0.7 (p= 0.006) dhe i peshës me perimetrin e pulpës është 0.7 (p= 0.007); 

korrelacioni ndërmjet IMT me perimetrin e krahut është 0.8 (p= 0.002), IMT me perimetrin e 

kofshës është 0.8 (p= 0.002) dhe IMT me perimetrin e pulpës është 0.7 (p= 0.020); korrelacioni 

ndërmjet perimetrit të belit me perimetrin e krahut është 0.9 (p= 0.000), i perimetrit të belit me 

perimetrin e kofshës është 0.8 (p= 0.001) dhe i perimetrit të belit me perimetrin e pulpës është 

0.7 (p= 0.007). 

Tabela 11. Korrelacioni ndërmjet matjeve të gjatësisë, peshës, IMT dhe perimetrit të belit me perimetrin e 

krahut, kofshës dhe pulpës te hendbollistët 

 Perimetri i 

krahut 

Perimetri i 

kofshës 

Perimetri i 

pulpës 

Gjatësia Korr. Pearson .583* .261 .417 

Sig. (2-tailed) .047 .413 .178 

N 12 12 12 

Pesha Korr. Pearson .922** .743** .730** 

Sig. (2-tailed) .000 .006 .007 

N 12 12 12 

IMT (BMI) Korr. Pearson .790** .788** .656* 

Sig. (2-tailed) .002 .002 .020 

N 12 12 12 

Perimetri i belit Korr. Pearson .848** .821** .731** 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .007 

N 12 12 12 

Korrelacioni Pearson ështe sinjifikant në nivelin0.01 (2-tailed).** 

Korrelacioni Pearson ështe sinjifikant në nivelin0.05 (2-tailed).* 

Disiplina = Hendtbolla 
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Në tabelën 12 jepen të dhënat për korrelacionin ndërmjet matjeve të gjatësisë, peshës, IMT dhe 

perimetrit të belit me perimetrin e krahut, kofshës dhe pulpës te volejbollistët. Korrelacioni 

ndërmjet gjatësisë me perimetrin e krahut është 0.3 (p= 0.327), i gjatësisë me perimetrin e 

kofshës është 0.4 (p= 0.131) dhe i gjatësisë me perimetrin e pulpës është 0.4 (p= 0.181); 

korrelacioni ndërmjet peshës me perimetrin e krahut është 0.7 (p= 0.003), i peshës me perimetrin 

e kofshës është 0.7 (p= 0.008) dhe i peshës me perimetrin e pulpës është 0.8 (p= 0.001); 

korrelacioni ndërmjet IMT me perimetrin e krahut është 0.7 (p= 0.011), IMT me perimetrin e 

kofshës është 0.5 (p= 0.089) dhe IMT me perimetrin e pulpës është 0.6 (p= 0.018); korrelacioni 

ndërmjet perimetrit të belit me perimetrin e krahut është 0.9 (p= 0.000), i perimetrit të belit me 

perimetrin e kofshës është 0.9 (p= 0.000) dhe i perimetrit të belit me perimetrin e pulpës është 

0.9 (p= 0.000). 

Tabela 12. Korrelacioni ndërmjet matjeve të gjatësisë, peshës, IMT dhe perimetrit të belit me perimetrin e 

krahut, kofshës dhe pulpës te volejbollistët 

 Perimetri i 

krahut 

Perimetri i 

kofshës 

Perimetri i 

pulpës 

Gjatësia Korr. Pearson .272 .408 .365 

Sig. (2-tailed) .327 .131 .181 

N 15 15 15 

Pesha Korr. Pearson .725** .678** .765** 

Sig. (2-tailed) .003 .008 .001 

N 14 14 14 

IMT (BMI) Korr.Pearson .657* .471 .618* 

Sig. (2-tailed) .011 .089 .018 

N 14 14 14 

Perimetri i belit Korr. Pearson .853** .886** .857** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 

N 14 14 14 

Korrelacioni Pearson ështe sinjifikant në nivelin0.01(2-tailed).** 

Korrelacioni Pearson ështe sinjifikant në nivelin0.05 (2-tailed).* 

Disiplina = Volejbolla 

 

Tabela 13. Në tabelën 13 jepen të dhënat për krahasimine thelluar ndërmjet matjeve të gjatësisë, 

peshës, IMT dhe perimetrit të belit te sportet basketboll, hendboll dhe volejboll. 
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ANOVA 

 Shuma e 

katrorëve 

df Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Gjatësia Ndërmjet 

Grupeve 
1774.423 2 887.212 19.235 .000 

Brenda 

Grupeve 
1660.500 36 46.125 

  

Total 3434.923 38    

Pesha Ndërmjet 

Grupeve 
4393.072 2 2196.536 27.115 .000 

Brenda 

Grupeve 
2997.322 37 81.009 

  

Total 7390.394 39    

IMT (BMI) Ndërmjet 

Grupeve 
61.771 2 30.885 6.948 .003 

Brenda 

Grupeve 
164.475 37 4.445 

  

Total 226.246 39    

Perimetri i belit Ndërmjet 

Grupeve 
453.449 2 226.724 7.644 .002 

Brenda 

Grupeve 
1038.065 35 29.659 

  

Total 1491.514 37    

 
 

 

 

Krahasimi për gjatësinë ndërmjet basketbollit dhe hendbollit është p= 0.000 (Mes diff= 16.66; 

Errori Std= 2.77), basketbollit dhe volejbollit është p= 0.000 (Mes diff= 11.75; Errori Std= 2.63), 

hendbollit dhe volejbollit p= 0.070 (Mes diff= -4.92; Errori Std= 2.63). 

Krahasimi për peshën ndërmjet basketbollit dhe hendbollit është p= 0.000 (Mes diff= 23.72; 

Errori Std= 3.54), basketbollit dhe volejbollit është p= 0.000 (Mes diff= 20.07; Errori Std= 3.40), 

hendbollit dhe volejbollit p= 0.309 (Mes diff= -3.65; Errori Std= 3.54). 
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Krahasimi për IMT ndërmjet basketbollit dhe hendbollit është p= 0.003 (Mes diff= 2.62; Errori 

Std= 0.82), basketbollit dhe volejbollit është p= 0.002 (Mes diff= 2.59; Errori Std= 0.79), 

hendbollit dhe volejbollit p= 0.0967 (Mes diff= -0.35; Errori Std= 0.83). 

Krahasimi për perimetrin e belit ndërmjet basketbollit dhe hendbollit është p= 0.002 (Mes diff= 

7.57; Errori Std= 2.22), basketbollit dhe volejbollit është p= 0.002 (Mes diff= 7.3; Errori Std= 

2.14), hendbollit dhe volejbollit p= 0.889 (Mes diff= -2.74; Errori Std= 2.14). 

 

 

 
Tabela 14. Krahasimi  “LSD post hoc” i matjeve të gjatësisë, peshës, IMT dhe perimetrit të belit ndërmjet 

disiplinave te sporteve basketboll, hendboll dhe volejboll. 

