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Повреде доњих екстремитета грчких рукометаша 
и превентивне мере 

UNDER EXTREMITIES INJURIES IN GREEK HANDBALL PLAYERS, 
WAYS PREVENTION 

 
Физичкa културa, Бeoгрaд, 59 (2005) 1-4, стр. 31 - 40, лит. 47 
Рукомет је колективни и динамичан спорт са високим фактором 
ризика и фреквенцијом повређивања. Циљ овог рада је, пре свега, 
регистровање повреда доњих екстремитета, колена и скочног 
зглоба, као и мере превенције повреда код рукометаша. Узорак 
испитаника се састојао од 216 играча, из 18 екипа, који су се 
такмичили у лигама А1, А2 и Б, као и локалном рангу такмичења у 
грчком првенству. Сваки спортиста је имао за задатак да попуни 
упитник чија питања су се односила на повреде које су му се десиле 
током протеклих 24 месеца. Резултати су показали високу 
фреквентност повређивања (42,6%). Повреде колена (27,20%) и 
скочног зглоба (20,70%) су биле најфреквентније. Већином су 
повреде изазване сударима са противничким играчима (46,7%). 
Може се закључити да рукомет спада у спортове са високим 
степеном ризика, када се узме у обзир фреквенција повређивања. 
Мере превенције треба да подразумевају: превентивне лекарске 
прегледе, употребу заштитних средстава за скочни зглоб и колено, 
употребу специфичних патика за рукомет, одговарајуће образовање 
играча, строгу примену правила игре од стране судија, честе 
семинаре за судије, примену специфичног програма тренинга, 
примену вежби истезања – стречинга на крају тренинга.  
Кључне речи: ПОВРЕДА / ДОЊИ ЕКСТРЕМИТЕТИ / СКОЧНИ 
ЗГЛОБ / КОЛЕНО / ПРЕВЕНЦИЈА / РУКОМЕТАШ 

Fizička kultura, Beograd, 59 (2005) 1-4, p. 31 - 40, ref. 47 
Handball is a collective and dynamic sport with a high-risk factor which 
lead the players in injuries with high frequency. Purpose of this study first 
of all was the registration injuries on knee and ankle joints, secondary 
purpose was the prevention of handball players. The material formed of 
216 players from 18 sports clubs in A1-A2-B division category and clubs 
from local championship. Each player complete a questionnaire relating 
to injuries incurred during the previous 24 months. The results showed 
high frequency 42.6%. Specifically knee and ankle joints have the higher 
frequency injuries 27.2% and 20.7% for each joint. The injuries mainly 
caused from conflicts of handball players against opponents 46.7%. 
Conclusively it could be speculated that handball belongs in sports with 
high-risk danger in relation to the frequency injuries. The prevention must 
include: preventive medical check, use of protective materials for knee 
and ankle joints, suitable athletic shoes, suitable education of players, 
strict application of regulations from the arbitrators, continuous education 
of arbitrators, daily, suitable drawn, preventive, and specialised program 
of training, use of stretching exercises after the programme of training. 
Key words: INJURY / UNDER EXTREMITIES / ANKLE JOINT / KNEE / 
PREVENTION / HANDBALL PLAYER  

1. УВОД 
Рукомет је колективна спортска игра са 
карактеристикама као што су: брзина, скок, 
бацање, брзина реаговања, снага-сила и 
издржљивост /45/. Његови високи захтеви и 
специфичности, као на пример чести и 
интензивни контакти са противником, доводе 
до појаве повреда код играча /2/. У спортској 
медицини је познато да је у рукомету 
присутан велики број озбиљних и тежих 
повреда /26,43/. Од свих колективних 
спортова највећи степен повреда се 
појављује у рукомету /6,15/. Осим тога ако 
узмемо у обзир да је рукомет трећа игра по 

