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Előszó

E sportbeli felkészüléssel és testi-lelki egészség érdekében végzett edzéssel foglalkozó 
könyv címe – Edzéstudomány – nem új tudományágat akar jelezni. Azt jelenti csupán, hogy 
a korszerű gyakorlati tapasztalatok mellett e tárgykörben is egyre nagyobb teret hódítanak 
a tudományos kutatási eredmények. Ez 1980-tól  a nemzetközi szakirodalomban is mind na-
gyobb hangsúlyt kapott (Wasmund–Bodenstedt, 1982; Carl, 1983, 1989; Peters és mtsai., 
1990; Haag, 1991; Martin és mtsai., 1991; Martin–Weigelt, 1992; Krug–Martin, 1992; 
 Schiffer, 1993; Woodman, 1993 és Schnabel és mtsai., 1994). Úgy gondoljuk, hogy 
e nemzetközi tendenciákhoz célszerű Magyarországnak is csatlakoznia.

A tudományos kutatási eredmények természetesen nemcsak napjainkban, hanem már 
a korábbi évtizedekben, Prof. Dr. Nádori László – szinte valamennyiünk tanára – edzés-
elméleti és módszertani könyveiben, jegyzeteiben is mind nagyobb arányban kaptak helyet. 
Ezt a tendenciát csak kiemeltük a könyv címével is.

E könyv szerkezete több területen is eltér a korábbi edzésmódszertani szakkönyve kétől. 
Először azért, mert most két, célját tekintve egymástól elkülönülő nagy:

• A versenysportbeli felkészülés és
• A rekreációs edzés részre oszlik. Korábban ehhez hasonló szerkezetet csak külföldön 

megjelent munkákban (Weineck, 1988 és Martin és mtsai., 1991) találunk.

Másodszor azért, mert a versenysporttal foglalkozó részben a kiválasztásnak, a tehetséggon-
dozásnak, az utánpótlásedzésnek és teljesítmény fejlődésnek a megszokottól nagyobb – a si-
kerben betöltött szerepével arányosabb – teret szentel. Tárgyalását is a könyv első felére teszi.

Tartalmi változások annyiban jelentkeznek, amennyiben ezt már az ismert információk 
újszerű értelmezése, alkalmazása vagy új felismerések szükségessé teszik. Ilyen változások 
szinte minden területen történtek. Ezek közül itt csak a felkészülés alapelveinek és az al-
kalmazkodás törvényszerűségeinek bővülésére, továbbá az erő, gyorsaság és hajlékonyság 
fejlesztési módszereinek sokrétűbbé válására hívjuk fel a figyelmet.

Azt reméljük, hogy ez a könyv mind a testnevelőtanár-, mind az edző- és rekreátor- 
képzésben hasznosnak bizonyul.

A szerző





1.	rész

A	VERSENYSPORTBELI	
FELKÉSZÜLÉS





1.	Az	edzéstudomány	kialakulása

1.1.	Az	edzésmódszertan	szakkönyvei

Az általános edzéstudomány kialakulásának egyik nyomonkövetési eljárása az, hogy szám-
ba veszik a tárggyal kapcsolatban megjelent szakkönyveket. Az alábbiakban ezt tesszük mi 
is. A versenysportbeli felkészülés1 általános kérdéseivel foglalkozó első	könyvként az ún. 
 Kikkuli (Kr. e. 1345 körül, Nyland, 1993)-féle könyveket tekintik. Kikkuli az ókori hettiták 
(indoeurópai nyelvet beszélő nép, amely a Kr. e. 2. évezred elején jelent meg Kis- Ázsiában, 
majd beleolvadt a tengeri népekbe) Suppoliuma 
nevű királyának lovászmestere volt. Könyveit hadi 
lovak hatékony felkészítéséről írta. (Nyland, 1993) 
Az		ókori edzésmódszertani ismereteket pedig Phi-
lostratos A tréneri tudományról című 46 oldalas mun-
kája összegezte (Philostratos, 1928). A	középkor-
ból ilyen kiemelkedő alkotások nem maradtak ránk.

Az	újkori sportélet 19. századi rohamos fejlő-
dése elsősorban sportági, főleg atlétikai szakkönyvek 
megjelentetését váltotta ki. John Sinclair 1806-ban 
kiadott munkája, A Collection of Papers on the Sub-
ject of Atletic Exercises az	első	újkori	atlétikai	
és	„tréning	könyv”-nek  (Misángyi, 1932) is tekint-
hető	(1.	ábra). A számtalan angol nyelvű atlétikai 
szakkönyvön kívül több német nyelvű kiadvány is 
napvilágot látott: Silberer, V.: Das Handbuch der 
Athletik und des Trainings für alle Sportzweige. Wien 
und Leipzig. 1885; Siebert, Th.: Katechismus der 
Athletik. 1898. stb. Ebben az időben az atlétika körébe 
még több más sportág, például az ökölvívás, birkózás 
is beletartozott. A sportági szakértők mellett már több 
természettudós is foglalkozott az edzés hatásaival. 

1. ábra
Az első újkori atlétika és tréning témájú 

könyv borítólapja

1 A versenysportbeli	felkészülés az a kiválasztást is felölelő, tervszerű, tudatos, többéves pedagógiai folyamat, 
amelynek során a sportoló koordinációs, kondicionális képességeit, akarat-erkölcsi tulajdonságait, társadalmi, tár-
gyi környezetét úgy formáljuk, hogy egy választott sportágban, versenyszámban az adottságai által meghatározott 
lehető legmagasabb teljesítményt – egészségének károsodása, személyiségének torzulása nélkül – a csúcsteljesít-
mény-életkorban elérje (Harsányi–Sebő, 1984). Felkészültségen a sportág-, versenyszám-specifikus készségek 
és képességek színvonal-specifikusan meghatározott mértékét értjük. Magyarázat: ezzel szemben az edzettség 
általános, a mindennapi élethez szükséges, jó pszichofizikai állapotot jelöli.
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Többek között Roux (1895) megfogalmazta 
a működési alkalmazkodás törvényszerűsé-
geit, Tissié (1898) pedig leírta a testgyakorlás 
és elfáradás összefüggéseit.

A	valamennyi	sportágra	kiterjedő felké-
szülési módszerek összegzésére már a 20. szá-
zad első évtizedeitől több kísérlet történt. 
Kotov (1916 – Oroszország) az egész éves, 
sportbeli egyetemességre támaszkodó felké-
szülési eljárást szorgalmazta. Gori nevszkij 
(1922, 1923 – Szovjetunió) már felvetette 
a tudományos alapon nyugvó edzés és verse-
nyeztetés szükségességét, Hoske (1926 – Né-
metország) javaslatokat dolgozott ki az edzés 
és versenyeztetés problémáinak megoldására. 
Vadas (1927 – Magyarország) összefoglalta 
a sportbeli felkészüléssel összefüggő gaz-
dag gyakorlati tapasztalatokat és a fellelhető 
kutatási eredményeket	(2.	ábra), Waitzer 
(1937 – Németország) az atlétikára támasz-
kodva fogalmazta meg a felkészülésre vonat-
kozó irányelveket. Ez az elsősorban atlétikára 
támaszkodó általános edzésmódszertani irány-
zat a további évtizedekben is követésre talált 
(Schnabel és mtsai., 1994).

A	klasszikus	általános	edzésmódszertan	kialakulása az 1950-es  években Harre 
és mtsai. (1957 – NDK2) Bevezetés az általános edzés- és versenytanba című munkájának 
megjelenésével kezdődött, amelyet hamarosan követett Morehouse–Rasch (1958 – USA) 
és Prokop (1959 – Ausztria), továbbá Deschka (1961 – Ausztria) általános módszertani 
írása is. Nádori (1962 – Magyarország) a még egymástól többségében elkülönülten tevé-
kenykedő sportági szakemberek és tudományos kutatók eredményeit összegezte. Még ebben 
az évben látott napvilágot a fiatalok felkészülésével foglalkozó munkája is (Nádori–Megy-
esi, 1962). Kutas (1962 – Magyarország) döntően a gyakorlati tapasztalatokat gyűjtötte 
össze. Bulgáriában Krszev–Scserev (1962) írt általános edzésmódszertani könyvet.

Újabb lökést adott az általános edzésmódszertani fejlődésnek az, hogy az NDK-ban  
ismét kiadták Harre és mtsai. (1964) Bevezetés az általános edzés- és versenytanba, a Szov-
jetunióban pedig Matvejev (1964) A sportedzés periodizálásának problémái című könyvét. 
Az ezekben megfogalmazott törvényszerűségekkel napjainkig foglalkoznak a szakértők. 
Az 1960-as  években a gyakorlati tapasztalatok mellett egyre több kutatási eredmény is álta-
lánosításra várt. Ennek a fejlődési lépcsőnek következtében Nádori (1968) megírta az első 
tudományos szintézisként jelentkező Edzéselmélet könyvét, amelyet 1972-ben  és 1981-ben  
Az edzés elmélete és módszertana című, négy kiadást megért munkája, majd 1995-ben  

2. ábra
Vadas (1927) Forma és kondíció minden sportág 

számára című, az első magyar nyelvű  
edzéselmélet-könyvként is felfogható kiadványa

2 Német Demokratikus Köztársaság
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a Sportelmélet és módszertan című könyve 
követett.

Harre 1969–1986-ig  10 kiadást megérő, 
több nyelven megjelent Edzéstan könyve szol-
gált három évtizeden át – néhány esetben még 
a tengeren túl, Amerikában és Ausztráliában 
is – a versenysportbeli felkészülés alapjául.

Amerikában Klafs–Arnheim (1969) 
A sportedzés modern alapelvei című munkája 
az általunk ismert egyetlen olyan mű, amely 
általános edzésmódszertanként fogható fel. 
Szerkezetében és tartalmában jelentősen eltér 
az európai Harre és követői elgondolásaitól. 
Ezekkel szemben jelentős terjedelmet szentel 
az elsősegélynyújtásnak, a sérülések megelő-
zésének és kezelésének.

Az 1970-es  években több európai or-
szágban adtak ki általános edzésmódszer-
tani könyveket: Siclovan (1970 – Romá-
nia), Ulatowski (1971 – Lengyelország), 
 Mellerowicz–Meller (1978 – NSZK3), 
Letzelter (1978 – NSZK), Martin (1979, 
1982 – NSZK).

Külön kiemelkedő Matvejev (1981) 
A sportedzés alapjai NDK-ban  németül meg-
jelent könyve, amelyben számba veszi a Szovjetunióban az 1960–1980-as  években közzétett 
nagy hatású edzésmódszertani munkákat is.

Nem csökkent, sőt szélesedett és több szempontúvá vált az érdeklődés a sportbeli 
felkészülés általános törvényszerűségei iránt az 1980–1990-es  években. Angliában Dick 
(1984) Edzéselmélet, 1989-ben  A sportedzés alapelvei című munkájának második kiadása 
is megjelent (3.	ábra). Az orosz Verchosanszkij (1988) számos munkája közül most csak 
az NDK-ban  kiadott Hatékony edzés címűt említjük meg, Németországban Weineck (1988) 
Optimális edzés című, már 6. kiadást megért könyve teljesítményélettani nézőpontból ké-
szült. S ebben találkozhattunk először Egészségedzés fejezettel is. Wilmore–Costill (1988) 
könyvét már harmadszor adta ki az USA-ban  a Human Kinetics kiadó. Az NDK-ban  Thiess 
és mtsai. (1990), továbbá Peters és mtsai. (1990) elkészítették az utolsó keletnémet edzés-
elméleti, illetve edzéstudományi szakkönyv kéziratát. Ezek kiadására a német egyesülés 
következtében már nem került sor. Hollman–Hettinger (1990) Sportorvostan munka- 
és edzésalapok című 792 oldalas műve már harmadik kiadását érte el.

Németországban Martin és mtsai. (1991) megírták Az edzéstan kézikönyvét. E kiad-
ványnak is van fitnesz-/egészségedzés fejezete. Magyarországon Rigler (1993) Az ál-
talános edzéselmélet és módszertan alapjai címmel új szakkönyv megírását kezdte meg. 

3. ábra
A sportedzés alapelvei című angol nyelvű  

edzés módszertani könyv borítólapja

3 Német Szövetségi Köztársaság
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 Finnországban Ahonen és mtsai. (1994) Sportorvostan és edzéstan címmel írtak német 
nyelven is kiadott szakkönyvet.

Németországban Schnabel és mtsai. (1994) Edzéstudomány címmel 556 oldal ter-
jedelmű edzésmódszertani szakkönyvet írtak a teljesítményről, edzésről és versenyzésről. 
Lehetséges, hogy ez a munka fog szolgálni a Harre-féle (1969–1986) edzéstankönyvek 
utódjául. Az USA-ban  a román származású Bompa (1994) tett közzé – a szovjet és európai 
edzésmódszertani ismeretekre támaszkodó – edzéselméleti, edzésmódszertani szakkönyvet. 
Németországban Frey–Hildenbrandt (1995) kétkötetes edzéstankönyvet írt elsősorban 
az iskolai sportbeli alkalmazáshoz.

Az általános edzésmódszertani szakkönyvek áttekintése az alábbiakat mutatja.
• Az általános edzésmódszertan Európában alakult ki. Innen került át a tengeren-

túlra, ahol Krüger (1989) szerint a szakemberek nem munkáltak ki egy átfogóan 
rendszerezett edzéselméletet. Inkább megmaradtak saját sportáguk specialitásainál. 
Ez alól csak kevés kivétel adódott, például Sleamaker (1989) vagy néhány európai 
(például  Bompa, 1994).