Krahasim i shumëfishtë 

LSD 

Varur Variabli (I) 

Disiplina 

(J) 

Disiplina 

Mesatarja 

Diferen (I-J) 

Errori 

Std.  

Sig. 95% Intervali 

Konfidencës 

Poshtë 

Niveli 

Sipër 

Niveli 

Gjatësia Basketboll Basketboll      

Hendboll 16.6667* 2.7726 .000 11.044 22.290 

Volejboll 11.7500* 2.6304 .000 6.415 17.085 

Hendboll Basketboll -16.6667* 2.7726 .000 -22.290 -11.044 

Hendboll      

Volejboll -4.9167 2.6304 .070 -10.251 .418 

Volejboll Basketboll -11.7500* 2.6304 .000 -17.085 -6.415 

Hendboll 4.9167 2.6304 .070 -.418 10.251 

Volejboll      

Pesha Basketboll Basketboll      

Hendboll 23.7202* 3.5408 .000 16.546 30.895 

Volejboll 20.0714* 3.4019 .000 13.179 26.964 

Hendboll Basketboll -23.7202* 3.5408 .000 -30.895 -16.546 

Hendboll      

Volejboll -3.6488 3.5408 .309 -10.823 3.525 

Volejboll Basketboll -20.0714* 3.4019 .000 -26.964 -13.179 

Hendboll 3.6488 3.5408 .309 -3.525 10.823 

Volejboll      

IMT Basketboll Basketboll      
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Hendboll 2.6238* .8294 .003 .943 4.304 

Volejboll 2.5893* .7969 .002 .975 4.204 

Hendboll Basketboll -2.6238* .8294 .003 -4.304 -.943 

Hendboll      

Volejboll -.0345 .8294 .967 -1.715 1.646 

Volejboll Basketboll -2.5893* .7969 .002 -4.204 -.975 

Hendboll .0345 .8294 .967 -1.646 1.715 

Volejboll      

Perimetri i belit Basketboll Basketboll      

Hendboll 7.5750* 2.2233 .002 3.061 12.089 

Volejboll 7.3012* 2.1424 .002 2.952 11.651 

Hendboll Basketboll -7.5750* 2.2233 .002 -12.089 -3.061 

Hendboll      

Volejboll -.2738 2.1424 .899 -4.623 4.076 

Volejboll Basketboll -7.3012* 2.1424 .002 -11.651 -2.952 

Hendboll .2738 2.1424 .899 -4.076 4.623 

Volejboll      

*. Diferenca mesatare është sinjifikante ne nivelin0.05 . 

Në tabelën 15 jepen të dhënat për krahasimin ndërmjet matjeve të perimetrit të krahut, kofshës dhe 

pulpës ndërmjet disiplinave te sporteve (basketboll, hendboll dhe volejboll).Krahasimi për 

perimetrit e krahut është p= 0.000 (F= 16.263), kofshës p= 0.045 (F= 3.376), IMT p= 0.003 (F= 

6.948), dhe pulpës p= 0.002 (F= 7.657). 

Tabela 15. Krahasimi i matjeve të perimetrit të krahut, kofshës dhe pulpës ndërmjet disiplinave 

te sporteve basketboll, hendboll dhe volejboll. 

 

 

 

ANOVA 

 Shuma e 

katrorëve 

df Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Perimetri i krahut Ndërmjet 

Grupeve 
239.980 2 119.990 16.263 .000 

Brenda 

Grupeve 
280.361 38 7.378 
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Total 520.341 40    

Perimetri i kofshës Ndërmjet 

Grupeve 
323.024 2 161.512 3.376 .045 

Brenda 

Grupeve 
1817.832 38 47.838 

  

Total 2140.856 40    

Perimetri i pulpës Ndërmjet 

Grupeve 
82.143 2 41.071 7.657 .002 

Brenda 

Grupeve 
203.838 38 5.364 

  

Total 285.980 40    

 

Në tabelën 16 jepetn të dhënat për krahasimin e thelluar të matjeve të perimetrit të krahut, 

kofshës dhe pulpës ndërmjet disiplinave te sporteve (basketboll, hendboll dhe volejboll) 

Krahasimi i perimetrit të krahut ndërmjet basketbollit dhe hendbollit është p= 0.000 (Mes diff= 

5.41; Errori Std= 1.07), basketbollit dhe volejbollit është p= 0.000 (Mes diff= 4.7; Errori Std= 

1.00), hendbollit dhe volejbollit p= 0.559 (Mes diff= -0.62; Errori Std= 1.05). 

Krahasimi i perimetrit të kofshës ndërmjet basketbollit dhe hendbollit është p= 0.038 (Mes diff= 

5.8; Errori Std= 2.72), basketbollit dhe volejbollit është p= 0.026 (Mes diff= 5.97; Errori Std= 

2.57), hendbollit dhe volejbollit p= 0.963 (Mes diff= 0.16; Errori Std= 2.67). 

Krahasimi i perimetrit të pulpës ndërmjet basketboll dhe hendboll është p= 0.004 (Mes diff= 

2.77; Errori Std= 0.91), basketboll dhe volejboll është p= 0.001 (Mes diff= 3.12; Errori Std= 

0.86), hendboll dhe volejboll p= 0.692 (Mes diff= 0.36; Errori Std= 0.89). 

Tabela 16. Krahasimi“LSD post hoc”  i matjeve të perimetrit të krahut, kofshës dhe pulpës ndërmjet 

disiplinave te sporteve basketboll, hendboll dhe volejboll. 

 

Krahasim i shumëfishtë 

LSD 

Varur Variabli (I) 

Disiplina 

(J) 

Disiplina 

Mesatarja 

Dife. 

Errori 

Std.  

Sig. 95% Intervali Konfid. 

Poshtë 

Niveli 

Sipër 

Niveli 

Perimetri i krahut Basketboll Basketboll      
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Hendboll 5.4190* 1.0686 .000 3.256 7.582 

Volejboll 4.7990* 1.0094 .000 2.756 6.842 

Hendboll Basketboll -5.4190* 1.0686 .000 -7.582 -3.256 

Hendboll      

Volejboll -.6200 1.0520 .559 -2.750 1.510 

Volejboll Basketboll -4.7990* 1.0094 .000 -6.842 -2.756 

Hendboll .6200 1.0520 .559 -1.510 2.750 

Volejboll      

Perimetri i kofshës Basketboll Basketboll      

Hendboll 5.8488* 2.7209 .038 .341 11.357 

Volejboll 5.9738* 2.5702 .026 .771 11.177 

Hendboll Basketboll -5.8488* 2.7209 .038 -11.357 -.341 

Hendboll      

Volejboll .1250 2.6787 .963 -5.298 5.548 

Volejboll Basketboll -5.9738* 2.5702 .026 -11.177 -.771 

Hendboll -.1250 2.6787 .963 -5.548 5.298 

Volejboll      

Perimetri i pulpës Basketboll Basketboll      

Hendboll 2.7702* .9111 .004 .926 4.615 

Volejboll 3.1286* .8607 .001 1.386 4.871 

Hendboll Basketboll -2.7702* .9111 .004 -4.615 -.926 

Hendboll      

Volejboll .3583 .8970 .692 -1.458 2.174 

Volejboll Basketboll -3.1286* .8607 .001 -4.871 -1.386 

Hendboll -.3583 .8970 .692 -2.174 1.458 

Volejboll      

*. Diferenca mesatare është sinjifikante në nivelin0.05 . 