рангу у којој повреде дечака школског 
узраста изискују болничке интервенције, а 
прва када су у питању девојчице школског 
узраста, тиме се потврђује значај овог 
проблема за младе спортисте /41/. Већи број 
аутора је обрађивао ову велику опасност за 
младе спортисте /6,46,22/. 
Висока фреквенција повређивања у рукомету 
је већ показана од стране великог броја 
аутора /17,27,7,25/. До закључка да 
рукометаши имају највећи број лекарских 
интервенција дошли су и други аутори 
/24,30/. Такође, велики број аутора мисли да 
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рукомет спада у колективне игре са највећом 
опасношћу за повреде лигамената и тетива 
колена /17,20,21,37/. Према статистичким 
анализама фреквенција повреда у колектив-
ним играма рукомет се налази на трећем 
месту, а понекад и на другом /45,42,17/. 
Adamzewski (1999) је убеђен да би број 
спортских повреда могао да се смањи само 
ако се предузму основне мере и методе 
превенције. Wolf и сар. (1974) сматрају да 
основне мере треба предузети на основу 
провера узрока и истраживања фактора који 
доводе до тих повреда. Asembo & Wekesa 
(1998) напомињу да је потребно одредити 
факторе опасности који утичу на настајање 
неке повреде, па применити одређену 
терапију и рехабилитацију. Hoeberigs, van 
Galen i Philipsen (1986), као и Nielsen i Yde 
(1988),  су допринели утврђивању значаја и 
упознавања са врстама-типовима повреда у 
рукомету. Wolf и сар. (1974) сматрају да је 
играче потребно образовати за „чисто“ и 
спортско играње, да користе заштитна 
средстава, стручно контролисану исхрану, да 
имају добар план тренинга и одмора, да воде 
спортски живот и психолошки се образују. 
Поред осталог, препоручује се играчима да 
на места повреда стављају заштитна 
средства која би у великом проценту 
смањила опасност /12,1,10,9/.  
Као што се види из неких истраживања, 
фактори који непосредно утичу или су у вези 
са настанком и превенцијом повреда су: 
узраст, искуство, односно спортски стаж, 
заштитна средства, контрола спортског 
учинка, услови у којима се игра рукомет и 
способност играча, вежбе истезања – 
стречинга, недовољна физичка припрема, 
лоша - погрешна техника игре, недовољни 
ниво гипкости, недовољна терапија и реха-
билитација од повреда (3,18,24,14,45,35/.  
Значајну улогу играју и неки егзогени 
фактори, као што су: неправилна примена 
правила игре од стране судија, квалитет 
материјала подлоге на којој се игра, као и 
квалитет патика (8,2,25/. Неки други 
истраживачи указују да би требало мењати 
правила игре (38,22,26/. У вези са тим су и 
одговарајућа површина пода хале, као и 
квалитет обуће, без обзира да ли је у питању 
тренинг или утакмица /34, 11,32,35,25/. 
Као закључак произилази да се, са једне 
стране, интерес за рукометну игру стално и 
нагло повећава, док се са друге стране мало 
чини да до повреда што мање долази. И 

даље су неопходна истраживања фактора 
који доприносе смањењу броја повреда, чиме 
се долази до врло корисних и важних 
информација. Повредјивање у извесној мери 
зависи и од степена преузимања 
превентивних мера које се недовољно 
примењују. Што се ове проблематике тиче у 
Грчкој има мало података, што је и довело до 
овог истраживања. Циљ овог рада је 
испитивање повреда доњих екстремитетета 
код грчких рукометаша који се такмиче на 
четири различита такмичарска нивоа, 
односно категорије. Осим тога, истраживање 
има за циљ да се обрадом добијених 
резултата предложи преузимање одређених 
мера, како би се у будућности смањио 
проценат наведених повреда, како у  Грчкој, 
тако и шире.  
 

2. ΜЕТΟДΟЛΟГИЈΑ ИСТРАЖИВАЊА 

2.1. Узорак испитаника 

Узорак испитаника је сачињавало 216 
рукометаша, 6 екипа А1 лиге, 6 екипа  А2 и Б 
лиге и 6 екипа локалног нивоа. Сви су били 
активни играчи у последњих 5 година. 
Истраживање је спроведено у такмичарској 
сезони 2001-2002. године. Узорак се састојао 
од играча који су имали највећи број учешћа 
у игри током такмичарске сезоне.  Укупно 18 
екипа је подељено у три категорије, на 
основу нивоа квалитета и учинка: а) екипе 
високог такмичарског нивоа, односно А1 
категорије са 72 играча,  б) екипе средњег 
такмичарског нивоа, односно А2 и Б, савезни 
ниво, исто 72 играча и ц) екипе слабог 
такмичарског нивоа, регионалних тимова у 
којима учествују осталих 72 играца. 
  