• Kezdetben elsősorban a versenysportbeli felkészülésben hasznosítható irányelvek 
általánosítására törekedtek, csak az 1980–1990-es  években kapott szerepet a pre-
venciós, rekreációs és terápiás testedzés is.

Elnevezését akár felsőoktatási tantárgyként, akár szaktudományként kezelték (Schnabel, 
1979; Köhler–Thiess, 1980), elsősorban az edzéssel összekapcsolt szóösszetétellel fejezték 
ki. Az alábbiakban erről adunk egy áttekintést.

1.2.	Az	edzésmódszertan	elnevezései

A sportbeli felkészülés ismeretanyagának elnevezésére számtalan kifejezést használtak. Ezek 
közül a legjellemzőbbek a következők:

• A sportedzés tudományos alapjai (Gorinevszkij, 1922) szovjet,
• Edzés és versenyeztetés (Hoske, 1926) német,
• Forma és kondíció (Vadas, 1927) magyar,
• Tréningmódszerek (Govrik, 1936) magyar,
• Általános edzés- és versenytan (Harre és mtsai., 1957) NDK,
• A sportedzés tudományos alapjai (Morehouse–Rasch, 1958) USA,
• A teljesítménynövelés elmélete és gyakorlata (Prokop, 1959) osztrák,
• Edzéselmélet (Abád, 1960) magyar,
• Edzéstan és szervezéstan (Deschka, 1961) osztrák,
• A sportedzés problémái (Kaledin–Djacskov (1961) cit. Matvejev, 1981) szovjet,
• Edzés – versenyzés (Nádori, 1962) magyar,
• Edzéselmélet (Nádori, 1968) magyar,
• A sportedzés elmélete (Erbach, 1968) NDK,
• Edzéstan (Harre, 1969) NDK,
• A sportedzés modern alapelvei (Klafs–Arnheim, 1969) USA,
• A testnevelés és a sport elmélete (Siclovan, 1970) román,
• Edzéstudomány	(Schindler és mtsai., 1970) német,
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• Edzéstudomány	(Stiehler, 1970) német,
• A sport elmélete és módszertana (Ulatowski, 1971) lengyel,
• Edzéstudomány (Az edzés tudománya, 1972) szovjet [magyar nyelven először],
• Edzéstan (Trogsch, 1972) NDK,
• Az edzés elmélete és módszertana (Nádori, 1972) magyar,
• A sport elmélete és gyakorlata (Ozolin, 1975) szovjet,
• Edzéstudomány (Ballreich–Kuhlow, 1975) NSZK,
• Edzéstudomány (Wasmund, 1976) osztrák,
• A sportedzés alapjai (Matvejev, 1977) szovjet,
• Az edzés általános elmélete és módszertana (Hess, 1977) NSZK,
• Edzéstudomány – edzésmódszertan – edzéselmélet – edzéstan (Schnabel, 1979) 

NDK,
• Edzéstan (Köhler–Thiess, 1980) NDK,
• Modern sportedzés (Platonov, 1980) szovjet,
• Edzésmódszertan (Köhler–Thiess, 1980) NDK,
• Edzéstudomány (Wasmund–Bodenstedt, 1982) NSZK,
• Edzéstudomány – edzéstan (Carl, 1983) NSZK,
• Optimális edzés (Weineck, 1988) NSZK,
• Fontos edzés a fontos sportolókért (Sleamaker, 1989) USA,
• A sportedzés alapelvei (Dick, 1989) angol,
• Edzéselmélet és módszertan (Lehnert–Schnabel, 1989) NDK,
• Edzéstudomány – edzéstan (Carl, 1989) NSZK,
• Edzéselmélet (Gambetta, 1989) angol,
• Edzéstan (Thiess és mtsai., 1990) NDK,
• Edzéstudomány (Peters és mtsai., 1990) NDK,
• Edzéselmélet – edzéstan – edzéstudomány	(Haag, 1991) német,
• Edzéstudomány – edzéstan – az edzés elmélete és módszertana (Martin és mtsai., 

1991) német,
• Sportmódszertan (Barth, 1991) német,
• Edzéstudomány (Martin–Weigelt, 1992) német,
• Edzéstudomány (Krug–Martin, 1992) német,
• Edzéselmélet (Tschiene, 1992) német,
• Edzéstudomány (Schiffer, 1993) német,
• Általános edzéselmélet és módszertan (Rigler, 1993) magyar,
• Edzéstudomány (Woodman, 1993) ausztrál,
• Edzéstudomány (Schnabel–Harre–Bodre, 1994) német,
• Edzéstudomány (Vass és mtsai., 1997) magyar,
• Edzéselmélet és módszertan (Istvánfi, 1997) magyar.

A sportbeli felkészüléssel kapcsolatos ismereteket összegző tudományág és tantárgy ( Köhler–
Thiess, 1980) ismeretanyaga elnevezéseinek áttekintése a következőket jelzi.

• Döntően a versenysportbeli teljesítményfokozásra irányultak az ezen címszavak alatt 
összefoglalt információk.

• S bár többségében csak az edzésről esett szó (edzéstan, edzéselmélet, edzésmódszer-
tan), mindig beleértendőként értelmezték a versenyzés kérdéseit is. E mögött az  edzésre 
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helyezett hangsúly mögött az a megfigyelés húzódott meg, hogy az újkori sportélet 
20. századi kialakulását követő évtizedekben nagy erőfeszítésekre volt szükség a ver-
senyek előtti néhány hetes edzésről a folyamatos, rendszeres, egész éves felkészülésre 
történő átálláshoz. Ezt fejezte ki, a „Sokat edzeni lehet, de eleget soha” jelszó is.

• Tantárgyként a magyar felsőoktatásban – feltehetően a korábban kialakult nevelés-
elmélethez hasonulva – az edzéselmélet kifejezés terjedt el, s használatos ma is.

• A sportbeli felkészülés tudományos hátterének egyre hatékonyabb térhódítása az el-
nevezésben is megnyilvánult. Az NDK-ban  először Schindler és mtsai. (1970) 
és Stiehler (1970) használták az	edzéstudomány [Trainingswissen schaft; Training 
Science, Science de l ‘entrainement (Beyer, 1987)] kifejezést. A magyar szakiro-
dalomban ez a kifejezés, az edzéselmélet (Abád, 1960) elnevezés első megjelenése 
után 12 évvel Az edzés tudománya (1972) című cikkben Ozolinra  hivatkozva lá-
tott napvilágot. S úgy becsülhető, hogy az ezzel az elnevezéssel megjelent könyv 
(Schnabel–Harre–Borde, 1994) elsősorban Európában hosszabb időre meghatá-
rozó műként fog szerepelni.

1.3.	Az	edzéstudomány	kialakulásának	szakaszai

1.3.1.	Az	első,	tapasztalati	fázis
Az edzéselmélet ismeretanyaga döntően a 19. század második felében és a 20. század elején

• a tréneri4 munkában és
• a testnevelés-tanításban szerzett tapasztalatok	általánosítása nyomán kezdett ki-

alakulni (4.	ábra). Az első sportági szakkönyvekben a trénerek és testnevelési szak-
emberek leírták az egy-egy sportolónál vagy sportolói csoportnál tapasztaltakat.

4. ábra
Az általános edzéselmélet  

és módszertan kialakulásának első,  
ún. tapasztalati fázisa

4 Abban a korban így hívták az edzőt
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5. ábra
Az általános edzéselmélet és módszertan  
(röviden: edzéselmélet) kialakulásának második,  
ún. elkülönülési fázisa

6. ábra
Az edzéselmélet kialakulásának harmadik, 

ún. összeadódási fázisa

1.3.2.	A	második,	elkülönülési	fázis
Az újkori testnevelés és sport már az első fázisban felkeltette egyes alaptudományok mű-
velői csekély részének érdeklődését. Elsősorban orvosok, élettanászok, majd pszichológusok 
stb. voltak kíváncsiak a testnevelés és sport emberi szervezetre gyakorolt hatásaira. Ezek 
a szakemberek saját tudományágukon belül, ezek peremterületén, saját közösségüktől, de leg-
többször a testnevelési és sportszakemberektől is elkülönülten vizsgálták a sportmozgások 
szervezetre gyakorolt hatásait. E vizsgálatok eredményeiből következtetéseket vontak le. 
Ezzel megkezdődött a teljesítménynövelés tudományos módszerekkel történő megközelítése 
is. A testnevelés és sport gyakorlati tapasztalatai és az egyes tudományágak szakemberei 
vizsgálataiból eredő következtetések közt azonban még nem volt szerves kapcsolat (5.	ábra).

1.3.3.	A	harmadik,	összeadódási	fázis
A sportteljesítmények tovább javultak, s az előrejelzések azt valószínűsítették, hogy a szín-
vonalnövekedés a jövőben is érvényesülni fog. Ezért a sportbeli felkészülésben mind bővebb, 
sokrétűbb és megalapozottabb ismeretekre volt szükség. Ezért az edzői tapasztalatokat össze-
adták, összevetették – az időközben kialakult, de még egymástól és az edzőktől is elkülö-
nülten tevékenykedő – sportszaktudományi (sportorvosi, sportélettani, sportpszichológiai 
stb.) szakértők által feltárt ismeretekkel (6.	ábra). Ezzel egyre több tudás halmozódott fel 
az edzéselmélet területén.
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1.3.4.	A	negyedik,	kooperációs5	fázis
A további teljesítményfokozás érdekében az edzők egy része kapcsolatba lépett egy-egy 
sportszaktudomány (sportorvos, sportélettanász, sportpszichológus stb.) képviselőjével. 
Mind sűrűbben fordult elő, hogy az edzésgyakorlatban felvetődött problémák megoldására 
edzők és szaktudományi szakemberek kooperációjával,	együttműködésével keresték 
a választ (7.	ábra). Ezt a részleges együttműködést az a felismerés hozta létre, hogy a tel-
jesítményfokozásban érdekelt elméleti és gyakorlati szakemberek egy része belátta, hogy 
a sportteljesítmény növelése olyan sokrétű, összetett tevékenység, amelyet csak sok szem-
pontú megközelítéssel lehet eredményesen művelni. Ezért egyre többször fordult elő egy-egy 
probléma együttes vizsgálata és az eredmények együttes publikálása is.

7. ábra
Az edzéselmélet negyedik, ún. kooperációs fázisa –  
egyúttal az edzéstudománnyá fejlődés kezdete

8. ábra
Az edzéselmélet edzéstudománnyá alakulásának ötödik, 

integrációs fázisa

5 Együttműködési
6 Összegződési

1.3.5.	Az	ötödik,	integrációs6	fázis
A 20. század közepét követően egyrészt tovább gyarapodott a sportbeli felkészüléssel is 
foglalkozó tudományok száma (sportgazdaságtan, sportimmunológia, sportmenedzsment 
stb.). Másrészt mind nyilvánvalóbbá vált, hogy a sportteljesítmény fokozásához egy-egy 
tudomány képviselői csak részeredményekkel járulhatnak hozzá. Harmadrészt az edzés-
gyakorlat egyre több, sürgetőbb kérdéssel fordult 
a tudomány felé a valóságnak megfelelő ismeretek 
igazolása, feltárása érdekében. Ezeknek a törekvé-
seknek megfelelően megkezdődött egy probléma 
megoldásának több szaktudomány és az edzők 
képviselőinek együttes, egyidejű összegezett,	in-
tegrált tevékenységével folytatott, úgynevezett 
interdiszciplináris (több tudományágra kiterjedő) 
megközelítése (8.	ábra). Időközben felerősödött 
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9. ábra
Az ember sportteljesítményének  
biopszicho-szocioökológiai összefüggései

10. ábra
Az edzéselmélet tudományos  

megalapozásának  
folyamata

az a felismerés, hogy az ember bio-pszicho-szociális lény (Karsajevskaja, 1983; Heisig, 
1986; Kunath–Kunath, 1989), aki környezetével szoros kapcsolatban áll. Ezt szemlélte-
ti a 9.	ábra, amely szerint az ember sporttevékenységét is a bio-pszicho- szociál ökológiai 
szempontból történő vizsgálat közelíti meg a legcélravezetőbben. Ezzel az edzéselmélet vagy 
edzés módszertan az edzéstudománnyá válás szakaszába jutott.

E fázisban már a több tudományág által együttesen feltett kérdésfeltevés, összehangolt 
módszerek keresése, az eredmények együttes értelmezése, publikálása kezdődött meg. Ezzel 
a sportbeli felkészülés ismeretanyaga körében fokozatosan visszaszorult az elfogultságra, tra-
díciókra7 épülő tevékenység, s mindinkább a rendszeres megfigyelésre, mérési eredmények-
re, kísérletekkel feltárt tények elemzésére támaszkodhattak a szakemberek. Ezt a fejlődési 
folyamatot szemlélteti a 10.	ábra. Jól nyomon követhető az, hogy a teljes fejlődési folyamat 
során mind a gyakorlati tapasztalatok, mind a kutatási eredmények irányában nyitott volt, 
s nyitott ma is az edzéstudomány, s ismeretanyagából a kutatási eredmények egyre nagyobb 
arányban részesülnek.