 
 

Në tabelën 17 jepen të dhënat për krahasimin ndërmjet matjeve të plikave dhjamore ndërmjet 

disiplinave të sporteve basketboll, hendboll dhe volejboll. Krahasimi për biceps (plika dhjamore) 

është p= 0.086 (F= 2.621), triceps (plika dhjamore) është p= 0.015 (F= 4.737), suprailliac (plika 

dhjamore) është p= 0.130 (F= 2.156), subscapular (plika dhjamore) është p= 0.002 (F= 7.419). 
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Tabela 17. Krahasimi i matjeve të plikave ndërmjet disiplinave të sporteve basketboll, hendboll dhe 

volejboll. 

ANOVA 

 Shuma e 

katrorëve 

df Mesatarja e 

katrorëve 

F Sig. 

Biceps (plika 

dhjamore) 

Ndërmjet 

Grupeve 
8.932 2 4.466 2.621 .086 

Brenda 

Grupeve 
64.738 38 1.704 

  

Total 73.670 40    

Triceps (plika 

dhjamore) 

Ndërmjet 

Grupeve 
87.109 2 43.555 4.737 .015 

Brenda 

Grupeve 
349.370 38 9.194 

  

Total 436.480 40    

Suprailliac (plika 

dhjamore) 

Ndërmjet 

Grupeve 
45.997 2 22.999 2.156 .130 

Brenda 

Grupeve 
405.335 38 10.667 

  

Total 451.332 40    

Subscapular (plika 

dhjamore) 

Ndërmjet 

Grupeve 
74.097 2 37.049 7.419 .002 

Brenda 

Grupeve 
189.762 38 4.994 

  

Total 263.860 40    

 
 

 

Në tabelën 18 jepen të dhënat për krahasimin e thelluar të matjeve të plikave dhjamore ndërmjet 

disiplinave te sporteve (basketboll, hendboll dhe volejboll) 

Krahasimi për biceps (plika dhjamore) ndërmjet basketbollit dhe hendbollit është p= 0.573 (Mes 

diff= 0.29; Errori Std= 0.51), basketbollit dhe volejbollit është p= 0.033 (Mes diff= 1.07; Errori 

Std= 0.48), hendbollit dhe volejbollit p= 0.130 (Mes diff= 0.78; Errori Std= 0.50). 
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Krahasimi për triceps (plika dhjamore) ndërmjet basketbollit dhe hendbollit është p= 0.004 (Mes 

diff= 3.60; Errori Std= 1.19), basketbollit dhe volejbollit është p= 0.055 (Mes diff= 2.23; Errori 

Std= 1.12), hendbollit dhe volejbollit p= 0.250 (Mes diff= -1.37; Errori Std= 1.17). 

Krahasimi për suprailliac (plika dhjamore) ndërmjet basketbollit dhe hendbollit është p= 0.596 

(Mes diff= 0.68; Errori Std= 1.28), basketbollit dhe volejbollit është p= 0.051 (Mes diff= 2.44; 

Errori Std= 1.21), hendbollit dhe volejbollit p= 0.173 (Mes diff= 1.75; Errori Std= 1.26). 

 

Krahasimi për supscapular (plika dhjamore) ndërmjet basketbollit dhe hendbollit është p= 0.003 

(Mes diff= 2.76; Errori Std= 0.87), basketbollit dhe volejbollit është p= 0.001 (Mes diff= 2.88; 

Errori Std= 0.83), hendbollit dhe volejbollit p= 0.889 (Mes diff= 0.12; Errori Std= 0.86). 

 

Tabela 18. Krahasimi “LSD post hoc”  i matjeve të pikave dhjamore ndërmjet disiplinave të 

sporteve basketboll, hendboll dhe volejboll. 

 

 

Krahasim i shumëfishtë 

LSD 

Varur Variabli (I) 

Disiplina 

(J) 

Disiplina 

Mesatarja 

Diferencës (I-

J) 

Errori 

Std.  

Sig. 95% Intervali 

Konfidencës 

Poshtë 

Niveli 

Sipër 

Niveli 

Biceps (plika 

dhjamore) 

Basketboll Basketboll      

Hendboll .2917 .5135 .573 -.748 1.331 

Volejboll 1.0733* .4850 .033 .091 2.055 

Hendboll Basketboll -.2917 .5135 .573 -1.331 .748 

Hendboll      

Volejboll .7817 .5055 .130 -.242 1.805 

Volejboll Basketboll -1.0733* .4850 .033 -2.055 -.091 

Hendboll -.7817 .5055 .130 -1.805 .242 

Volejboll      

Triceps (plika 

dhjamore) 

Basketboll Basketboll      

Hendboll 3.6060* 1.1928 .004 1.191 6.021 
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Volejboll 2.2343 1.1268 .055 -.047 4.515 

Hendboll Basketboll -3.6060* 1.1928 .004 -6.021 -1.191 

Hendboll      

Volejboll -1.3717 1.1743 .250 -3.749 1.006 

Volejboll Basketboll -2.2343 1.1268 .055 -4.515 .047 

Hendboll 1.3717 1.1743 .250 -1.006 3.749 

Volejboll      

Suprailliac (plika 

dhjamore) 

Basketboll Basketboll      

Hendboll .6869 1.2848 .596 -1.914 3.288 

Volejboll 2.4419 1.2137 .051 -.015 4.899 

Hendboll Basketboll -.6869 1.2848 .596 -3.288 1.914 

Hendboll      

Volejboll 1.7550 1.2649 .173 -.806 4.316 

Volejboll Basketboll -2.4419 1.2137 .051 -4.899 .015 

Hendboll -1.7550 1.2649 .173 -4.316 .806 

Volejboll      

Supscapular (plika 

dhjamore) 

Basketboll Basketboll      

Hendboll 2.7655* .8791 .003 .986 4.545 

Volejboll 2.8871* .8304 .001 1.206 4.568 

Hendboll Basketboll -2.7655* .8791 .003 -4.545 -.986 

Hendboll      

Volejboll .1217 .8655 .889 -1.630 1.874 

Volejboll Basketboll -2.8871* .8304 .001 -4.568 -1.206 

Hendboll -.1217 .8655 .889 -1.874 1.630 

Volejboll      

*. Diferenca mesatare është sinjifikante në nivelin 0.05 . 
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9.  Diskutime 

Qëllimi i këtij studimi është krahasimi i matjeve antropometrike te lojtarët profesionistë të tri 

disiplinave të ndryshme të basketbollit, hendbollit dhe volejbollit. Nga ky studim dalin në 

përfundim se: matjet e peshës, të gjatësisë, të IMT (BMI), të perimetrit të belit dhe të perimetrit 

të tre grup muskujve kryesore të lojtarëve të basketbollit ishin dukshëm më të larta (sinjifikative 

p ≤ 0.05) se ato të lojtarëve të volejbollit dhe nuk ka dallime sinjifikative ndërmjet disiplinave të 

sporteve për matjet e plikës dhjamore të bicepsit dhe suprailliac.  