2.2. План истраживања 

Свакој групи су у току такмичарске сезоне 
2001. подељени упитници које је требао 
сваки играч да испуни, од почетка децебра 
2001. до краја фебруара 2002. године. За то 
време све екипе су биле у пуном 
такмичарском периоду са аспекта своје 
категорије. Упутник је садржао питања о 
повредама током протеклих 24 месеци. 
Сваки играч је давао податке везане за 
морфолошке карактеристике, укупно време 
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играња - учешћа, тренажном узрасту, броју 
тренинга на којима је био присутан. Играчи 
су, такође, давали информације и податке у 
вези са  њиховим учешћем на почетку 
припремног периода са екипом. Такође је 
сваки играч назначио своје такмичарско 
место и навео озбиљне повреде и њихов број 
уколико их је било у последње две године. 
Затим су давали информације у вези са 
ранијим повредама на истом месту које су 
претходно навели, опис места и фазе у игри 
у којој се повреда десила. Тако је формирана 
збирка елемената у вези са механизмом 
настанка повреда. 
 

3. РЕЗУЛТАТИ 

Резултати дескриптивне статистике су 
показали да је старост испитиваних 
рукометаша 22,7 ± 5,02 година, просечна 
висина тела 182,5 ± 9,54 цм, телесна маса 83 
± 1,01 кг. Просечна вредност спортског стажа 
је била 9,1 ± 5,06 година, а просечни број 
тренинга недељно је био 3,7 ± 1,85 пута. 
Велики број играча (74,5 %) је учествовао на 
скоро преко половине укупног броја утакмица 
са просечним учешћем у игри преко 50 % 
укупног времена трајања утакмице (Слика 1) .  
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Слика 1. Учешће рукометаша на утакмицама 
 

 
Основни део кондиционе припреме усмерен 
ка побољшању потребних способности није 
прошао већи број играча (30,6 %).  
Већина играча (89,8%) је примењивала 
вежбе технике у току тренинга, што показује 
табела 1. 
Даље, резултати дескриптивне статистичке 
анализе показују да је већина рукометаша 
примењивала метод растезања мишића – 
стречинг током загревања (Слика 2).  
 

Табела 1. Употреба вежби технике у току 
тренинга 

 Фреквенција Проценат 
 

ДА 
 

194 
 

89,8 
 

НЕ 
 

22 
 

10,2 
 

Укупно 
 

216 
 

100% 
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Слика 2. Примена вежби истезања - стречинг 

 
Такође, резултати показују да 61,1% од укупног броја играча није користило заштитна 
средства на тренинзима, што се види на Слици.3. 
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Слика 3. Употреба заштитних средстава. 
 



N. OKSIZOGLOU, D. HATZIMANOUIL, A. RIZOS - ПОВРЕДЕ ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА И ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ (ОБАЗРИВОСТИ) ГРЧКИХ . . . 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА, БЕОГРАД, 59 (2005) 1 – 4 35

Играчи који су учествовали у овом 
истраживању су у највећем броју били бекови 
и крила, са 28,2% и 26,9% повреда. Укупно 
код 92 рукометаша (42,6%) је дошло до 
одређене повреде. Већи број повреда је 
уочено на доњим екстремитетима (59,8%). 
Још прецизније, у зглобу колена (27,2%) и 
скочном зглобу (20,7%) појавила се висока 
фреквенција повреда.  
Код играча Α1, Β и домаће лиге проценат 
повреда у зглобу колена и скочном зглобу 
био је сходно (36.8%) и (18,4%), (21,9%) и 
(21,9%), (18,2%) и (22,7%). Играчи са већом 
учесталошћу повреда су били крајњи играчи 
(крила) и играчи линије (пивотмени). Повреде 
колена и скочног зглоба се налазе на врху са 
истим процентом повређивања оба зглоба 
код крилних играча (29,6%), док је колено 
више (35.3%) повређивано код играча 
предње линије (пивотмена). 
Повреде колена су утврђене у 25 случајева 
са процентом 27,2% од укупног броја 
повреда, односно код 1,57% рукометаша који 
су учествовали у овом истраживању. 
Још се бољи увид у повређивање добија 
прецизнијим навођењем:  

• Пуцање унутрашњег менискуса 
11 случајева (11.95%) 

• Ρуцање спољнег менискуса 
4 случаја  (4.34%) 