7 Hagyomány
8 Elkülönülési
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1.3.6.	A	hatodik,	differenciálódási8 fázis
Az edzéstudomány az utóbbi évtizedekben, de még napjainkban is érvényes, zajló integrációs 
fázisában már megkezdődött az általános edzéstudomány újabb differenciálódási szakasza 
is. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az általános edzéstudomány még teljes kialakulásá-
nak befejeződése előtt életkor-, sportág-, sportágcsoport-, cél-, tulajdonság- és színvonal-
specifikus irányok felé különül	el (11.	ábra). Az alábbiakban a speciális edzéstudomány 
irányainak megfelelő külföldi és hazai edzéstudományi munkákra hívjuk fel a figyelmet. 
Ezek a következők lehetnek.

11. ábra
Az általános edzéstudomány  
speciális irányok felé  
differenciálódása

1.3.6.1.	Életkor-specifikus	edzéstudomány
Hahn, E. (1982): Kindertraining (Gyermekedzés). BLV Verlagsgesellschaft mbH. München. 144 p.
Nádori L. (1985): Az utánpótláskorúak felkészítésének időszerű kérdései. Sportpropaganda. Buda-

pest. 122 p.
Tschiene, P. (1969): Das Training des jugendlichen Leichtathleten. Teil II. Stoss- und Wurftraining 

(Ifjúsági atléták edzése. Második rész. A dobóedzés.) Hofmann Verlag. Schorndorf. 214 p.

1.3.6.2.	Tulajdonságspecifikus	edzéstudomány
Katics L. – Harsányi L. (1999): Erőfejlesztés. Magánkiadás. Pécs, 291 p.
Komi, P. (1992): Strength and Power in Sport (Erő és gyorserő a sportban). Blackwell Scientific 

Publications. London.
Tschiene, P. (Hrsg.) (1994): Neue Tendenzen im Ausdauertraining (Új tendenciák az állóképességi 

edzésben). DSB Bundesausschuss Lei stungssport. Frankfurt / M. 222 p.
Bauersfeld, M. – Voss, G. (1992): Neue Wege im Schnelligkeitstraining (Új utak a gyorsasági edzés-

ben). Philippka-Verlag. Münster. 110 p.

1.3.6.3.	Sportágspecifikus	edzéstudomány
Counsilman, J. E. (1968): The Science of Swimming (Az úszás tudománya). Prentice-Hall Inc. New 

Jersey.
Szabó K. (1994): Az evezés edzéselmélete és módszertana. Magyar Evezős Szövetség. Budapest. 201 p.
Bicskei B. (1997): Utánpótláskorú labdarúgók felkészítése. Aréna 2000 – Sportfutár. Budapest. 330 p.
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1.3.6.4.	Célspecifikus	edzéstudomány
Nádori L. (é. n.): Fittség-edzés. OTSH. Budapest. 44 p.
Martin, D. – Carl, K. – Lehnertz, K. (1991): Fitnesstraining/Gesundheitstraining. (Fitneszedzés/

Egészségedzés). In Martin, D. – Carl, K. – Lehnertz, K.: Handbuch Trainingslehre. Karl Hof-
mann. Schorndorf. 319–338.

Frey, G. (1981): Training im Schulsport (Edzés az iskolai sportban). Karl Hofmann. Schorndorf. 308 p.

1.3.6.5.	Színvonal-specifikus	edzéstudomány
Fejes Z. (1969): Élvonalbeli atléták felkészítése a nagy világversenyekre. Sportpropaganda. Budapest. 

64 p.
Mezey Gy. (1990): Élvonalbeli labdarúgók felkészítése. Diss. Magyar Testnevelési Egyetem. Buda-

pest. 445 p.

1.4.	A	magyar	edzéstudomány	kialakulása

1.4.1.	Az	I.	szakasz:	1800-as		évek	közepe	–	1927
A magyar edzéselmélet kialakulásának kezdete az 1800-as  évek közepétől az 1920-as  évek 
közepéig tartott.

Alapvető jellemzői közé sorolhatjuk az egymástól különálló sportági gyakorlati tapasz-
talatok összegyűjtését, az ebből (a tornából) kialakuló iskolai testnevelést, a szinte ezzel 
párhuzamosan tapasztalható szaktudományos érdeklődést, elsősorban az egészségügyi, orvos-
tudományi, élettani, majd nevelési megközelítést, és a mozgástan lehetőségeinek felismerését.

S bár a sportági megközelítés volt az uralkodó, mégsem az edzéselmélet és módszertan 
kialakulása kezdődött meg először, hanem a testnevelés-elméleté. Ennek oka feltehetően 
az volt, hogy a testnevelés ügyét az állam már az 1800-as  évek közepe után kézbe vette, 
e terület több lehetőséghez jutott, mint a társadalmi szervezetek által bonyolított sportélet.

Ennek ellenére Vadas Forma és kondíció minden sportág számára című című könyvé-
ben már 1927-ben  napvilágot látott az első, a gyakorlati tapasztalatokat kitűnően összegző 
edzéselméleti és módszertani szakkönyv (2.	ábra). Ezzel a magyar edzéselmélet nemzetközi 
viszonylatban is igen korán és a kor színvonalát tekintve korszerű művel jelentkezett. En-
nek azonban hazai és nemzetközi visszhangja is messze elmaradt a színvonalától, de lezárta 
az első,	ún. tapasztalati	fázist	(4.	ábra).

1.4.2.	A	II.	szakasz:	1927–1962
A magyar edzéselmélet második szakasza megközelítően az 1927–1962 közötti időszakra 
tehető. Az első szakaszban kialakult folyamatok dinamikusabbá váltak. A sportági, gyakor-
lati tapasztalatok további gyarapodása mellett az egyes szaktudományok perifériáján, leg-
többször a gyakorlati szakemberek tevékenységétől és egymástól is elkülönülve megindult 
a sport problémáinak tudományos kutatómunka útján való megközelítése, a nemzetközi 
kutatási eredmények hazai hasznosítása és az állam által ellenőrzött edzőképzés is. Ezek 
a törekvések olyan erőssé váltak, hogy az 1950-es  években az intézményesülés felé vezettek. 

9 Intézményesülésnek nevezzük azt, ahogy egy tevékenység csomópontjai, szervezeti formái, eszközei, módszerei 
és kapcsolatai kialakulnak, változnak, fejlődnek
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Az intézményesülési9 törekvések létrehozták az állam ellenőrzésével folyó edzőképzési rend-
szert, a sporttudomány társadalmi irányító szervezetét, majd a sportegészségügyi, s néhány 
évvel később a sporttudományos kutatóintézetet is. Ezzel szinte párhuzamosan kialakultak 
a sportegyesületek mellett a gyermekek és serdülők felkészítésével foglalkozó szervezetek, 
a sportiskolák is. Ezek a változások az olimpiai szereplésre vonatkozó célkitűzésekkel együtt 
azt eredményezték, hogy főleg az 1950-es  évek közepétől kezdődően felerősödtek a sportbeli 
felkészülésre vonatkozó ismeretek rendszerezésének, elméletté formálásának tendenciái.10 
Feltehetően – többek között – a testneveléselmélet kimunkálásának analógiája11 alapján ve-
tődött fel az edzéselmélet kidolgozásának igénye is. Megjelentek az első, a gyakorlati tapasz-
talatok mellett már kutatási eredményeket is integráló edzéselméleti jellegű szakkönyvek. 
Tehát azt láthatjuk, hogy a gyakorlati szakemberek, a tudományos kutatók egymástól még 
legtöbbször különálló tevékenységének és a testnevelés-elméletben tapasztaltak nyomán 
kialakultak a magyar edzéselmélet alapjai. S ezzel, a Kutas (1962): Eddzünk korszerűen! 
és a Nádori (1962): Edzés-versenyzés című kiadványokkal zárult le a magyar edzéselmélet 
fejlődésének második, ún. elkülönülési fázisa úgy, hogy már magában hordozta az elkülö-
nülten folyó tevékenységek együttműködésének igényét is (5.	ábra).

1.4.3.	A	III.	szakasz:	1963–1968
A magyar edzéselmélet kialakulásának III. szakasza az 1963–1968 közötti időszakra tehető.

E szakaszt egyrészt a nemzetközi tudományfejlődésben is megfigyelhető, egyes sport-
szaktudományok (sportélettan, sportpedagógia stb.) egymás melletti erőteljes, de még csak 
alig kooperáló tevékenysége, másrészt Magyarországon a sportbeli felkészülésben érdekelt 
szervezetekben (TF,12 TTT,13 KSI,14 TTKI,15 OTSI,16 MTS17) dolgozók ugyancsak egymás 
mellett történő működése jellemezte. Harmadrészt mindezek mellett egyre erőteljesebben 
folyt a hazai és nemzetközi gyakorlati tapasztalatok és kutatási eredmények gyűjtése, köz-
kinccsé tétele.

E sokrétű, egymás mellett folyó megfigyelések nyomán egyre nagyobb ismerethalmaz 
gyülemlett fel. Ezek összeadódása bármikor várható volt. Erre az 1960-as  évek első felé-
ben még önállóan nem nyílt lehetőség. Ez csak 1968-ban  Nádori (1968) munkája nyomán 
valósult meg azzal, hogy megjelent az első tudományos szintézist18 jelentő Edzéselmélet 
könyv. Ez le is zárta a magyar edzéselmélet kialakulásának harmadik,	ún.	összeadódási	
fázisát	(6.	ábra).

10 Tartós irányzat
11 Hasonlóság
12 Magyar Testnevelési Főiskola
13 Testnevelési Tudományos Tanács
14 Központi Sportiskola
15 Testnevelési Tudományos Kutató Intézet
16 Országos Testnevelés- és Sportegészségügyi Intézet
17 Magyar Testnevelési és Sportszövetség
18 Egységbe foglalás



31Az edzéstudomány kialakulása

1.4.4.	A	IV.	szakasz:	1969–1981
A magyar edzéselmélet kialakulásának negyedik, 1969–1981 közötti szakaszát a lehetséges 
és szükséges szervezetek kialakulása, azok nem mindig zavartalan együttműködése, a gya-
korlati és elméleti szakemberek, a különböző szaktudományok képviselői egymás közötti 
és a többi szférával egyre szélesedő együttműködésének formálódása jellemezte.

Ez lehetővé tette, hogy Nádori révén 1981-ben  elkészüljön az első, „hivatalosan is” 
tudományos szintézisen alapuló edzéselméleti és módszertani könyv, majd a szakasz végén 
az edzéselmélet az MTA19-nál is elfogadásra találjon. Ezzel 1981-ben  lezárult a magyar 
edzéselmélet negyedik,	ún.	kooperációs	fázisa	(7.	ábra).

1.4.5.	Az	V.	szakasz:	1981-től		napjainkig
A magyar edzéselmélet edzéstudománnyá fejlődésének ötödik szakasza 1981-től  napjainkig 
tart. Lezárulásának időpontját még nem látjuk előre.

Az ötödik szakaszt az jellemzi, hogy már a gyakorlati tapasztalatok jó része sem a naiv, hanem 
már a szisztematikus megfigyelés eredménye, és ez ötvöződik a folyamatosan bővülő tudomá-
nyos kutatási eredményekkel. Ezen belül a kutatások mindinkább az interdiszciplinaritás irányába 
változnak (8.	ábra). Sőt a szisztematikusan20 gyűjtött gyakorlati tapasztalatok és az egyre 
bővülő szaktudományos eredmények integ rációja közben megindult a magyar általános 
edzéstudomány újabb, életkor-, tulajdonság-, célspecifikus és sportágcsoportos differenciá-
lódása is	(11.	ábra). Az 1990-es  évek eleje óta tartó továbbfejlődés lehetőségeit még a nehéz 
gazdasági viszonyok között is meg kell és meg is lehet őrizni. Eközben a tudományorientált 

gyakorlat és gyakorlatorientált21 edzéstudomány irányába célszerű haladni.

1.5.	Az	edzéstudomány	új	irányzatai

1.5.1.	A	Matvejev-féle	felkészülési	rendszer
Matvejev (1956) az 1950-es  évek közepén jelentkezett az egész éves edzés periodi zációjára22 
vonatkozó elméletével. Ezt tartja Tschiene (1985) a modern edzéselmélet – ma azt mondjuk: 
edzéstudomány – születési dátumának.

Matvejev (1956) periodizációs rendszerét az alábbiak jellemezték:
• nagy terjedelmű, általános kondicionális képzés a felkészülési év elején, az ún. fel-

készülési (alapozó) időszakban,
• a mozgástechnikai képzés – az általánostól határozottan elválasztva – döntően a ver-

senyidőszakra esett,
• a felkészülési év három nagy periódusra: felkészülési (alapozó), verseny- és átmeneti 

időszakra oszlott.

19 Magyar Tudományos Akadémia
20 Rendszeresen
21 Gyakorlatirányú
22 Periodizáción az éves felkészülés olyan időszakokra bontását értjük, amely időszakok (periódusok) változó fel-

adatai, tartalma és terhelése eredményeként a sportoló az adott évi legjobb teljesítményét egy előre meghatározott 
versenyen érheti el.
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Ezen belül az akkori szovjet élsportolók adataira támaszkodva a csúcsforma kialakulásának 
három fázisát tapasztalta: 1. a csúcsforma kialakulását; 2. a forma stabilizálódását és 3. a for-
ma csökkenésének fázisát. A felkészülési periódus nagy része ún. tiszta (versenymentes) fel-
készülést jelentett.