Veç kësaj, lojtarët e basketbollit ishin dukshëm më të rënde se lojtarët e volejbollit (+20 kg; p ≤ 

0.05) dhe të hendbollit (+23.7 kg; p ≤ 0.05), ndërsa të volejbollit dhe të hendbollit (+3.6 kg; p ˃ 

0.05). 

Basketbollistët ishin dukshëm më shtatlartë se lojtarët volejbollistë (+11.8 cm; p ≤ 0.05) dhe 

hendbollistë (+16.6 cm; p ≤ 0.05) ndërsa volejbollistë dhe hendbollistë (+4.9 cm; p ˃ 0.05). 

IMT e basketbollistëve ishte më i lartë se ai volejbollistëve (+2.6 kg/m2; p ≤ 0.05) dhe i 

hendbollistëve (+2.6 kg/m2; p ≤ 0.05), ndërsa volejbollistë dhe hendbollistë (+0.0 

3 kg/m2; p ˃ 0.05) ndërsa perimetri i belit ishte më i lartë se ai i volejbollistëve (+7.3 cm; p ≤ 

0.05) dhe hendbollistëve (+7.6 cm; p ≤ 0.05)  volejbollistë dhe hendbollistë (+0.3 cm; p ˃ 0.05). 

Për më tepër, basketbollistët kishin perimetër më të lartë të tri grup muskujve kryesorë se lojtarët 

volejbollistë dhe hendbollistë;  

Perimetri i krahut - lojtarët basketbollistë kanë vlera më të larta se lojtarët volejbollistë (+4.7 ; p 

≤ 0.05) dhe hendbollistë (+5.4; p ≤ 0.05), ndërsa volejbollistë dhe hendbollistë (+0.6 ; p ˃ 0.05). 

Perimetri i kofshës- lojtarët basketbollistë kanë vlera më të larta se lojtarët volejbollistë (+6 ; p ≤ 

0.05) dhe hendbollistë (+5.8; p ≤ 0.05), ndërsa volejbollistë dhe hendbollistë (-0.1 ; p ˃ 0.05). 

Perimetri i pulpës - lojtarët basketbollistë kanë vlera më të larta se lojtarët volejbollistë (+3.1 ; p 

≤ 0.05) dhe hendbollistë (+2.8; p ≤ 0.05), ndërsa volejbollistë dhe hendbollistë (-0.4 ; p ˃ 0.05). 

Nuk ka ndryshime sinjifikative ndërmjet disiplinave për majtjet e plikës dhjamore të bicepsit dhe 

suprailliac. 
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Ndërkaq të plikës triceps: lojtarët basketbollistë kanë vlera më të larta se lojtarët volejbollistë 

(+2.2 mm; p ≤ 0.05) dhe hendbollistë (+3.6 mm; p ≤ 0.05), ndërsa volejbollistë dhe hendbollistë 

(1.3mm; p ˃ 0.05) dhe të plikës supskapulare: lojtarët basketbollistë kanë vlera më të larta se 

lojtarët volejbollistë (+2.9 mm; p ≤ 0.05) dhe hendbollistë (+2.8 mm; p ≤ 0.05) ndërsa 

volejbollistë dhe hendbollistë (-0.1mm; p ˃ 0.05). 

Sipas Bayios, et al., (2006) antropometria, përbërja dhe struktura trupore e lojtarëve elitare tek 

sportet me dorë ndryshojnë sipas llojit të sportit. Kriteret e përzgjedhjes, orët e trajnimit dhe 

kërkesat specifike fiziologjike sportive gjatë lojës mund të shpjegojnë diferencat e vërejtura në 

këtë studim. Sigurisht, nevojiten më shumë të dhëna për të përcaktuar profilet antropometrike të 

sportistëve ndërkombëtarë. 

Hoare 2000 realizoi matjet antropometrike dhe atributet fiziologjike te 125 lojtareve meshkuj e 

123 femra, nen 16 vjeç të basketbollit. Lojtarët më të mirë u dalluan nga pjesa tjetër nga 

karakteristikat antropometrike dhe fiziologjike si te femrat, ashtu edhe te meshkujt. 

Karakteristikat antropometrike dhe fiziologjike mund të ndikojnë në procedurat e përzgjedhjes së 

basketbollistëve të vegjël, megjithatë përcaktuesit e suksesit janë shumë faktorialë (Hoare 2000). 

Rezultatet e analizës diskriminante (Trninic et al., 1999) tregojnë se gjendja antropometrike i 

dallon lojtarët basketbollistë, në varësi të pozicioneve të lojës. Prandaj ajo përcakton rolet, 

detyrat dhe punën që do ta kryejë çdo lojtar në lojë. Këto detyra, nga ana e tyre paraqiten me 

cilësinë e treguesve të efektivitetit të lojës (sulmuese dhe e mbrojtjes së tabelës nga topat e 

kthyer, si dhe dallimin në bllokimin e gjuajtjeve nga lojtarët e qendrës dhe mbrojtësit nga njëra 

anë dhe lojtarëve sulmues nga ana tjetër; ndihmojnë në dallimin mes mbrojtësve nga sulmuesit 

dhe lojtaret e qendrës, në të njëjtën kohë kur pozicionet e gjuajtës për tri pikë dallojnë sulmuesit 

dhe mbrojtësit nga lojtarët e qendrës). 

 

Sipas studimit të Bayios, et al., (2006), rezulton se lojtarët volejbollistë ishin më të gjatët 

(P<0.001) midis tri grupeve të tjera dhe kishin vlerat më të ulëta të yndyrës trupore (P<0.001) 

dhe struktura e tyre trupore karakterizohej nga një endomorfizëm i balancuar (3.4-2.7-2.9).   

Lojtarët basketbollistë ishin më të gjatë (P<0.01) dhe më të dobët (P<0.001) se lojtarët e 

hendbollit, me një strukturë trupore të karakterizuar si mezomorfo-endomorfe (3.7-3.2-2.4).  
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Lojtarët e hendbollit ishin më të shkurtrit se te tjerët (P<0.01), kishin përqindjen më të lartë për 

yndyrën trupore (P<0.001) dhe struktura e tyre trupore ishte mezomorfo-endomorfe (4.2-4.7-

1.8). Në krahasim me homologët e tyre të kategorisë A2, lojtaret e A1 ishin më shtatlartë (P 

<0.001) dhe më të rënda (P <0, 01), por në të njëjtën kohë, më të dobëta (P <0,001) dhe me 

homogjenitet ne karakteristikat e strukturës së tyre trupore (P<0.05).   