• Пуцање предњег X лигамента 
3 случаја (3.33%) 

• Пуцање предњег X лигамента и 
унутрашњег  менискуса 
1 случај (1.08%) 

• Пуцање задњег X лигамента 
1 случај (1.08%) 

• Пуцање ендобочног лигамента 
4 случаја (4.34%) 

• Пуцање екзобочног лигамента 
1 случај (1.08%) 

• Укупно 27.2% 
Већи проценат повреда се јавља код левог 
колена, 64% или 16 случајева. Повреде 
скочног зглоба се јављају у 19 случајева са 
процентом 20,7% наведених повреда или код 
8,79% рукометаша који су учествовали у 
овом истраживању.  

Прецизније описане повреде су:  
• Пуцање ендобочног лигамента 

(делтоидеуса) 6 случајева (6.53%) 
• Пуцање егзобочног лигамента 

9 случајева (9.8%) 

• Прелом егзоепикондулуса 
3 случај (3.2%) 

• Прелом оба епикиндулуса 
1 случај (1.08%) 

Што се тиче узрока ових повреда, један број 
испитаника је навео како су оне изазване 
услед већ постојећих бивших повреда или од 
претераног напрезања наведених делова 
тела при тренирању (превелики замор), док 
већина играча није била у стању да да 
прецизан одговор о узроцима повреда 
(Табела 2). 

Табела 2. Узрок повреде 

 Фреквенција Проценат 

Претходно 
повређивање 13 14,1 

Презамореност 26 28,3 

Не знам 53 57,6 

Укупно 92 100% 

Резултати су такође показали да је већина 
повреда изазвана у току игре (Табела 3). 

Табела 3. Место повређивања 

 Фреквенција Проценат 

Тренинг 34 37 

Утакмица 58 63 

Укупно 92 100% 

Испитивањем је утврђено да је већи број 
повреда настао у току напада као што се види 
на Слици 4. 
 

4. ДИСКУСИЈА – ЗАКЉУЧЦИ 

На основу претходних /9,32,45/ резултата 
истраживања и добијених фреквенција повре-
да у овом истрживању потврђено је да рукомет 
у Грчкој у свим посматраним степенима такми-
чења узрокује висок степен повређивања и да 
игра у себи крије бројне опасности по здравље. 
Већина истраживача је навела сличан степен 
повреда доњих екстремитета код рукометаша 
/1,2,12,15,16,18,24,33,38,39,43,45,47/. Такође, 
наше истраживање се слаже са истражива-
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њима аутора /7,19,22,23,29,32,33,38,39/ који 
наводе да је највећа фреквенција, као и тежина 
повреда, у рукомету уочена у зглобу колена и 
скочном зглобу. 

Акција под којом је изазван већи број повреда 
(механизам повреда) био је судар са 
противником. 

 
 

 

1,1% 

18,7% 

45,1% 

35,2% 

Ne znam, ne sećam se 

Kontranapad 

Napad 

odbrana 

 
Слика 4. Играчка акција у којој се повреда догодила 
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Слика 5. Механизам повреда 
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Biener & Fasler (1978) препоручују онима који 
су изложени могућношћу повређивања или 
имају већу осетљивост према повредама, 
због претходних повреда, да користе 
заштитна средства за доње екстремитете 
(стезнике, бандажере и сл.). Biener & Perka 
(1980) наводе као превентиване мере повез и 
за време тренинга, али и коришћење неких 
заштитних средстава који смањују опасност 
од повређивања. Adamzewski (1999) 
потврђује да употреба завоја има пуно 
предности. У нашем истрживању показало се 
да је употреба заштитних средстава, као 
превентивне мере од повредјивања, од 
стране Грчких рукометаша била незнатна. 
Само 38,9% играча је користио заштитна 
средства.  
Обућа која се препоручује за рукометну игру 
мора бити специфична. Патика за игру, то 
јест њихов ђон, мора да има релативно 
„средње трење“ на подлогу. Оне треба да су 
дубоке. То се препоручује, јер плитке патике, 
са једне стране, омогућују веће убрзање, али 
са друге стране остављају незаштићен 
скочни зглоб. Међутим, велики број уганућа 
(ишчашења) се дешава због појаве великог 
или премалог трења о подлогу. Специфичне 
патике представљају значајно средство 
превентиве и избегавања појава наведених 
повреда /2,9,42/.  
Behrman, Kliegman, & Jenson (2000) су 
закључили да су приликом лекарских 
контрола најчешће утврђене мишићно-
скелетне повреде колена и скочног згоба. 
Исти аутори назначавају значај превентивне 
лекарске контроле, која треба бити пре било 
ког такмичења (бављења спортом). Они још 
предлажу да се лекарске контроле обављају 
годишње, или за сваки такмичарски период. 
Потребно је стављати акценат на превентиву 
и бригу о играчима (спортистима), што 
подразумева лекарска упуства, као и 
ограничења за учествовање на такмичењима 
ако је играч повређен или са повредама које 
нису дијагностификоване. Потребно је давати 
упутства у случајевима када повреде нису 
обрађене, као и савете за учествовање у 
игри, ако је присутна повреда која уз нека 
ограничења омогућује учествовање у игри. 
Препоручљиво је да лекарска контрола буде 
најмање 6 недеља пре почетка припремног 
периода, како би се санирале (излечиле) 
могуће старе или нове повреде. 
Овим истраживањем је потврђено да је 
већина повреда настала у игри, што се слаже 