1.5.2.	Új	felkészülési	irányzat
Tschiene (1985 a, b; 1988; 1990; 1991; 1992; 1993) és Satori–Tschiene (1987) hívták 
fel nyomatékosan és többször a figyelmet arra, hogy a csúcsteljesítmény-életkorban lévő 
nemzetközi	élvonalbeli	sportolóknál az edzés összterhelésének	növelésére	alapozott fel-
készülés elérte azokat a határokat, amelyek átlépése már túl sok kockázattal jár, és nem vezet 
teljesítménynövekedéshez. Ezért a „mennyiségi szemlélet”-ről (Tschiene, 1991) célszerű 
áttérni a felkészülés „minőségi” megragadására.

Ezen új edzéstudományi irányzat Anochin (1975) működési, rendszerelméleti felfogása 
alapján a Boiko (1987) által megteremtett „működési mozgásrendszer” fejlődési és a tevé-
kenységelmélet törvényszerűségein alapul (Tschiene, 1991). Ebben az értelemben a „műkö-
dési mozgásrendszer” egyenlő az élsportolóval. Boiko (1987) elmélete szerint az	élsportoló 
teljesítményfejlődésére röviden az alábbiak a jellemzők: a sportág-, versenyszám-specifikus 
terhelések gyakori alkalmazása a teljesítmény további javulását eredményezi. Éppen ezért 
nem célszerű hosszú ideig (ahogy ezt a Matvejev-féle felfogás tartalmazta) csak általános 
edzéseszközöket alkalmazni. Az ember ugyanis az öröklés által meghatározott mértékű 
alkalmazkodási energiával rendelkezik. Ha ennek nagy részét általános gyakorlatoknál 
felhasználja, nem jut energiája a választott sportág-, versenyszámbeli alkalmazkodáshoz. 
Ezért elsősorban élsportolóknál	az általános képzés arányának túlzott előtérbe helyezését 
nem látta célszerűnek. E felfogásnak megfelelően alakult át egyre több sportág gyakorla-
ta azzal, hogy a korábbi évtizedekhez viszonyítva jelentősen megnövekedett a versenyek, 
mérkőzések száma, s ezzel a speciális terhelések gyakorisága. Ivoilov és mtsai. (1988) ezt 
a sok versennyel történő felkészülésként fogták fel. A versenyek, mérkőzések a korábbiak-
hoz viszonyítottan többszörösére emelkedésének hatásait még nem ismerjük. Nem tudjuk, 
hogy esetleg lerövidíti-e a sportpályafutást stb.

Tschiene (1993) pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az élsportolók alkalmazkodá-
sában az új edzéstudományi irányzat szerint nem elsősorban csak a terhelés terjedelmének 
és intenzitásának módosításával, hanem az összterhelés tartalmának (a gyakorlás formájának 
és végrehajtásának) változtatásával szabályozzák a forma alakulását.

Ez Verchosanszkij (1988) – több munkáját is összefoglaló – művében gyakorlati-
lag a következőképpen valósul meg az éves felkészülés folyamatában. Az éves felkészülés 
kezdetén a makrocikluson belül	(12.	ábra) az első, „A” blokkban – a Matvejev-féle rend-
szerre jellemző általános felkészülési tartalommal szemben – a speciális kondicionális 
felkészülési (SKF) edzésanyag dominál, s az edzés intenzitása is jóval magasabb színvo-
nalú, mint az Matvejev-nél volt. Ugyanakkor az edzésanyag csak dinamikájában és inten-
zitásában specifikus, szerkezetét tekintve nem azonos a versenygyakorlattal. A következő, 
„B” és „C” blokkokban a szerkezeti specializálódás és a végrehajtás sebessége fokozódik. 
Az ilyen hármas szerkezetű makrociklus a felkészülési év folyamán a versenynaptár köve-
telményeitől függően többször – akár módosított formában is – megismételhető. Ez a felké-
szülési irányzat Verchosanszkij (1985) munkája alapján a „blokkszerű”, „késleltetett edzés-
hatással” járó terhelésadagolás elnevezéssel vált ismertté. Magyar nyelven Harsányi (1985, 
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12. ábra
A felkészülés uralkodó tartalmának változása  

egy makrociklust alkotó blokkokban  
(Verchosanszkij, 1991 cit. Tschiene, 1991)

1992 a, b) adott tájékoztatást e felkészülési felfogásról. A legújabb európai edzéstudományi 
szakkönyvek (Martin és mtsai., 1991; Schnabel és mtsai.,1994) is tárgyalják e rendszer 
alkalmazási eljárásait. Ezek részletes ismertetésére az alkalmazkodás fejezetben térünk ki.



2.	Az	edzéstudomány	tárgya

Ebben a fejezetben, amint azt már korábban jeleztük, csak a versenysportbeli felkészülés 
kérdését tárgyaljuk. Ennek következtében itt csak a sportedzés tárgyának körvonalazódására 
kerülhet sor. S bár a több évtizeden át kialakult szokásnak megfelelően az elnevezésénél 
csak az edzés kifejezést használjuk, de ezen belül értelmezendőnek tartjuk a versenysportra 
történő kiválasztást, versenyzést és az ezek eredményeként jelentkező sportteljesítményt is.

Ennek megfelelően az edzéstudomány	tárgya,	vizsgálódási köre a versenysportban 
sportoló	ember:

• versenysportra történő kiválasztása, felkészítése,
• a versenysport intézményrendszere,
• ezek kölcsönhatásai, és
• ezek eredménye: a sok tényező	(13.	ábra)	által meghatározott komplex sporttelje-

sítmény.

13. ábra 
A sportteljesítmény összetevői Martin–Carl–Lehnetz (1991) után módosítva



3.	Az	edzéstudomány	feladatai

Itt is az előbbi fejezetben részletezetteknek megfelelően a versenysportbeli felkészülésre 
korlátozódnak a megállapítások. Ezek alapján Carl (1989) álláspontját követve az edzés-
tudomány fő feladatai az alábbiak.

• Egyértelmű fogalomrendszer kidolgozása, különös tekintettel a központi kategóri-
ákra: kiválasztás, edzés, versenyzés, teljesítmény, edzéskiegészítő eljárások.

• A gyakorlati tapasztalatok és tudományos kutatási eredmények gyűjtése, rendszere-
zése és értékelése.

• A sportteljesítmények leírása, elemzése és értékelése.
• A kiválasztás és felkészülés teljesítményekben jelentkező hatásainak elemzése, az ér-

vényesülő törvényszerűségek megállapítása.
• A komplex sportág-, versenyszám-specifikus követelményprofilok távlati felkészülési 

szakaszonkénti kimunkálása.
• A versenysportra történő kiválasztás és felkészülés sportág- és tulajdonság-specifikus 

elveinek, eszközeinek és módszereinek kidolgozása, empirikus (tapasztalati) felül-
vizsgálata.

• Az egyéni sajátosságok törvényszerűségeinek feltárása, különös tekintettel a külön-
legesen magas teljesítményterületre.

• Az edzéstudományos kutatási módszertan továbbfejlesztése.



4.	Az	edzéstudomány		
és	edzéselmélet	fogalma	és	jellege

4.1.	Az	edzéstudomány	fogalma

Az	edzéstudomány a sporttudomány azon kialakulóban lévő szaktudománya, amely a sport-
beli felkészülést és körülményeit interdiszciplináris1 módon vizsgálja, leírja, magyarázza, 
prognosztizálja2 és tevékenységi szabályait kidolgozza.

4.2.	Az	edzéselmélet	fogalma

Az 1.2 fejezetben felsorolt elnevezéseket az „edzéstudomány”-on kívül edzéselmélet és mód-
szertan kifejezéssel összegezhetjük, amelyet röviden vagy edzéselméletként, vagy edzésmód-
szertanként használunk. Mivel a magyar oktatási rendszerben az edzéselmélet kifejezés vált 
uralkodóvá, mi is ezt alkalmazzuk.

Az edzéselmélet szakértői sem egységesen értelmezték ezt a kifejezést. Többen 
az edzéstudomány szinonimájaként3 használták (Trogsch, 1972; Kirsch–Schmidt, 1976; 
Martin, 1979). Edzéselméleten Schnabel (1975) az edzéstudomány részét értette, amely 
elsősorban módszertani jellegű, Ballreich–Kuhlow (1975) úgy találta, hogy az edzéselmé-
letet „szubjektív tapasztalati tudás” jellemezte. Carl (1983) Schnebel-lel (1975) egyetértve 
úgy vélte, hogy az edzéselmélet olyan ismereteket is tartalmaz, amelyek nem tudományos 
eljárások eredményei (14.	ábra). Sőt Carl (1983) még azt is javasolta, hogy az edzéselmélet 
és edzésmódszertan között is tegyünk különbséget. Az edzésmódszertant az edzéselmélet 

14. ábra
Az edzéstudomány  
és edzéselmélet ismeretanyagának jellege 
és arányai (Carl, 1983)

1 Több tudományra kiterjedő
2 Előrejelzés
3 Rokon értelmű szó
4 Előállítási módszerek összessége

Edzéselmélet

A tudományos ismeretanyag 
edzéselméletbeli részesedése

Edzéstudomány
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5 Uralkodó

azon részének tekintsük, amelynek tárgya az edzés végrehajtásának módszere. Ezért főleg 
német nyelvterületen folyó viták nyomán ma edzéselméleten az alábbiakat értjük.

Az	edzéselmélet a sporttudománynak az az alkotóeleme, amely többségében a gyakor-
lati tapasztalatok, de kisebb részben a tudományos kutatások eredményeit is általánosítva 
elveket, eszközöket és módszereket foglal össze elsősorban a gyakorlati alkalmazás céljára. 
Tehát az edzéselmélet az edzés tevékenységtana, technológiája4 (Carl, 1989).

4.3.	Az	edzéstudomány	jellege

Korábbi fejtegetéseinkből már nyilvánvalóvá vált, hogy a kialakulóban lévő edzéstudomány:
• több bázis (alap)- vagy ún. anyatudomány ismeretanyagát integráló, összegző tu-

dományág, amely
• a problémákat korszerűen interdiszciplinárisan, több tudományág egyidejű 

együttműködésével közelíti meg, s éppen ezért e több tudomány keresztmetszeti 
területe is.

Ugyanakkor alkalmazott	tudomány is, hiszen több alaptudomány törvényszerűségeit hasz-
nálja fel a sportbeli felkészülés érdekében.

Az edzéstudomány részben természet-, részben társadalomtudomány is, amelyen belül 
a biológiai alap a domináns5 (Tschiene, 1992). Ugyanis az edzéstudomány vizsgálja a sport-
terhelések hatásait az emberi szervezetre mint biológiai rendszerre, de elemzi a mozgástanu-
lás és akaratnevelés pedagógiai következményeit és a társak közötti kapcsolatok alakulását is.



5.	Az	edzéstudomány	helye		
a	sporttudományon	belül

A sport társadalmi jelenség, sajátos biológiai tartalommal (Frenkl, 1984).	A	sporttudo-
mányon pedig azt a humán, interdiszciplináris, integratív tudományt értjük, amely a bio- 
pszicho-szociálökológiai lényként értelmezett, sportmozgást végző emberrel és körülményei-
vel kapcsolatos ismereteket, eszközöket és módszereket tudományos eljárások szabályait 
követve leírja, magyarázza és prognosztizálja.

Frenkl (1984) szerint az ún. klasszikus tudományok (filozófia, matematika, fizika, 
biológia stb.) mellett a társadalom szükségleteinek megfelelően a társadalmi munkameg-
osztásból fakadó tevékenységi területek tudományos háttérrel folyó ellátást igényeltek. 
Ezen igények kielégítése érdekében alakult ki a mezőgazdaság-, műszaki, az orvos- és ké-
sőbb a sporttudomány is. Ezek a tudományok azoknak a természet- és társadalomtudomá-
nyoknak az összegződéséből jöttek létre, amelyek feladataik: élelmiszer-termelés, energia-
ellátás, gyógyítás, sportteljesítmény-növelés, majd az egészségmegőrzés magasabb szintű 
ellátását elősegítették.

Ennek megfelelően az edzéstudomány egyfelől a sporttudomány egyik alkalmazott 
szaktudománya, másfelől az alaptudományai (orvostudomány, élettan, pedagógia, kinezio-
lógia, pszichológia stb.) fejlődésének és a társadalmi igényeknek megfelelően mint ezek 
integratív, interdiszciplináris, keresztmetszeti tudományága van kialakulóban.

Tehát az edzéstudomány a sporttudomány olyan szaktudománya, amely a társadalmi 
és természettudományok határán, keresztmetszetében helyezkedik el, s általános és speciális 
edzéstudományként egyaránt megnyilvánul (15.	ábra).
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15. ábra
Az edzéstudomány helye a sporttudományon belül Schindler és mtsai. (1970) után módosítva



6.	Az	edzéstudomány	központi	kategóriái

Az edzéstudomány központi kategóriáiként, legáltalánosabb fogalmaiként a kiválasztást, 
az edzést, az edzéskiegészítő eljárásokat, a versenyzést és az ezek eredményeként létrejövő 
(sport)-teljesítményt kezeljük	(16.	ábra).