 

Antropometria, përbërja dhe struktura trupore e lojtarëve elitare të sporteve me dorë ndryshonin 

sipas llojit të sportit; kriteret e përzgjedhjes, orët e trajnimit dhe kërkesat specifike fiziologjike 

sportive gjatë lojës, mund të shpjegojnë diferencat e vërejtura. Sigurisht, nevojiten më shumë të 

dhëna për të përcaktuar profilet antropometrike të atleteve ndërkombëtarë femra  për basketboll, 

volejboll dhe hendboll (Bayios, et al., 2006). Paraqitjet e suksesshme kërkojnë fuqi shpërthyese 

të këmbëve dhe të krahëve, shpejtësi në sprint dhe ndjenja kinestetike në kontrollin e topit (Sibila 

et al., 1997). Nga anën tjetër, për një model modern të lojtarit të hendbollit, duhen vlerësuar si të 

nevojshme: gjatësia e shtatit, e krahëve të hapur, zgjatja (shtrirja) e dorës (Sibila et al., 1997; 

Sirhoj et al., 2002; Scoufas et al., 2003). Një profil i tillë antropometrik luan një rol mbështetës 

për të ndihmuar lojtarët të kryejnë garat në kushtet aktuale (Sirhoj et al., 2002). Gjymtyrët e 

sipërm të gjata kontribuojnë në rritjen e shpejtësisë (Fleising et al., 1999) dhe shtrirja e dorës 

ndikon në aftësitë motorike, siç janë driblimi, pasimi, kapjen dhe ndalimi i topit (Scoufas et al., 

2003). 

 

Karakteristikat fizike të një lojtari janë faktorë të rëndësishëm për të parashikuar nëse ai/ajo do të 

arrijë nivel të lartë për disiplinën sportive, të cilën e ka zgjedhur (Sallet et al., 2005).  

Sallet dhe kolegët. (2005) në punimet e tyre nuk ka gjetur dallime të rëndësishme statistikore për 

karakteristikat fizike ndërmjet lojtarëve të basketbollit të të dy divizioneve në Francë. Schiltz, et 

al., (2009) kanë demonstruar gjithashtu se, treguesit relative isokinetike të basketbollistëve 

profesionistë ishin të ngjashme me ato të lojtarëve të rinj. Rezultatet e këtij studimi tregojnë se 

karakteristikat fizike dhe paraqitja në testimin e lojtarëve te të dy divizionet, i pari dhe i dyti, 

janë statistikisht të ngjashme, përveç në kërcimeve në kundër lëvizje dhe sprinteve në 10 m. Këto 

rezultate tregojnë se lojtarët e basketbollit të nivelit profesionist kanë karakteristika të ngjashme 

fizike. 
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 Lartësia dhe masa trupore e basketbollisteve është një nga faktorët që përcaktojnë dhe 

vlerësojnë pozicionin e tyre ne lojë (Drinkwater etj. 2008). Në këtë studim, mbrojtësit ishin 

dukshëm më të shkurtër se sa sulmuesit dhe qendrat (p ≤ 0.05). Ky përfundim është arritur edhe 

në shumë studime të tjera (Bradic et al., 2009; Ostojic et al, 2006; Sallet et al, 2005).  

Përbërja trupore është gjithashtu një aspekt i rëndësishëm në përgatitjen ekipeve sportive, 

si indi i tepërt dhjamor qe vepron si masë e vdekur përgjatë aktiviteteve sportive ku masa trupore 

duhet të reagoje vazhdimisht ndaj gravitetit (Reilly et al., 2000). Në të vërtetë, në këtë studim, 

qendrat kishin në mënyrë të konsiderueshme masë më të madhe trupore se sulmuesit dhe 

mbrojtësit. 
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10. Përfundimi me rekomandime 

Si përfundim në këtë studim, rezultatet këtu treguan se matjet antropometrike të lojtarëve 

profesionistë të tri sporteve kryesore ndryshonte ndërmjet tyre, ndërkohe nuk ka pasur dallime 

sinjifikative mes sporteve për matjet e plikave dhjamore të bicepsit dhe suprailliac.  Sipas këtij 

studimi, sportet kanë kërkesa të ndryshme ndaj atributeve antropometrike, të cilat janë specifike 

për çdo lojtar profesionist të tri sporteve: basketboll, volejboll dhe hendboll. Prandaj, për këto 

larmi rezultatesh, trajnerët duhet të krijojnë programe përgatitore sipas specifikave të sportit dhe 

të çdo sportisti në fushë. 

Karakteristikat specifike antropometrike dhe fizike dallojnë, kryesisht te lojtarët basketbollistë 

meshkuj. Këto rezultate sugjerojnë se karakteristikat e përbashkëta fizike dhe antropometrike 

duhet të përfshihen në çdo testim të përzgjedhjes së lojtarëve të disiplinave sportive. Megjithatë, 

përzgjedhja nuk duhet të kufizohet tek të dhënat antropometrike, sidomos në moshat e reja, ku 

pjekuria duhet marrë në konsideratë. Matja e plotë e karakteristikave fizike, në kombinim dhe me 

teste të veçanta të lojës në të tri disiplinat (duke synuar saktësinë, pasimin, driblimet me 

sllallom), duhet gjithashtu të përfshihen në një procedurë përzgjedhjeje.  

Aftësia për të lëvizur me topin, aftësia për të ndryshuar shpejtësinë e kthimeve, aftësia 

për të synuar saktësinë për të shënuar, aftësia për të lëvizur rreth një skeme trekëndore (lëvizja e 

mbrojtjes) janë parametra shumë të rëndësishëm dhe duhet të merren parasysh kur provohen 

lojtarët. Evolucioni i provave standarde, që simulojnë rrethanat e lojës, së bashku me vlerësimin 

e aftësive të veçanta të përgatitjes fizike dhe karakteristikave antropometrike, janë vendimtare 

për të ardhmen e një ekipi.  

Sfida është e qartë për trajnerët, të zhvillojnë aftësi të veçanta për prova të ndryshme të 

përgatitjes fizike, në kombinim me karakteristikat antropometrike, për të mundësuar matjen me 

saktësi të aftësive dhe të kërkesave të pozicioneve të ndryshme gjatë lojës. 