са међународном литературом /31,32,33,36, 
38,39,43/. То се може тумачити тиме да је 
узрок вероватно уложени, велики напор којим 
играчи желе да дођу до победе, што није 
случај на тренизима. Највећи проценат 
повреда се десио у случајевима где је дошло 
до судара са противником (46,7%). До 
сличних резултата, повреда изазваних од 
стране противника, дошли су Aronen 1991, 
Asembo & Wekesa 1998, Biener & Fasler 1978, 
Yde & Nielsen 1990, Nielsen & Yde 1988, Tittel 
et al. 1974, Wolf et al.,1974. То указује да 
уочавање (посматрање) кршења правила 
игре од стране судије треба да игра велику 
улогу у спречавању настанка повреда. Груба 
и прљава игра треба да буде забрањена од 
стране судија, који би требали строго да 
примењују правила. Andren i Sandberg (1994) 
наводе да играчи треба да имају осећај за 
чисту игру, док судије треба да уоче и 
најмање додире – ударце, када се играчи 
налазе у ваздуху. Òбразовање судија треба 
да буде непрекидно (стално) и да 
представља основу превентиве повреда. 
Biener & Perka (1980) сматрају да судије 
често морају учествовати у семинарима за 
високо образовање, што би представљало 
основно средство у предострожности од 
повреда. Tittel et al. (1974) напомињу да се 
свим носиоцима игре (судијама, тренерима, 
играчима) морају давати сугестије и да се 
преузму практичне мере за заштиту екипе, 
односно играча. Biener & Fasler (1978) 
предлажу да при крају сваке такмичарске 
сезоне треба делити награде спортистима 
који су играли спортски, чисто и који су се 
фер понашали према противницима. 
Спортским понашањем се смањују у већем 
проценту повреде у рукометној игри. 
Lund-Hanssen, Gannon, Engebretsen, & Holen 
(1994), тврде да се проценат пуцања 
предњег лигамента у зглобу колена повећава 
паралелно са повећањем учешћа у 
такмичарским играма. Boden, Griffin, & Garrett 
(2000) наводе да усправан положај тела 
појачава силу отпора пода, што повећава 
пренос оптерећења на колена и снагу у 
расцепу мишића квадрицепса. Што се тиче 
предњег X лигамента колена аутори 
предлажу један заштитни програм 
нервномишицне контроле колена засноване 
на истезању, плиометријским вежбама 
(скокови) и у тренинзима снаге. Такође и 
одговарајућа техника при доскоку смањује 
такву врсту повреда. Неопходан предуслов 
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за играче који користе такве покрете је да 
упражњавају додатне превентивне програме. 
Значај оваквих интервентних програма 
тренинга појављује се и у радовима 
Scavenius, Bak, Hansen, Norring, & Jorgensen 
(1999) и Wedderkopp, Kaltoft, Lundgaard, 
Rosendahl, & Froberg (1999), а који наводе да 
само помоћу додатних измењених програма 
долази до опоравка играча након пуцања 
предњег X лигамента, али и повреда у 
скочном зглобу. Такође, недостатак мишићне 
снаге је узрок изазивања повреда у доњим 
екстремитетима /40/. Као превентивну меру 
Andren i Sandberg (1994) предлажу један 
општи програм тренинга са циљем 
побољшања степена гипкости и снаге и један 
специфични програм плиометријских и 
миометријиских скокова, као и бацања са 
скоком у току тренинга. Tittel et al. (1974) 
напомињу да мора бити циљ сваком тренеру 
да јача свакодневно на тренингу мишиће и 
лигаменте. Biener & Perka (1980) наводе да у 
најозбиљнијим случајевима повреда колена и 
скочног зглоба треба да се прекине активно 
бављење спортом и промени начин живота 
играча /14/.  
Резултати нашег истраживања показали су 
да већина играча користи вежбе истезања 
(стречинга) нарочито при загревању. Већина 
рукометаша избегава и занемарује значај 
ових вежби које треба применити после игре 
и тренинга. Aronen (1995 & 1991) наводи да 
применом  вежби стречинга пре тренинга и 
после тренинга, као и утакмице, обезбеђују 
се потребне мере превентиве и смањује број 
повреда. Исти аутор тврди да неупотреба 
вежби стречинга пре и после тренинга и 
такмичења односи се на непознавање 
користи које пружају вежбе стречинга и 
предлаже да оне постану нераздвојни део 
процедуре тренинга. Bradford (2000) 
препоручује да вежбе истезања и вежбе за 
развој силе-снаге мора да се настављају и 
после појаве повреда, као мера превентиве, 
тако да се избегне могућност за погоршање. 
Chan, Fu & Leung (1984) нашли су да доста 
високом проценту спортиста нису познате 
мере превентиве повреда. Tittel et al. (1974) 
наводе да образовање играча за праведан, 
тачан и спортски начин играња има значајну 
улогу у превентиви повреда у рукомету, као и 
да одређени проценат изазивања повреда се 
односи на свесно ометање и пресецање 
противника. Biener & Perka (1980) сматрају да 
рукометаши морају научити да сами 