16. ábra
Az edzéstudomány központi kategóriái

1 Meghatározása

6.1.	A	kiválasztás

6.1.1.	A	kiválasztás	definíciója1

A (versenysportra történő) kiválasztás az a többéves folyamat, amelynek során a népesség 
köréből kiszűrt, motorikusan és/vagy testalkati szempontból átlagon felüli adottságokkal 
rendelkező fiatalokat az utánpótlásedzés közben rendszeresen és tervszerűen megfigyeljük, 
teszteljük egy választott sportágra, versenyszámra való alkalmasság szakaszos előrejelzése 
érdekében.

6.1.2.	A	kiválasztás	alapvető	fogalmai
A	szűrés a kiválasztási folyamat első lépcsője, amely során gyermekkorban általános vagy tu-
lajdonságspecifikus, serdülő- vagy idősebb kortól sportág-, versenyszám-specifikus kiválasztási 
mutatókban mért vagy megfigyelt értékek alapján az átlag felettieket kiválogatják a népesség 
köréből az utánpótlásedzés közbeni kiválasztáshoz, tehetséggondozáshoz.

Adottságokon	azokat az örökölt testi, lelki és biológiai sajátosságokat értjük, amelyek-
kel a csecsemő a világra jön.

A (sportbeli) alkalmasság a sportági tevékenységnek és a sportoló személyiségének 
olyan valószínű megfelelése, amely elégséges feltétele annak, hogy a sportoló tartósan ma-
gas színvonalú sportteljesítményt érhessen el.
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6.2.	Az	edzés

Az edzés kifejezés az angol tréning szóval került Magyarországra. A 19. század végéig Anglia 
és az Egyesült Államok kivételével csak a lóversenysportban használták. Magyarországon 
először az Ifjúsági Testnevelés című folyóirat alkalmazta az edzés szót 1913-ban.

6.2.1.	Az	edzés	fogalma
Az	edzés a sportbeli felkészülés gyakorlati tapasztalatokon és tudományos kutatási eredmé-
nyeken alapuló tervszerű pedagógiai folyamata, amelynek során kondicionális képességek 
fejlesztésével, a mozgástechnikai, taktikai és elméleti tudás növelésével, edzéskiegészítő 
eljárások alkalmazásával növelik a versenyen elérhető sportteljesítményt.

6.2.2.	Az	edzés	kifejezés	használata
Az edzés kifejezést több értelemben is használják.

• A mindennapi szóhasználatban jelölheti az egyes edzésfoglalkozásokat (például dél-
előtti edzés), ezeket pontosabban edzésegységeknek nevezzük.

• Használják az egyes edzések tartalmának megjelölésére is, például technikai vagy 
állóképességi edzés. Ezzel egy edzésegység fő részének feladatát fejezik ki.

• Alkalmazzák a sportbeli felkészülés egyik nélkülözhetetlen elemének általános meg-
jelölésére is.

6.2.3.	Az	edző
A tréning kifejezésből képezték a tréner, majd az edzés szóból az edző elnevezést.	Az	edző	
az a sportszakmai és pedagógiai ismereteket elsajátított szakember, aki valamilyen szintű 
(alsó-, közép- vagy felsőfokú) szakmai végzettséget szerzett, és a sportolók teljesítményének 
növelése érdekében rendszeres képzési, oktatási és nevelési tevékenységet fejt ki (Magyar 
Edzők Társasága, 1997).

Nem ilyen egyértelmű az edző elnevezése Amerikában. A „trainer” sportegészségügyi 
és képességfejlesztési ismeretekkel rendelkező kondícióedzőt jelent, aki a sérülések meg-
előzésével, gyógy- és utókezelésével, a sportolók étrendjének, életmódjának formálásával, 
az eredményes szereplés testi-lelki feltételeinek megalapozásával foglalkozik.

Az edzőt „coach”-nak  nevezik, aki az előbbieken túli felkészítési kérdések szakértője.

6.2.4.	Az	edzőképzés
Magyarországon az edzőképzés az 1930-as  évek óta az állam ellenőrzésével folyik (Harsányi, 
1993a). A 17.	ábrán	a magyar és a Woodman (1993) által is egyik legfejlettebbnek tartott német 
edzőképzési rendszer vázlata található. Az ábrán látható német rendszer fokozatainak pontosabb 
elnevezése A-B-C licences (működési engedélyes) edző. Az is nyilvánvaló, hogy a háromfoko-
zatú magyar edzőképzés jelentősen több időt fordít a feladatra, mint a német rendszer. Valószínű, 
hogy ez az egyik oka annak, hogy szinte világszerte szívesen alkalmaznak magyar edzőket.

Az említett három, oktatásban való eredményes részvétellel megszerezhető edzői vég-
zettség megszerzése mellett még további két edzői kategóriát ismer a szaknyelv:

• a	gyakorló	edző az a személy, aki edzői végzettség nélkül edzői feladatokat lát el. 
Többségük ún. önkéntes (korábban: társadalmi), nem fizetett edző. Napjainkban a kb. 
8-9 ezer magyar edző egyharmada gyakorló edző;
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• a	mesteredző 1991 előtt kötelező bérpótlékkal járó cím, azóta olyan díj, amely egy-
szeri 50 E Ft-os  pénzjutalommal párosul. Azok az edzők kaphatják meg, akiket ki-
emelkedő hazai és nemzetközi eredményeket elérő sportolók neveléséért és az edzői 
ismeretek továbbadásáért (oktatás, publikálás) erre a miniszter érdemesnek tart.

6.3.	A	versenyzés

6.3.1.	A	versenyzés	fogalma
A versenyzés	a sportolók, csapatok azonos feltételekkel történő, meghatározott sportági 
szabályok szerinti vetélkedése, amelyre az edzésekkel abból a célból készülnek fel, hogy 
a többi résztvevőt legyőzzék. Fajtái a következők: versenyszerű edzések (edzőmérkőzések), 
felkészülési versenyek, fő versenyek, célversenyek.

6.4.	Edzéskiegészítő	eljárások

6.4.1.	Az	edzéskiegészítő	eljárások	meghatározása
Edzéskiegészítő	eljárásoknak nevezzük a regenerációt2 elősegítő, gyorsító intézkedéseket.

17. ábra 
A magyar és német edzőképzés rendszerének vázlata (Harsányi, 1993)

2 Felfrissülés, helyreállítódás
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6.4.2.	Az	edzéskiegészítő	eljárások	fajtái
A	regeneráló	edzésmunka azon nem fejlesztő céllal végzett ciklikus mozgás (futás, 
úszás stb.), amely kb. 15 perces, aerob küszöb körüli, a maximális teljesítmény 30-50%-os  
intenzitásával folyó, jól felkészült sportolóknál kb. 130-140-es  pulzus melletti helyreállító 
testmozgást jelent; könnyű streching, masszírozás, szauna, meleg vizes kezelés, kvarcolás, 
elektroterápia, fehérje- és szénhidrátbevitel, elektrolitpótlás, vitaminozás, adjuvánsok (se-
gítők, erősítők).

6.5.	A	teljesítmény

6.5.1.	A	sportteljesítmény	fogalma
A	sportteljesítmény	az az összegező és kiegyenlítési lehetőséget tartalmazó eszmei és/vagy 
anyagi értéket hordozó mozgásos eredmény, amelyet túlnyomó részt öröklött, kisebbrészt 
a környezet – ezen belül elsősorban az edzés – hatásai határoznak meg, biológiai és pe-
dagógiai módszerek eredményeként versenyen, mérkőzésen érhető el. A komplex3 sport-
teljesítmény integratív, összegező jellege azt jelenti, hogy létrejöttéért igen sok biológiai, 
pszichológiai, szociális és külső környezeti és tárgyi tényező a felelős.

A kompenzációs4 lehetőség azt jelenti, hogy sportáganként, versenyszámonként változó 
mértékben a lehető legjobb teljesítményhez szükséges egyik tényezőben való elmaradást egy 
másik tényezőben történő túlteljesítés kiegyenlítheti. Például a vágtafutásnál a robbanékony 
láberőbeli fogyatékosságot szűk határokon belül magasabb szintű lépésfrekvencia pótolhat-
ja. Ha a mozgásos teljesítményt nem versenyen, mérkőzésen érik el (például tesztelésnél), 
akkor motoros	(mozgásos) teljesítményről beszélünk.

Ha a motoros teljesítmény végrehajtását, eredményét elsősorban érzékelési, megismerési 
tényezők határozzák meg, akkor	pszichomotoros teljesítményről van szó.

6.5.2.	A	sportteljesítmények	kifejezési	módjai

A	sportteljesítményeket	alapvetően	két	módon	fejezik	ki.
• Egyrészt ún. mértékszámmal jelölik azt az	abszolút	teljesítményt, amelyet a spor-

tolók a versenyen elérnek (például magasugrás = 180 cm). Ez az ún. mérhető sport-
ágakban (atlétika, íjászat, lövészet, súlyemelés, úszás stb.) lehetséges.

• Másrészt azzal a helyezési rangszámmal fejezik ki az eredményt, a	relatív5	teljesít-
ményt, amelyet a versenyen a többi résztvevőhöz viszonyítva a sportoló vagy csoport 
elért (például III. lett).

A mérhető sportágakban az abszolút és relatív teljesítményt egyaránt jelzik, a nem mérhető 
sportágakban csak a relatív teljesítményt adják meg.

3 Bonyolultan összetett
4 Kiegyenlítési
5 Viszonylagos



7.	A	sportbeli	felkészülés	alapelvei

Az alapelvek tárgyalása előtt célszerű megismerkedni ezek komponenseivel.1 Az alapelveket 
törvények és elvek összekapcsolásával alkotják. A törvény – ebben az esetben – a dolgok 
között meglévő szükségszerű, belső állandó és ismétlődő jellegű összefüggéseket írja le. 
Az	elv	pedig a fogalmaknak, törvényeknek, elméleteknek azokat az elemeit foglalja össze, 
amelyek a valóságra történő visszahatás alapjául szolgálnak. Az	elmélet a valóság jelen-
ségeinek összefüggő magyarázata, fogalmak, törvények rendszerének leírásával. Ezeknek 
megfelelően az alapelvet a következők szerint határozhatjuk meg. Az	alapelv egyetemes 
érvényű alapvető törvényszerűség.

7.1.	A	didaktikai2	alapelvek

A sportbeli felkészülés folyamán a didaktikai alapelvek speciális értelmezéssel érvényesíthetők.

7.1.1.	A	tudományosság
A tudományosság alapelve azt jelenti, hogy a mozgásoktatásnak mindig a valóságnak meg-
felelően kell megközelítenie a problémákat.

7.1.2.	A	tudatosság
Arra célszerű törekedni, hogy a sportoló minél több ismerettel rendelkezzen a felkészülés kérdé-
seiről. Erre azért van szükség, mert minél mélyebb és átfogóbb az ismeret, annál hatékonyabb 
lesz az edzés gyakorlati végrehajtása. Annál inkább lehet arra számítani, hogy a sportoló képes 
lesz a felkészülés fáradalmainak elviselésére. Ezért az edzőnek minden olyan lehetőséget célszerű 
megragadnia, amikor módja és lehetősége van arra, hogy ismertesse a sportolóval, hogy mit miért 
szükséges az edzéseken és versenyek alkalmával végrehajtania.

7.1.3.	A	szemléletesség
A felkészülés folyamában megismertetjük a tanítványokat a mozgás lényegével, ami történhet 
a közvetlen vagy közvetett szemléltetés módszereivel (bemutatás, filmfelvételek vetítése stb.).

7.1.4.	A	rendszeresség
A rendszeresség azt jelenti, hogy a soron következő mozgásanyag lehetőleg az előzőekhez 
kapcsolódik. A megelőzően oktatott mozgás mintegy előkészíti a következőt. A kifejezés: 
rendszeres, szabályos időközökben ismétlődő állandó jelleget tükröz.

1 Összetevőivel
2 Oktatástani
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7.1.5.	Az	érthetőség
Az érthetőség elve akkor érvényesül, ha az oktatandó mozgásanyag tartalma és terjedelme 
megfelel a tanítványok előképzettségének. Az ismeretátadás módja pedig összhangban van 
a sportolók élet- és edzéskorával. Például a gyermekkorban a legtöbb esetben az utánzás 
módszere a leghatékonyabb.

7.2.	A	felkészülés	alapelvei

7.2.1.	A	felkészülés	alapelveinek	definíciója3

A	sportbeli	felkészülés	alapelvei a gyakorlati tapasztalatok és a tudományos kutatási ered-
mények azon legalapvetőbb, általánosítható törvényszerűségei, amelyek döntően befolyá-
solják – az öröklés által behatárolt mértékű – lehető legjobb sportteljesítmény elérését.

Más szóval azt lehet mondani, hogy a sportbeli felkészülés alapelveit a kiválasztási 
és felkészülési folyamat során állandóan szem előtt és be kell tartani.

7.2.2.	A	felkészülés	alapelveinek	kialakulása
Az alapelvek kialakítása már a 20. század első felében megkezdődött. Kotov (1916) nevéhez 
fűződik a folyamatos edzés, Gorinevszkij-hez (1922) a specializálódás, Pikhala-hoz (1930) 
a hullámzó terhelés, továbbá a terjedelem és intenzitás, az általános és speciális képzés vál-
toztatásának, Grantin-hoz (1932) cit. Matvejev (1981), Dyson-hoz (1946) cit. Matvejev 
(1964) és Matvejev-hez (1956) a periodizálás elve.