Propozime dhe rekomandime praktike për aplikimin e baterisë së testeve për hulumtimet 

e ardhshme në lojërat sportive kolektive (ekipore): 
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   Basketboll  

A. Testet Laboratorike: 

    1.- Matjet antropometrike  

    2.- Testi  sububmaksimal 60 sekonda ne tredmill:  

    3.- Kërcimet vertikale nga platforma tenziometrike: 

B.-Testet ne teren: 

       1.- Lëvizje në trekëndësha               

       2.- Kërcim se gjati nga vendi     

       3.- Kërcim trehapësh nga vendi me një këmbë  

       4.- Hedhja e topit nga gjoksi  
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    Futboll  

A. Testet Laboratorike: 

           1. - Matjet antropometrike  

           2. - Testi sububmaksimal 60 sekonda në tredmill:  

           3. - Testimi izokinetik i forcës muskulare  

           4. - Kërcimet vertikale nga platforma tenziometrike: 

               Lojtaret: 

                        1.-kërcim këmbëmbledhur  

                           2. - kërcim këmbë mbledhur me një këmbë  

                           3. - kërcime të përsëritura  

              Portjeri:  

                        1. - kërcim këmbëmbledhur  

                        2.-kërcim maksimal me përgatitje  

                        3.-kërcim nga pozicioni këmbëmbledhur  
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Hendboll   

A. Testet Laboratorike: 

     1. - Matjet antropometrike  

     2. - Testi sububmaksimal 60 sekonda ne tredmill:  

     3. - Kërcimet vertikale nga platforma tenziometrike: 

         Lojtaret: 

                 1. - kërcim këmbë mbledhur  

                 2. - kërcim këmbë mbledhur me një këmbë  

                 3. - kërcime të përsëritura  

        Portieri:  

                 1. - kërcim këmbë mbledhur  

                 2. - kërcim maksimal  

                3. - kërcim këmbë mbledhur  

 

  

                                  

 

 

 



- 70 - 
 

Volejboll   

 

A. Testet  Laboratorike : 

  

     1. - Matjet antropometrike  

     2. - Testi submaksimal 60 sekonda në tredmill:  

     3. - Kërcimet vertikale nga platforma tenziometrike: 

  

B. Testet ne teren: 

    1. - Testi vrapim 300 m 
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12. Apendiks A 

Matrice; Permbledhje Literature 

Autoret/ 

Data 

Teori/ 

Koncepte 

Hipoteza 

 

Metodologjia Analiza & 

Rezultatet 

Konkluzionet Implikim

e për 

Kërkime 

të 

mëtejshm

e 

Impliki

me për 

Praktike 

 

 

Trrninic 

et al., 

2000 

 

 

Standardet e 

jashtme për 

vlerësimin e 

efikasitetit te 

lojtarëve janë 

përcaktuar e 

përshkruar, 

gjithashtu 

është 

përcaktuar 

dhe rëndësia e 

koeficientëve 

mesatarë të 

çdo kriteri për 

vlerësimin e 

efikasitetit të 

ҫdo pozicioni 

në ndeshje. 

Qëllimi i 

këtij studimi 

ishte për të 

testuar në 

mënyrë 

empirike 

sistemin e 

kritereve të 

vlerësimit të 

gjendjes 

aktuale të 

basketbollist

ëve  

dhe formimin 

e një sistemi 

kriteresh për 

një vlerësim 

profesional të 

gjendjes 

aktuale të 

lojtarëve të 

basketbollit. 

 Mbështetur në 

treguesit e 

përcaktuar, në 

koeficientët e 

rëndësisë së 

kritereve dhe 

në shkallën e 

nivelit 

objektiv 

(marrëveshje 

gjatë 

vezhgimit) të 

vlerësimeve të 

ekspertëve, 

mund të 

arrihet në 

përfundimin 

se matja e 

cilësive 

(objektiviteti 

dhe 

ndjeshmëria) 

për shumicen 

e kritereve 

janë në 

përputhje me 

koeficientët e 

tyre relativë të 

rëndësise për 

një pozicion 

Për rrjedhojë, 

është propozuar 

struktura e 

kritereve 

përkatëse për 

ҫdo pozicion të 

lojës në 

basketboll. 
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të caktuar në 

lojë. 

 

 

 

Drinkëat

er et al., 

2007 

 kryerjen e 

testimeve 

antropometri

ke dhe 

atletiko-

fizike duke 

marrë 

parasysh 

moshën dhe 

vitin e 

rekrutimit. 

pjesë 1011 

femra dhe 

1087 

meshkuj 

 

Efektet u 

vlerësuan dhe 

u 

përmblodhen 

në një 

artikull duke 

u 

standardizuar 

në këtë 

mënyrë 

(Cohen). 

Në të gjitha 

testet 

meshkujt u 

paraqitën më 

mirë se 

femrat, me një 

diferencë të 

standardizuar 

të theksuar 

(>1.2). Atletët 

e moshës 16 

vjeҫare u 

paraqitën 

mesatarisht 

më mirë se 

atletët e 

moshës 14 

vjeҫare në 

shumicën e 

testeve 

(diferenca e 

standardizuar 

0.7-2.1), por 

rezultatet e 17 

vjeҫarëve 

shpesh 

luhateshin dhe 

përkeqesohes

hin. 

Rezultate më të 

favorshme dhe 

me luhatje të 

pakta mund të 

merren nga 

atletët e mire 

përgatitur për të 

nxjerrë në dukje 

rëndësinë e 

këtyre testimeve 

në programet 

mësimore të 

basketbollit, 

megjithatë rënia 

e ndjeshme e 

efektivitetit 

duhet të jetë në 

qendër të 

vëmendjes te 

trajnerët 

australianë të 

basketbollit. 

  

 

Hoare 

2000 

 

 

Programet e 

zbulimit të 

talentëve, 

tradicionalisht 

janë fokusuar 

te sportet 

individuale 

me 

realizoi 

matjet 

antropometri

ke dhe 

atributet 

fiziologjike 

125 lojtarëve 

meshkuj e 

123 femra, 

nën 16 vjec 

të 

basketbollit 

). Diferencat e 

karakteristika

ve 

antropometrik

e u vunë re në 

disa pozicione 

të lojës, si te 

meshkujt, 

Rezultatet e 

analizes së 

regresit treguan 

se parametrat e 

testimit 

luhateshin 

ndjeshëm si te 

femrat 

Karakteri

stikat 

antropom

etrike dhe 

fiziologji

ke mund 

të 

ndikojnë 

 



- 80 - 
 

karakteristika 

diskrete fizike 

dhe 

fiziologjike. 

Sporteve 

kolektive i 

është kushtuar 

pak vëmendje. 

ashtu edhe te 

femrat. U 

evidentuan 

gjithashtu 

edhe 

diferencat në 

shpejtësi dhe 

shkathtësi në 

pozicione të 

ndryshme të 

lojës. Lojtarët 

më të mirë u 

dalluan nga 

pjesa tjetër 

nga 

karakteristikat 

antropometrik

e dhe 

fiziologjike si 

te femrat, 

ashtu edhe te 

meshkujt. 

(41.3\%), ashtu 

edhe për 

meshkujt 

(38.3\%). 

Rezultatet e 

analizës së plotë 

treguan një 

përputhje të 

testit me 

vlerësimin e 

trajnerit për 

lojtarin më të 

mirë në 4/5 

pozicionet për 

femra dhe 2/5 

për meshkujt 

në 

procedur

at e 

përzgjedh

jes së 

basketbol

listëve të 

vegjël, 

megjithat

ë 

përcaktue

sit e 

suksesit 

janë 

shume 

faktoriale

. 

 

 

Bale 

1991 

 

 Përcaktuar 

përbërjen 

fizike dhe 

strukturore të 

lojtarëve të 

basketbollit 

dhe për të 

ekzaminuar 

këto 

parametra në 

varesi të 

pozicionit në 

të cilën ato 

luajnë. 