пажљиво сачувају противника. На крају, као 
превентивна мера препоручује се играчима 
да следе један спортски начин живота 
(исхрана - сан). На основу горе наведеног 
постаје јасно да мере превентиве треба да 
обухвате следеће елементе: 

 
1. Превентивна лекарска контрола 
2. Употреба заштитних средстава 

(повези за скочни зглоб и колено) 
3. Одговарајућа обућа која пружа 

заштиту скочног зглоба (полудубоке 
патике) са средњим степеном трења 
између ђона и пода 

4. Употреба „дисц-баланца“ (за 
превентиву и отклањање повреда 
скочног зглоба) 

5. Образовање играча за чисто и 
спортско такмичење 

6. Строга примена правила игре од 
стране судије 

7. Непрекидно образовање судија путем 
семинара  

8. Свакодневни, одговарајуће планиран, 
превентивни и специфични програм 
тренинга (плиометријски и 
миометријиски скокови) 

9. Одговарајуће учење технике и 
контакта играча са лоптом (укључујући 
и голмана) 

10. Примена вежби истезања (стречинг) 
после тренинга и после утакмице 

11. Непрекидно истраживање превентиве 
повреда у рукомету 

Закључује се, дакле, да рукомет спада у 
спортске игре високог ризика, због високе 
фреквенције повреда (42,6%). Најчешћа 
места где се повреде јављају су колено 
(27,2%) и скочни зглоб (20,7%). Основни 
узрок повреда био је судар са противничким 
играчем (46,7%), од тога у нападу (45,1%) и у 
току такмичења (63%). Један велики 
проценат (39,1%) се односио на повреде које 
су се створиле без икакве интервенције, док 
један проценат (8,7%) се односио на 
повреде које су се појавиле после контакта 
са лоптом. Од играча који су се суочили са 
повредама, играчи линије (пивотмени) и 
крајњи играчи (крила) су имали највећу 
фреквенцију повреда. На крају, што се тиче 
мера превентиве, оне треба да обухватају 
елементе као што су: превентивна лекарска 
контрола, употреба заштитних средстава за 
скочни зглоб и колено, употреба 
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специфичних рукометних (дубоких) патика, 
строга примена рукометних правила, често 
образовање судија на семинарима, примена 

специфичног плана и програма тренинга и 
употреба вежби истезања (стречинг) после 
завршетка тренинга и утакмице. 
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