Ezek az alapelvek az edzéselvek elnevezéssel váltak ismertté. Az edzéselvek száma 
az 1950-es és 1980-as  évek között 3–6 között változott. Az 1980-as  évek közepe után (Gros-
ser és mtsai., 1986) 8–17-re  növekedett. Az edzéselvek számának gyarapodása annak a kö-
vetkezménye, hogy a sportteljesítmények színvonalának növelésével arányosan bővült azon 
törvényszerűségek felismerésének száma, amelyek állandó szem előtt tartása nem kerülhető el.

Ezeket a tendenciákat figyelembe véve, a sportbeli felkészülés alapelveiként a követ-
kezőket kezelhetjük.

7.2.3.	A	felkészülési	alapelvek

7.2.3.1.	Az	egészség	és	a	személyiség	megóvásának	elve
A felkészülés legfontosabb alapelve, hogy a naptári4, biológiai5 és edzéskornak6 megfelelő 
lehető legmagasabb összterhelést úgy biztosítsák, hogy az az	egészséget	ne	károsítsa, azaz 
a terhelés a szervezet egyetlen rendszerében se okozzon kóros elváltozást.

3 Meghatározása
4 A születéstől eltelt idő években kifejezve.
5 A	(valódi)	életkor a valóságban létező, de közvetlenül nem mérhető kor, mely a szervezet szöveteinek bioló-

giai állapota alapján közelíthető meg, és a versenyteljesítményt a naptári (kronológiai) életkornál jelentősebben 
meghatározza.

6 Az	edzéskor az az előképzettséget hordozó, években kifejezett időtartam, amely a rendszeres és folyamatos, 
legalább heti 2–4-szeri edzés vagy ennek megfelelő, de nem szervezett keretek között zajló mozgásgazdag élet-
mód megkezdésétől eltelt.
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A	személyiség	(18.	ábra) eltorzulását idejé-
ben meg kell akadályozni. Például nem szabad hagy-
ni – főleg azokban a sportágakban, ahol a csúcstelje-
sítmény-életkor körülbelül a 20. és 30. életév közé 
esik –, hogy a túl korai eredményközpontú gondol-
kodás miatt a gondtalan, gyermekies magatartás már 
gyermekkorban megszűnjön.

19. ábra
A távlati felkészülés szakaszai azon sportágakban, amelyekben a csúcsteljesítmény-életkor 

kb. a 20–30. életévek közé esik (Harsányi, 1992)

18. ábra
A személyiség összetevői (Guilford, 1964)

7.2.3.2.	A	távlati	felkészülés	elve
A	távlati	felkészülés a teljes sportpályafutás szakasza, amely a rendszeres felkészülés meg-
kezdésétől a vesenyzés befejezéséig tart.
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Az 1960-1970-es  évekre a rendszeres sportolás megkezdésének kora – sportáganként válto-
zóan – kb. 7-14 éves korra tevődött át. Ennek következtében a távlati felkészülés két szakasza 
alakult ki: az utánpótlásedzés és a csúcsteljesítmény-edzés. Ezek követelményeivel számolni 
szükséges. A távlati felkészülés szakaszait és ezek fő 
feladatait a 19.	ábrán mutatjuk be. A csúcsteljesít-
mény-életkori 4 éves olimpiai felkészülés egyfajta 
alakulását a 20.	ábra tartalmazza.

20. ábra
Az edzés sémája a gyorserősportágak négyéves
felkészülése folyamán (Verchosanszkij, 1982)

21. ábra
A kiválasztási, felkészítési és szakosítási folyamat összehangolási sémája a 20–30 éves kor közti 

csúcsteljesítmény-életkorú sportágakban atlétikai versenyteljesítmény-proporciók alapján 
(Harsányi, 1992)

7.2.3.4.	A	felkészülés	és	életvitel	összhangjának	elve
A felkészülés kezdetekor az edzés még viszonylag csekély időtartamot igényel. Elég nagy 
mennyiségű szabadidő áll rendelkezésre. Ez azonban az edzéskor és a teljesítmény növeke-
désével egyre szűkül, mert a felkészülés több és több időt és energiát igényel. Erre a szociális 
környezetet és a sportolót egyaránt fel kell készíteni (22.	ábra).

7.2.3.3.	A	kiválasztás–felkészítés–szakosítás	összehangolásának	elve
Azzal, hogy a rendszeres sportolás kezdete gyermekkorra tevődött át, újabb feladat jelentkezett: 
a kiválasztási, felkészítési és a több versenyszámos sportágakban a szakosodási feladatok össze-
hangolást igényeltek. Ennek egyfajta megoldását a 21.	ábrán mutatjuk be.
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7.2.3.5.	A	kedvező	szociális	miliő7	megteremtésének	elve
A versenysportbeli felkészülés megkívánja, hogy a sportoló össztársadalmi és közvetlen 
szociális környezete (család, barátok, az iskola és/vagy munkahely stb.) képviselői verseny-
sportbarát, megértő magatartást tanúsítsanak. Ennek kialakulásában is részt kell vennie 
a felkészítést végző teamnek8.

7.2.3.6.	Az	optimális9	pszichikai	állapot	szükségességének	elve
Bár a sportbeli felkészülés biológiai alapon nyugszik (Tschiene, 1992), nem nélkülözhető 
az eredményes felkészüléskor a jó pszichikai állapot sem. Ennek megteremtésére és fenn-
tartására ugyanúgy törekedni kell, mint más teljesítmény-összetevők optimalizálására.

7.2.3.7.	A	felkészülésben	közreműködő	team	tagjai	közti	bizalom	elve
A felkészülésben részt vevő csoportot kezdetben a sportoló és az edző alkotta. Napjainkra 
e csoport taglétszáma állandóan bővül. Ma már – elsősorban élvonalbeli sportolóknál – sport-
vezető, sportorvos, edzőasszisztens, pszichológus, tudományos kutató és fizioterapeuta 
is alkotja. E bővülés ellenére az uralkodó kapcsolatot a sportoló és edző viszonya mint 
teljesítménymeghatározó tényező jelenti. E viszony megromlása a teljesítményre és igen 
sokszor a további csoporttagokkal kialakított kapcsolatra is negatív hatást gyakorol. Ezért 
a csoporttagok közötti bizalmat állandóan ápolni szükséges.

Az alapvető sportoló-edző viszony a tapasztalatok szerint azzal alakítható bizalommá, 
ha az edző a sportteljesítmény növelésén túl a sportoló minden problémájával – még spor-
ton túli hobbijával is – törődik, foglalkozik, ha képes kialakítani a sportolóban azt az érzést, 
hogy számára a sportoló ügyei a legfontosabbak.

22. ábra 
A szociális és környezeti tényezők változása a sportpályafutás során  

(Kaminski–Ruoff, 1979)

7 Környezet
8 Csapat
9 A legkedvezőbb
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7.2.3.10.	A	biológiai	kornak	megfelelő	felkészülés	elve
Az azonos naptári korú fiatalok biológiai (valódi) életkora között igen nagy eltérések is 
lehetnek. A	24. ábrán két 13 éves naptári korú és eltérő biológiai életkorú közt 6 éves kü-
lönbséget találtak. Ez a különbség a testmagasságnál 16 cm-es, a testtömegnél 33 kg-os  el-
térést okozott. Közel ilyen mértékű eltérésekkel lehet számolni kondicionális, de sok esetben 
értelmi, érzelmi területen is. Ez azt jelenti, hogy a két fiatal felkészítésében célszerű a valódi 
életkornak megfelelő eljárásokat alkalmazni. Ez esetben elkerülhető az alul- vagy túlterhelés.

23. ábra
12 hetes sprint-, majd 12 hetes állóképességi edzés 

eredményének sematikus ábrázolása 11-13 éves 
úszóknál (Platonov–Bulatova, 1993)

7.2.3.8.	A	versenyek	által	vezérelt	edzés	elve
Ez az elv azt jelenti, hogy a felkészülés tartalma, terhelése és szervezése olyan lesz, amilyet 
a bajnoki és versenyrendszer megkövetel. Ha például a gyermekkorúak több sportágban, ver-
senyszámban versenyeznek egész éven át, akkor sokoldalú lesz az edzés jellege is. Egy sport-
ágban, egy versenyszámban történő versenyzés pedig többnyire egyoldalú edzést eredményez.

7.2.3.9.	Az	öröklött	adottságoknak	
megfelelő	edzés	elve
Az edzés hatására bekövetkező teljesítmény-
fejlődés abban a esetben lesz nagyobb mértékű, 
ha az edzés tartalma megfelel az egyén örök-
lött adottságainak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy a sprintadottságúak vágtateljesítményei 
sprintedzés hatására fejlődnek nagyobb mér-
tékben, az állóképességi adottságok túlsúlyá-
val rendelkezők állóképességi teljesítménye 
az állóképességi edzés hatására lesz magasabb 
színvonalú (23.	ábra).

24. ábra
Két 13 éves naptári korú fiú testalkati eltérései

Megnevezés

Naptári életkor (év)
Biológiai életkor (év)
Testmagasság (cm)
Testtömeg (kg)

Retardált1

013
010
158
037

Akcelerált2

013
016
174
070

Eltérés

–
06
16
33

1 = lassultan fejlődő 2 = gyorsult fejlődésű
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7.2.3.11.	Az	edzéskornak	megfelelő	felkészülés	elve
Az edzéskor többek közt magában foglalja a terhelhetőség mértékét is. A magasabb edzéskorú 
sportoló nagyobb mértékben terhelhető az alacsonyabb edzéskorúnál. Még akkor is a maga-
sabb edzéskorú sportoló terhelhető jobban, ha az alacsonyabb edzéskorú sportoló teljesítménye 
a magasabb színvonalú. A teljesítmény magasabb színvonala ugyanis sokszor a kiemelkedő 
öröklött adottságok következtében az alacsonyabb edzéskorú sportolóknál jelentkezhet. Sok 
esetben tapasztalható, hogy alacsony edzéskorú, de kiváló öröklött tulajdonságokkal rendel-
kező sportoló teljesítménye stagnál vagy akár visszaeséssel is reagál a hirtelenül nagy (például 
heti 1-2 edzésről 5-6-ra  történő) edzésterjedelem növelésére. Úgy is fogalmazhatunk, hogy 
a felkészülés összterhelését – főleg fiatal, kezdő sportolók esetében – nem a teljesítményhez, 
hanem a korábbi összterhelés mértékéhez képest lehet a legcélszerűbben növelni.

7.2.3.12.	A	felkészülés	fokozatos	specializálásának	elve
A fokozatos specializálódás elve azt jelenti, hogy akár a távlati (25.	ábra), akár az éves fel-
készülést nézzük, a felkészülés tartalmából kisebb szakaszonként egyre magasabbra emel-
kedik – az általánoshoz viszonyítva – a speciális képzés hányada.

25. ábra
Az általános és speciális képzés arányai 

a távlati felkészülés folyamán 
Bauersfeld–Schröter, 1980 

után módosítva

7.2.3.13.	Az	edzés	individualizálásának10	elve
A szervezet minden ingerre, így a mozgásingerre adott válasza is egyénenként eltérő. Ennek 
következtében a rendszeres sportolás megkezdését követően minél előbb célszerű felderíteni 
az egyéni sajátosságokat, és a mozgásingereket ezekhez célszerű hozzárendelni. Az edzés 
individualizálásának egyik legegyszerűbb eljárása az, amikor az erőfejlesztésben a külső 
terhelés (a testtömegen felül használt teher) mértékét nem a testtömeg arányában, hanem 
az adott gyakorlatban az egyén által elért maximális teljesítmény hányadában adják meg.

10 Egyedileg sajátos
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26. ábra
Az erő viselkedése az edzés gyakorisága és időtartama függvényében (Harre, 1979)

7.2.3.14.	A	folyamatos,	rendszeres	felkészülés	elve
A folyamatos (a tartósan összefüggő, megszakítás nélküli) és rendszeres (szabályos időkö-
zökben ismétlődő, állandó) edzés vezet jobb teljesítményhez. Jól szemlélteti ezt a 26.	ábra. 
Az edzés abbamaradását követően az addig megszerzett erő színvonala – a megszerzés idő-
tartamától és ingergyakoriságtól függően – már néhány hetet követően csökkenni fog. Ezért 
állíthatja joggal Neumann (1991), hogy a kondicionális képességek nem edzhetők tartalékra.

11 Erőssége
12 Jól	felkészült	sportolóként lehet kezelni a 4-6 éves edzéskorú, heti 5-6 vagy nagyobb gyakorisággal felkészü-

lőket.
13 Reggel, ébredés után, felkelés előtt mért érverés (ütés/perc)
14 Érzésvilágból kiinduló, alanyi.

7.2.3.15.	A	küszöb	feletti	terjedelmű	és	intezitású	edzés	elve
Ha az edzések gyakorisága nem éri el a másnaponkéntit, s emiatt terjedelme alacsony lesz, 
továbbá, ha az alkalmazott edzésingerek intenzitása11 kezdők esetében a 20%-ot, jól felkészült 
sportolókat12 tekintve a 70%-ot nem éri el (Folbort, illetve Arndt–Schulz cit. Kereszty, 
1964), az edzés nem jár teljesítménynövelő hatással.