Tetëmbëdhjet

e anetarë nën 

moshën 

shtatëmbedhj

ete vjeҫare të 

skuadrës së 

basketbollit u 

matën në 

njëzet matje 

të ndryshme 

antropometri

ke, nga t¡ 

cilat u 

përllogaritën 

përbërja 

trupore dhe 

lloji i shtatit. 

Lojtarët 

qendra kanë 

përmasat 

trupore e 

fizike më të 

mëdha, me 

pas vijnë 

sulmuesit dhe 

në fund 

mbrojtësit. 

Këto 

diferenca janë 

domethënëse, 

në veҫanti 

midis 

qendrave dhe 

mbrojtësve.  

Qendrat ishin 

më të gjata, me 

gjymtyrë më të 

gjatë, legen të 

gjerë dhe më 

muskuloze. 
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Trninic 

and  

Dizdar 

2000 

 

 Bazuar në 

ekspertizën e 

kryer nga 

dhjetë 

basketbollist

e 

profesionistë, 

koeficentët 

mesatare të 

rëndësisë në 

lidhje me 

pozicionet e 

tyre në lojë u 

përcaktuan 

për 

nëntëmbëdhj

etë kritere të 

vlerësimit të 

efektivitetit 

U morën 

rezultatet e 

larta gjatë 

vëzhgimit për 

të gjitha 

pozicionet 

(nga 0.91 

deri 0.98). 

 Rezultatet e 

studimit mund 

të përdoren me 

efikasitet nga 

praktikuesit e 

basketbollit për 

të përzgjedhur 

lojtarët me 

perspektivë, në 

trajnimet 

mësimore për 

rritje 

profesionale e 

drejtuese, në 

programet 

trajnuese dhe 

kontrollet 

efektive 

transformuese. 

 

  

 

Lamonte 

et al. 

1999 

 

 

 përshkrimi i 

karakteristika

ve fizike dhe 

efektivitetit 

(sipas 

pozicioneve) 

t¡ 

basketbollist

ëve. 

Dendësia 

trupore u 

përcaktua me 

anë të një 

hidrodensime

tri; përqindja 

e yndyrës 

është 

përllogaritur 

duke u 

bazuar në 

densitetin e 

trupit dhe 

duke 

përdorur 

ekuacionin e 

Siri-t.Fuqia e 

Lojtarët e 

qendrës (n=9) 

ishin më 

shtatlartë (p < 

0.0166) dhe 

më të rëndë 

në peshë (p < 

0.0125) se sa 

mbrojtësit 

(n=18) dhe 

sulmuesit 

(n=19). 

Lojtarët e 

qendrës kishin 

dukshëm me 

pak volum 

trupor, që 

Megjithatë, 

mbrojtësit 

demostruan MP 

më të lartë në 

lidhje me TBM 

(p<0.05), 

krahasuar me 

ato të 

sulmuesve. 

Rënia në 

përqidje e 

fuqisë nuk ishte 

e rëndësishme; 

megjithatë, 

analizat treguan 

rënie të 

ndjeshme të 

Keto 

rezultate 

tregojnë 

se, 

pavarësis

ht 

dallimeve 

të mëdha 

në 

përmasat 

fizike, 

kishte një 

diferenci

m të 

vogël 

statistikor 

ndërmjet 
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ulet 

anaerobike 

trupore u 

vlerësua nga 

testimi 

anaerobik 

Wingate, 

kërcimi 

vertikal u 

përcaktua 

nga aparati 

Vertec duke 

përdorur 

procedurat e 

numërimit të 

kërcimeve. 

pasqyrohet në 

shtatlartësinë 

dhe peshën e 

tyre (FFM), se 

sa kishin 

mbrojtësit 

(p<0.05). 

Lojtarët e 

qendrës 

pasqyruan një 

kulm më të 

ulët (PP) 

(p<0.0083) 

dhe një fuqi 

relative 

anaerobike 

mesatare 

(MP) (p<0.05) 

në krahasim 

me peshën 

totale trupore 

(TBM), se sa 

pasqyruan 

lojtarët 

mbrojtës e 

sulmues. 

fuqisë (1-

[beta]=0.57). 

efektivite

tit të 

ndryshor

ëve për 

ҫdo 

pozicion 

që u 

analizua. 

 

Trninic 

et al., 

1999 

 

 

 

 qëllim 

përcaktimin e 

diferencave 

ndërmjet 

lojtarëve të 

basketbollit 

që luajnë në 

pozicionet 

dominuese 

1dhe 2 – 

mbrojtësit, 3 

– sulmuesit 

dhe 4 e 5 – 

Dallimet janë 

paraqitur në 

bazë të 

gjatesise 

trupore, 

masës 

trupore dhe 

13 treguesve 

të 

standardizuar 

të 

performancës 

së lojës 

(situata e 

 detyra, nga ana 

e tyre paraqiten 

me cilësine e 

treguesve të 

efektivitetit të 

lojës (sulmuese 

dhe mbrojtjes së 

tabelës nga 

topat e kthyer, 

si dhe dallimin 

në  bllokimin e 

gjuajtjeve nga 

lojtarët e 

qendrës dhe 
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qendrat. lojës eshte e 

lidhur me 

efikasitetin, 

dmth 

statistikat 

zyrtare te 

ndeshjes). 

Rezultatet e 

analizes 

diskriminante 

tregojne se 

gjendja 

antropometri

ke i dallon 

lojtaret, ne 

varesi te 

pozicioneve 

te lojes. 

mbrojtesit nga 

njera ane dhe 

lojtarve sulmues 

nga ana tjeter; 

ndihmojne ne 

dallimin mes 

mbrojtesve nga 

sulmuesit dhe 

lojtaret e 

qendres, ne te 

njejten kohe kur 

pozicionet e 

gjuajtes per tre 

pike dallojne 

sulmuesit dhe 

mbrojtesit nga 

lojtaret e 

qendres). 

 

 

 

 

 

Kellis et 

al., 1999 

 vlerësonte 

dhe 

krahasonte 

aftësinë e 

kercimit 

ndermjet 

lojtarëve të 

basketbollit , 

meshkuj dhe 

femra, sipas 

moshës 

kronologjike. 

Modeli 

përbëhej nga 

379 lojtarë 

basketbolli, 

214 meshkuj 

dhe 165 

femra, duke 

filluar nga 

13-30 vjeç. 

Është per tu 

shenuar, se 

moshat, dy 

nga dy 

rreshtuar, nuk 

kane paraqitur 

dallime 

statistikore të 

rëndësishme 

në ndonjë nga 

kercimet. Në 

përgjithësi, 

një tendencë 

në rritje është 

vërejtur në 

lartesine 

maksimale te 

kercimit në 

lidhje me 

moshën 

kronologjike. 