7.2.3.16.	A	pillanatnyi	állapotnak	megfelelő	edzés	elve
Az ember fizikai és pszichikai állapotát a külső (például edzés, verseny, mérkőzés, a társa-
dalmi környezet tagjaival fennálló viszony) és belső (például láz, influenza stb.) környezet 
változásai jelentősen befolyásolják, és ennek következtében teljesítőképességét is. E vál-
tozásokhoz az edzések terhelését hozzá kell igazítani. A szervezetben lezajló változások 
az alap- vagy ébredési pulzus13 (27.	ábra) értékeinek hullámzása alapján jól nyomon követ-
hetők. Részben ilyen objektív mutatók figyelemmel kísérésével, továbbá a sportoló szub-
jektív14 véleményének meghallgatásával döntést lehet hozni arról, hogy milyen mértékben 
terhelhető az adott edzésen.
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7.2.3.17.	A	hullámszerűen,15	fokozatosan16	és	lökésszerűen17	növekvő	terhelés	elve
A felkészülés akkor hatékony, ha terhelése fokozatosan, hullámszerűen, azaz időnként pihe-
nést biztosítva, majd lökésszerűen és egyre speciálisabban növekszik egy bizonyos, az egyén-
nek megfelelő határig	(28.	ábra).

28. ábra
A hullámszerűen, fokozatosan és lökés-

szerűen növekvő terhelés sémája

27. ábra
Az alap- vagy ébredési pulzus változása a szervezetet ért hatások függvényében

15 A folyamatnak lökésszerűen emelkedő irányzata
16 Kisebb szakaszonként egyre magasabbra emelkedő
17 Egy vagy több fokozat kihagyásával hirtelen bekövetkező változás

7.2.3.18.	Az	edzéstartalom	változásának	elve
Az edzés tartalmának célszerű, a terhelés–pihenés, továbbá a terjedelem és intenzitás válto-
zásával összhangban történő módosítása elősegíti a teljesítmény színvonalának emelkedését 
(12.	ábra).
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18 Csúcsformáról akkor beszélünk, ha a teljesítmény az átlag + egy szórás (x̄ + s) érték felett van.
19 Célversenynek nevezzük a felkészülési év azon, többnyire 1-3 legfontosabb versenyét, amelyeken csúcsformában 

az adott év legjobb teljesítményével a lehető legjobb helyezést törekszik elérni a sportoló.

29. ábra 
Az edzés terjedelmének és intenzitásának változása magasugrók

éves felkészülése folyamán (Tancic, 1981)

7.2.3.19.	A	felkészülés	periodizálásának	elve
Elsősorban az egész éves, rendszeres felkészülés kívánja meg az edzés periodizálását, más 
néven szakaszokra bontását. Ezek a szakaszok adnak keretet a szükséges változtatásokhoz. 
E szakaszokra bontás segíti elő azt, hogy a terhelés és tartalom változásának elvét a csúcs-
forma18 célversenyre19 időzítéshez meg lehessen valósítani.

7.2.3.20.	Az	edzésterjedelem	és	-intenzitás	változásának	elve
A felkészülés szabályozásának e két hatékony tényezője a tartalmi változásokkal együtt 
a sportforma alakításának konkrétan megragadható eszközeit jelenti.

Ha nagy az edzés terjedelme, akkor alacsonyabbra szükséges csökkenteni az intenzitást. 
Továbbá a sportforma akkor lesz magasabb, ha viszonylag alacsonyabb terjedelem mellett 
magasabb színvonalú és specifikusabb a felkészülés intenzitása (29.	ábra).

7.2.3.21.	A	folyamatosan	ellenőrzött	felkészülés	elve
A felkészülés eredményét folyamatosan, többféle (technikai, taktikai, pszichikai és kondi-
cionális) szempontból, lehetőleg objektív eljárásokkal szükséges ellenőrizni. Az ellenőrzés 
eredményének megfelelően módosulhat a további felkészülés (30.	ábra).
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30. ábra
A felkészülés ellenőrzésének sémája

31. ábra
Az edzés specifikus hatása 
(Wilmore–Costill, 1988)

7.2.3.22.	Az	alkalmazkodás	specifitásának	elve
A sportbeli alkalmazkodás sajátos. Ezen azt értjük, hogy abban a mozgásfajtában fejlődik 
a sportoló, amelynek tanulására, gyakorlására módja van, illetve az erőfejlesztő edzés hatá-
sára elsősorban az erő (s nem más képesség) színvonala fog javulni (31.	ábra).

7.2.3.23.	A	teljesítményfejlődés	alapvető	összetevői	figyelembevételének	elve
A sportteljesítmény fejlődését legnagyobb mértékben: 1. a fejlődés-érés, 2. a pszichomotoros
képességek javulása, egyszerűsítve a tanulás és 3. az edzés befolyásolja. Ezek közül a leg-
nagyobb hatással a fejlődés-érés jár, s arra célszerű törekedni, hogy a tanulás és edzés a fej-
lődés-érés folyamatokat támogassa (32.	ábra).
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7.2.3.24.	Az	edzés	nélküli	teljesítményjavulás	elve
Számításba kell venni azt, hogy a fejlődés–érés korában rendszeres edzés nélkül is tapasztal-
ható teljesítményfejlődés (33.	ábra). Az így elért fejlődés azonban jóval csekélyebb, mintha 
ezt rendszeres felkészülés is támogatná. E tényeket a teljesítményfejlődés értékelésénél fi-
gyelembe kell venni.

7.2.3.25.	A	növekvő	összterheléssel	
fokozatosan	csekélyebb		
teljesítményjavulás	elve
Az élet- és edzéskorral egyre fokozódó 
összterhelés mind csekélyebb és cse-
kélyebb teljesítményjavulást eredmé-
nyez (33.	ábra). Sőt, az igen magas 
színvonalú összterhelés – elsősorban 
a csúcsteljesítmény-edzés idején – a le-
építő folyamatok előtérbe kerülésével 
és a pszichés telítődés következtében 
visszaeséssel is járhat.

33. ábra
A növekvő összterheléssel arányosan  

csekélyebb teljesítményjavulás magasugrónők 
eredményei alapján (Harsányi, 1989)

32. ábra 
A komplex sportteljesítmény-javulás alapvető összetevői (fejlődés-érés, tanulás, edzés) hatásai 

(Martin és mtsai., 1991)



8.	Kiválasztás	–	tehetséggondozás

8.1.	A	tehetségkutatás	igényének	eredete

Cáfolhatatlan tények bizonyítják, hogy a modern mítoszok (hitregék) közül a legtartósabbá 
és legjelentősebbé a sport vált. A versenyek ismétlődő járványként „megfertőznek” minden-
kit, nemzetiségre, foglalkozásra, korra és nemre való tekintet nélkül. A XX. század a mű-
szaki csodák és a sportrekordok százada, végül is egy istenségnek hódol, a teljesítménynek 
(Takács, 1974).

A versenysport e világméretű, egyre erőteljesebb elterjedését jól jellemzi az újkori nyári 
olimpiai játékokon részt vevő sportolók számának gyarapodása (34.	ábra). Ezzel párhuza-
mosan növekedett az első, 1896-os  játékoktól az atlantai olimpiai játékokig (OJ), 1996-ig  
13-ról 197-re  a részt vevő országok száma is.

34. ábra 
Az újkori nyári olimpiai játékokon részt vevő sportolók száma mint a sport terjedésének egyik jellemzője
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Emellett fokozatosan javultak a sportteljesítmények is. Jól illusztrálja1 ezt a Harsányi– 
Sebő (1987) munkájából származó, 35.	ábrán bemutatott atlétikai eredmények fejlődése is.

Az egyre bővülő, mind nagyobb konkurencia mellett a versenysport nemzetközi élvo-
nalában mind eredményesebb ellenfelekkel kellett megküzdeni. A nemzetközi élvonalbeli 
eredmények növelésében érdekelt szakemberek körében évtizedről évtizedre egyértelműbbé 
vált, hogy a fokozatosan javuló teljesítményekre csak a kiemelkedő,	sajátos	adottságokkal 
rendelkező fiatalok készíthetők fel.

Egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy a rendkívüli szorgalommal és észszerűen fel-
készülő, de alacsony színvonalú adottságokkal rendelkezők csak közepes, a közepes adott-
ságokat birtoklók pedig csak egy-egy ország második vonalbeli, míg a kiemelkedő adottságúak 
nemzetközi élvonalbeli csúcsteljesítmények elérésére is felkészíthetők.

Ez vezette a szakembereket arra a következtetésre, hogy megkeressék a kiemelkedően 
magas színvonalú sajátos (sportág-, versenyszám-specifikus) adottságokkal rendelkezőket, 
s őket vonják be – az utóbbi három évtizedben már gyermekkortól – a tervszerű, rendszeres, 
folyamatos sportbeli felkészülésbe.

35. ábra
Az atlétikai teljesítmények (történelmi) fejlődése

1 Szemlélteti
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A nemzetközi élvonalbeli teljesítmények elérésére kész és képes fiatalok kiválasztásának legké-
zenfekvőbb módja a Frenkl (1979) által megfogalmazott eljárás lehetne. E szerint a gyermeke-
ket és serdülőket minél nagyobb számban be kell kapcsolni a sportéletbe, fel kell készíteni őket 
a magas szintű mozgáskulturális tevékenységre, és ebben a folyamatban kiválogatódnak azok, 
akik valóban kiemelkedő eredményekre is képesek.
Ez a humánus és éppen ezért szimpatikus eljárás azonban sehol a világon nem valósulhatott meg. 
Ennek oka az, hogy sehol a világon nem tudtak még az adott ország teljes, egészséges népessége 
számára hozzáférhető olyan testnevelési és sportrendszert alkotni, s működtetni, amely ilyen, 
természetes módon felszínre hozná, azonosíthatóvá tenné a sporttehetségeket.

Ezért minden olyan országban, ahol felmerült a nemzetközi színvonalú, eredményes verseny-
zésben való részvétel igénye, valamilyen más – az utóbbi évtizedekben már a sporttudomány 
segítségét is felhasználó – kiválasztási rendszert dolgoztak ki. E törekvések nyomán a sporttu-
dományon belül, az edzéstudomány alrendszereként sok országban kimunkálták a sporttehetség 
elméletét is. Számos helyen erőfeszítések történtek ezen elemek rendszerezésére, összefüggések 
feltárására is. Mindezek ellenére a sporttehetség-elmélet ma is változik, formálódik, fejlődik. 
Napjainkra azonban a sporttehetség-elméleten belül már hatalmas mennyiségű mért és meg-
figyelt adat halmozódott fel. Egy részük alkalmassá vált arra, hogy elemzésük alapján törvény-
szerűségek, szabályok megfogalmazása is megkísérelhető legyen. Ezek megengedik a sportte-
hetség-elmélet információinak összegzését. Ez egyrészt további elméletfejlődést mozdíthat elő, 
másrészt elősegítheti napjaink és a közeljövő edzésgyakorlatának sporttehetséggel kapcsolatos 
mindennapi munkáját is. A továbbiakban egy ilyen átmeneti összegzésre teszünk kísérletet.

8.2.	A	sporttehetség-elmélet	tárgya,	fogalma

A sporttehetség-elmélet tárgyának meghatározásakor a sporttehetség fogalmából szükséges 
kiindulni. Sporttehetség az a személy, akinek egészségi állapota, pszichikai, fiziológiai, ant-
ropometriai, motorikus és szocializációs adottságai a fejlődés-érés egy szakaszában olyan 
színvonalúak, és felkészülési szakaszonként olyan ütemben fejlődnek, hogy – megfelelő edzés 
és egyéb, főleg szociális miliő esetén – valamely sportágban, versenyszámban a csúcsteljesít-
mény-életkorban feltehetően magas színvonalú sportteljesítmények eléréséhez vezethetnek.

A meghatározásból adódik, hogy sporttehetségnek az olyan személyeket vélhetjük, 
akiknek a sportteljesítménye a csúcsteljesítmény-életkorban nagy valószínűséggel magas 
színvonalú lesz. Ezért a sporttehetség-elméletnek szükségszerűen azokat az összetevőket 
kell feltárnia és nyomon követnie, amelyek a sportteljesítményt alapvetően meghatározzák. 
Ezeket az összetevőket a 13.	ábrán már összefoglaltuk.

A sportteljesítmény döntően két nagy csoportba sorolható tényezők egymással kölcsön-
hatásban álló sokaságától függ.

• A közvetlen teljesítménymeghatározó tényezőktől: a kondicionális, mozgástechnikai 
és taktikai képességek és készségek színvonalától.

• A közvetett teljesítménymeghatározó tényezőktől: a testalkattól, a szervrendszerek 
és az információs és végrehajtó rendszerek működési színvonalától. Ez utóbbiakat 
azért sorolta Carl (1989) a közvetett teljesítménymeghatározók sorába, mert a köz-
vetlen meghatározók közvetítésével fejtik ki hatásukat a komplex sportteljesítmé-
nyekre.
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A sporttehetség-elmélet tehát olyan fiatalok azonosításának, felkutatásának, gondozásának 
kérdéseivel foglalkozik, akik a fenti teljesítménymeghatározó tényezők magas színvonalával 
feltehetően már gyermekkortól részben öröklötten, részben a környezeti hatásokból faka-
dóan rendelkeznek. Röviden a sporttehetség-elmélet a sporttehetség jellemzőinek (36.	ábra)	
feltárásával foglalkozik.

36. ábra
A sporttehetséget meghatározó jellemzők

2 Állapotmeghatározás
3 Előrejelzési 

Ebből adódik, hogy	a	sporttehetség-elmélet	tárgya a csúcsteljesítmény-életkorban várható 
magas színvonalú, komplex sportteljesítményt meghatározó:

• öröklött tulajdonságok,
• környezeti hatások diagnosztizálása2, előrejelzése és
• az ezekkel kapcsolatos szervezési feladatok rendszerbe foglalása.