 Sa i përket 

Per sa u përket 

femrave, më 

pak dallime të 

rëndësishme 

janë vërejtur 

midis 

moshave. Një 

kurs jo i 

ngjashem u 

shfaq me një 

tendencë te lartë 

në rënie në 

kercim, 

veçanërisht në 

moshën 16 

vjecare.  Nga 

ana tjeter, me 

aq konkurrence 

sa kane 

kategorite e 

femrave, nuk ka 

dallime të 
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kategorive se 

meshkujve, 

dallimet 

statistikore 

janë vërejtur 

midis ligës C 

dhe A2 'ose 

B', 

veçanërisht në 

RJ30s, dhe 

midis A2 'dhe 

B', 

veçanërisht në 

SJ dhe CMJ 

në lidhje me 

të 

siperpërmend

urat (C në 

RJ30s dhe A2 

'në SJ dhe 

CMJ). 

rëndësishme në 

ndonjë nga 

kercimet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smith 

and 

Thomas 

1991 

Rendimenti i 

suksesshem 

në konkursin 

ndërkombëtar 

të basketbollit 

kërkon një 

vlerësim të 

kërkesave 

fizike të 

sportit dhe të 

kapaciteteve 

të ekipit për 

t'iu përgjigjur 

këtyre 

kërkesave. Par

aqitja 

optimale tani 

kërkon një 

kombinim të 

vlerësuar 

perberesit 

fiziologjike, 

te cilet 

konsiderohen 

të 

rëndësishem 

në 

rendimentin 

e lojës nga 

lojtarët dhe 

ta përdorin 

këtë 

informacion 

për të 

përshkruar 

ekipin dhe 

pozicionet e 

Të dhënat 

maksimale te 

marra nga 

testet ne 

pisten e 

vrapimit, 

antropometri

a, sprintet, 

dinamometri 

izokinetik 

dhe prova të 

tjera, 

pasqyrojne 

ato cilësi, që 

kërkohen prej 

lojtarëve te 

elitës. 

Në lidhje me 

të dhënat e 

mesiperme, 

basketbollistet 

në përgjithësi 

ishin 

shtatlartë dhe 

më të rënde 

dhe kishin 

fuqi më të 

lartë aerobike 

se lojtarët 

ndërkombëtar

ë dhe te 

kolegjeve, 

krahasuar me 

7 deri në 10 

vjet më parë. 

Të dhënat 

Të dhënat mund 

të përdoren 

gjithashtu, për 

të percaktuar 

standardet e 

synuara për 

anëtarët e 

ekipeve të 

sotem dhe të 

ardhshme. 
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aftësive 

teknike dhe 

taktike, si dhe 

një shkallë të 

lartë të 

përgatitjes 

fizike.   

lojës. mund të 

përdoren 

gjithashtu, për 

të percaktuar 

standardet e 

synuara për 

anëtarët e 

ekipeve të 

sotem dhe të 

ardhshme. 

 

Ziv et 

al., 2009 

 pasqyron një 

seri 

studimesh (n 

= 51), duke 

shqyrtuar 

cilësitë 

fizike, 

karakteristika

t fiziologjike 

dhe 

strategjitë e 

të ushqyerit 

të lojtarëve 

elitare femra 

dhe meshkuj, 

në 

basketboll. 

Këto studime 

përfshijne te 

dhëna mbi 

ndryshimet 

fizike dhe 

fiziologjike, 

të tilla si: 

lartësia, 

pesha, strukt

ura trupore, 

përmasat e 

përaferta, 

profilin 

aerobik, 

forcën, 

fuqinë 

anaerobike, 

shkathësinë 

dhe 

shpejtësinë. 

Gjashtë 

rezultatet 

kryesore, të 

dala nga 

studimi yne 

janë: (i) 

ekzistojnë 

dallimet në 

cilësitë fizike 

midis 

pozicioneve të 

lojës dhe 

nivelit të 

aftësive (p.sh. 

mbrojtesit 

kanë tendencë 

të jenë më të 

lehtë, më te 

shkurtër dhe 

më mesomorfi

ke se 

qendrat); (ii) 

kapaciteti 

maksimal 

aerobik (VO 

(2max)) i 

vlerave të 

lojtarëve 

 Është 

konstatua

r se të 

dhënat e 

dala nga 

këto 

studime, 

të 

kombinu

ara me 

njohuritë 

e marra 

tashmë 

nga 

studimet 

mbi 

karakteris

tikat 

fizike dhe 

fiziologji

ke e 

lojtarëve 

elitare të 

basketbol

lit, duhet 

të 

zbatohen 

nga 
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femra dhe 

meshkuj janë 

përkatësisht 

44,0-54,0 dhe 

50-60 MLO 

(2) / kg / min; 

(iii) , 

trajnerët 

e 

basketbol

lit, duke 

planifiku

ar kushtet 

e 

programe

ve të 

trajnimit 

për këta 

lojtarë. 

Bayios, 

et al., 

2006 

 a) përcaktimi 

i profileve 

antropometri

ke, përbërjen 

dhe 

strukturën 

trupore të 

lojtareve 

elitare femra 

greke të 

basketbollit 

(B), lojtareve 

te volejbollit 

(V) dhe të 

hendbollit 

(H); b) për të 

krahasuar 

rezultatet 

mesatare 

midis 

sporteve dhe 

c) për të 

zbuluar 

dallimet e 

mundshme, 

në raport me 

konkurrencë

n e niveleve 

Në total, 518 

sportiste 

femra, të 

gjitha anëtare 

Ligës 

Kombëtare 

greke (A1 

dhe A2), nga 

të gjitha 

ekipet 

sportive (B, 

V dhe H), 

morën pjesë 

në studimin 

aktual. 

Atletet e V 

ishin me te 

gjatet 

(P<0.001) 

midis tre 

grupeve te 

tjera, kishin 

vlerat me te 

uleta te 

yndryres 

trupore 

(P<0.001) dhe 

struktura e 

tyre trupore 

karakterizohej 

nga një 

endomorfizem 

I balancuar 

(3.4-2.7-2.9). 

Atletet B ishin 

më të gjatë 

(P<0.01) dhe 

më të dobët 

(P<0.001) se 

lojtaret e H, 

me një 

strukturë 

trupore të 

Antropometria, 

përbërja dhe 

struktura 

trupore e 

lojtarëve elitare 

të sporteve me 

dorë ndryshonin 

sipas llojit të 

sportit; kriterët 

e përzgjedhjes, 

orët e trajnimit 

dhe kërkesat 

specifike 

fiziologjike 

sportive gjatë 

lojës, mund të 

shpjegojnë 

diferencat e 

vërejtura. 

Sigurisht, që 

nevojitën më 

shumë të dhëna 

për të 

përcaktuar 

profilet 

antropometrike 

të atleteve 

ndërkombetarë 
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të  

ndryshme.   

karakterizuar 

si 

mezomorfo-

endomorfe 

(3.7-3.2-2.4). 

Atletet e H 

ishin më të 

shkrurtërit se 

të tjerët 

(P<0.01), 

kishin 

përqindjen me 

të lartë për 

yndyrën 

trupore 

(P<0.001) dhe 

struktura e 

tyre trupore 

ishte 

mezomorfo-

endomorfe 

(4.2-4.7-1.8). 

femra  për B, V 

dhe H. 
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