Ennek megfelelően a sporttehetség-elméletet a következők szerint definiálhatjuk.
A	sporttehetség-elmélet az edzéstudomány azon integratív részterülete, amely a ki-

emelkedő motoros és/vagy sportmotorikus adottságokkal rendelkező fiatalok versenysportra 
történő kiválasztásával, gondozásával, felkészítésével foglalkozó gyakorlati tapasztalatokból 
és kutatási eredményekből eredő, diagnosztizálási, prognosztizálási3 és szervezési törvény-
szerűségeket, eljárási elveket, eszközöket és módszereket összegzi.



60 Edzéstudomány

8.3.	A	sporttehetség-elmélet	feladatai

A sporttehetség-elmélet feladatait a sporttehetséget meghatározó jellemzőkre támaszkodva 
lehet megfogalmazni. Ennek alapján az elmélet feladata az, hogy a következőket munkálja 
ki a kiválasztás és az edzés gyakorlata számára.

• Dolgozza ki a sporttehetséget meghatározó öröklött adottságok felismerését jellemző 
olyan mutatókat, amelyek segítségével ezek mérhetővé, megfigyelhetővé válnak. Lehe-
tővé teszik a diagnózist, majd ezen értékek változási dinamikájának nyomon követését. 
Elősegítik ezek környezeti hatásokkal összefüggésben történő prognosztizálását.

• Munkálja ki, hogy a környezeti hatások mennyiben és milyen módon járulhatnak 
hozzá ahhoz, hogy az adottságok tehetséggé fejlődjenek.

• Adjon útmutatást ahhoz, hogy a személyiség és a sportág- és/vagy versenyszám-
profilok egymásnak történő megfelelésének elveit, eszközeit és módszereit tisztázni 
lehessen.

• Körvonalazza azokat a szervezési tennivalókat, amelyek megvalósításával az öröklött 
adottságok felismerhetők, majd tehetséggé fejleszthetők lehetnek.

• S végül munkálja ki azokat az eszközöket és módszereket, amelyekkel elkülöníthe-
tők azok az egyének, akik egy-egy nemzetet a világ versenysportjának élvonalában 
képviselhetnek.

8.4.	A	sporttehetség-elmélet	helye,		
jelentősége	az	edzéstudományon	belül

8.4.1.	A	sporttehetség-elmélet	helye	az	edzéstudományban
A sporttehetség-elmélet az edzéstudomány minden alkotóelemével szoros kapcsolatban áll. 
Ennek oka az, hogy a sporttehetség alapját képező öröklött	adottságok

• csak a sajátos edzés, versenyzés folyamatában ismerhetők fel, és
• csak a felkészülés folyamatában fejlődhetnek tehetséggé.

Továbbá a kiválasztási–felkészítési–szakosodási feladatok a távlati felkészülési folyamat-
ban egymástól elválaszthatatlan egységben oldhatók csak meg eredményesen	(21.	ábra).

8.4.2.	A	sporttehetség-elmélet	jelentősége
A mai és talán a jövőbeni nemzetközi sportteljesítményekért Wolansky (1981) szerint 
megközelítően 70%-ban		az	öröklött	tulajdonságok és 30%-ban		a	környezet (ezen be-
lül elsősorban a felkészülés) hatásai a felelősek. Wolansky (1981) ezen elméleti alapon 
nyugvó megállapítását Harsányi (1989a) tapasztalati úton is valószínűsítette, Hollmann 
(1988), majd Mészáros (1996) és Szabó (1995) is nyomatékosan megerősítette. Mindezek 
s a gyakorlati tapasztalat is azt mutatja, hogy a tehetségkutatással–tehetséggondozással	
megragadható	öröklésnek a versenysport élvonalában sokkal nagyobb a jelentősége mint 
amilyen mértékben ez a korábbi edzéstudományos szakkönyvekben teret kapott. A sport-
tehetség-elmélet edzéstudományon belüli, a tényleges jelentőségénél, hatásánál csekélyebb 
arányának több oka volt.
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Az egyik ok az lehetett, hogy amíg a 19. század végi és a 20. század eleji évi 2-3 he-
tes edzéstől eljutott a sportélet az egész éves, folyamatos és rendszeres, heti 7-22-szeri 
gyakorisággal folyó edzésterjedelemig, ahhoz több évtizedes tapasztalatgyűjtésre, kutatásra 
és meggyőző tevékenységre volt szükség. S ez sokáig elterelte a szakemberek figyelmét 
a másik teljesítménymeghatározó tényezőről, a kiválasztással megragadható öröklött tulaj-
donságokról.

Egy másik ok pedig az általános tehetségelmélet fejlődését akadályozó tényezők hatásában 
kereshető. A II. világháborút követő években a keleti blokk országaiban, így Magyarországon is 
elvetették a tehetség genetikai indítékait, azt állították, hogy minden ember kibontakoztatható, 
s ezért nincs szükség tehetséggondozásra (Ranschburg, 1986). Az USA-ban  és Nyugat-
Európában Terman–Oden (1959) vizsgálatának hatására pedig az az álláspont alakult ki, 
hogy a tehetség mindenképpen érvényesül, s ezért nincs szükség tehetséggondozásra. Ebben 
a kérdésben gyökeres változást csak a Marland-jelentés (1972) hozott. Közrejátszhatott 
az is, hogy a sporttehetség-elmélet az edzéstudomány sok más tételéhez képest annyival 
összetettebb, bonyolultabb kérdéseket kívánt tisztázni, hogy ahhoz a tudományfejlődés egy 
magasabb színvonalára volt szükség.

Az is hátráltathatta a sporttehetség-elmélet korábbi és nagyobb terjedelmű részletes 
tárgyalását, hogy az általános tehetségelmélet kérdéseivel elsősorban a pszichológia foglal-
kozott. A problémákat ennek megfelelően elsősorban a pszichológia nézőpontjából e tudo-
mány módszereivel közelítették meg. Ez egyrészt rendkívül hasznos volt az edzéstudomány 
számára, mert jól kimunkált hipotéziseivel4 és módszereivel hozzájárult a fejlődéséhez. 
Másrészt azonban gátló tényezőként is hatott, mert nehézkesen fogadta el azt, hogy a sport-
teljesítménynek a lelki tényezőkön túl igen szilárd biológiai alapjai vannak.

8.5.	A	sporttehetség-elmélet	értelmezése

A sporttehetség-elmélet mai ismereteink szerint, osztályozás szempontjából többféle módon 
értelmezhető.

• Integrációs	elméletként fogható fel abban az értelemben, hogy különböző tudo-
mányok eredményeit elemzi, ezek megállapításait rendezi, feltárja kapcsolataikat 
és a tehetségek kiválasztásánál, gondozásánál történő felhasználásukat.

• Tapasztalati	tudomány-összetevő az edzéstudományon belül abból a szempontból, 
hogy empirikus5 adatokat gyűjt össze, s ezek elemzésével törvényszerűségeket tö-
rekszik feltárni.

• Operatív6	tudomány-összetevő annyiban, hogy tapasztalatilag és elméletileg meg-
alapozott cselekvésmódokat, tanácsokat dolgoz ki az edzésgyakorlat részére.

4 Feltevés
5 Tapasztalati
6 Műveleti, gyakorlati intézést szem előtt tartó
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8.6.	A	fogalmak	meghatározása

Mind az elmélet, mind a gyakorlat, de még inkább e két terület kívánatos, szoros együttműködése, 
egymás megértése szempontjából nélkülözhetetlen az, hogy ugyanazon kifejezésen a kommuni-
káló7 felek ugyanazt értsék. Ezért elkerülhetetlen a legfontosabb fogalmak meghatározása. 
Az alábbi meghatározások szükségszerűen nem lehetnek véglegesek. Az ismeretek bővülé-
sével, változásával további pontosításukra, finomításukra lehet számítani.

Aktív	kiválasztásnak nevezik az olyan szelekciós8 rendszereket, amelyekben a ki-
emelkedő adottságúak szűrése, kiválasztása meghatározott kiválasztási teljesítménynormák 
eléréséhez kötöttek, s az egyik távlati felkészülési szakaszból a következőkbe csak ezek 
elérése esetén kerülhetnek tovább a fiatalok	(37.	ábra).

A	(sportbeli)	alkalmasság a sportági tevékenységnek és a sportoló személyiségének 
olyan valószínű megfelelése, amely elégséges feltétele a sportoló tartósan magas színvonalú 
teljesítményének az egészség károsodása és a személyiség torzulása nélkül.

Általános	sporttehetség az a (döntő többségében kisiskolás korú) fiatal, aki a nem 
sportágspecifikus mozgástulajdonságokban és más jellemzőkben átlagon felüli öröklött 
adottságokkal és alkalmazkodó képességgel rendelkezik.

Beválás	a sportági tevékenységnek és a sportoló személyiségének olyan végleges meg-
felelése, amely elégséges feltétele a sportoló magas színvonalú teljesítményeinek.

A	biológiai	életkor az emberi szervezet fejlődésével, változásával, öregedésével mér-
hető. Nevezik valódi életkornak is.

37. ábra
A kiválasztási rendszerek sémái 

(Harsányi, 1996)

7 Párbeszédet folytató
8 Kiválasztási

Passzív kiválasztási rendszerek

Boltíves rendszer (Ulmer, 1988)

Piramisrendszer

Lépcsős rendszer (Ulmer, 1988)

Harangrendszer (Ulmer, 1988)

Szögrendszer (Dress és mtsai., 1974)

(Hofman–Schneider, 1985)

Lapátrendszer (Harsányi–Martin, 1983)

Az általános
NDK-beli
rendszer

Sportolók	száma

Aktív kiválasztási rendszerek
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Míg a naptári	életkor az egyén születésétől eltelt idővel, addig a biológiai életkor a szervezet 
élettani, kémiai, érzékszervi, pszichológiai működése egymástól eltérő változásai összegző-
désével jellemezhető. Az azonos naptári életkorú juvenilis korúak9 biológiai életkora közt 
± 3 éves eltérések is lehetnek. Ezen eltérések mind a testalkati mutatókban, mind a motorikus 
teljesítményekben igen nagy különbségeket eredményezhetnek.

A biológiai életkor megállapításának több módszere is ismert. Ezek közül az edzésgyakorlat 
a morfológiai10 kor megállapítási módszerét használhatja fel legkönnyebben. A morfológiai 
kor megállapítása a testméreti változók értékeinek felhasználásával történik.

A biológiai kor naptári kortól való elmaradását retardációnak, a naptári kor megelő-
zését akcelerációnak nevezzük.

Biológiai	öröklődésen az elődök vagy a szülők genetikai11 információinak az utódoknak 
történő továbbadását értjük, amelynek eredményeként az utódok bizonyos öröklődési szabá-
lyoknak megfelelően hol az egyik, hol a másik szülőre vagy nagyszülőre, hol ezek egyikére 
sem hasonlítanak, vagy más esetben részben egyikre, részben másikra emlékeztetnek, vagy 
átmeneti jellegűek lesznek.

A	családfakutatás az öröklődés felderítésének az a módszere, amikor az utódok tulaj-
donságainak öröklését az elődök visszamenőleg több generációjánál12 vizsgálják.

A	csúcsteljesítmény-életkor a sportteljesítmény változásának az a többéves periódu-
sa, amelynek tartama alatt az évenkénti legjobb versenyteljesítmény a csúcsteljesítmény-év 
eredményéhez viszonyítva csak 1-2%-os  értékkel tér el.

Az	edzéskor az az előképzettséget hordozó, években kifejezett időtartam, amely a rend-
szeres és folyamatos, legalább heti 3-4-szeri edzés vagy az ennek megfelelő rendszeres, de 
nem szervezett körülmények közt zajló mozgásgazdag életmód megkezdésétől eltelt.

Edzhetőségen azt értjük, hogy a kiemelkedő adottságúak, azonos biológiai és edzéskor 
mellett, azonos terhelésű edzésre nagyobb mértékű teljesítményfejlődéssel reagálnak, mint 
a kevésbé jó adottságúak.

Felkészülési	szakasznak nevezzük a sportpályafutás távlati (alapképzés, alapozó, fel-
építő-, teljesítmény-, élsport- és csúcsteljesítmény-edzés) és egy éven belüli (edzésegység, 
mikrociklus, terhelési ciklus, mezociklus, makrociklus vagy felkészülési, verseny és rege-
nerációs szakasz) periódusait (időszakait).

A	funkcióérettség (működési érettség) az ember ontogenezisén (egyedfejlődésén) belül 
egy olyan állapot, amikor egy vagy több tulajdonsága a legnagyobb mértékben fejleszthető.

Ha ezekben az ún. szenzitív (érzékeny) időszakokban az adott tulajdonságokra irányu-
ló ingerek hiányoznak vagy nem elégségesek, azzal lehet számolni, hogy az adottságoknak 
megfelelő felső képességhatárt az egyén nem érheti el. Pszichomotoros deficittel (hiánnyal) 
zárul le a pályafutása.

A	funkcióérettségnek	megfelelő	felkészülés (nevezik: fejlődés-érésnek megfelelő, 
gyermek-, motorikus érettségnek megfelelő, gyermek- és ifjúsági, helyesen felépített után-
pótlás, hosszú távú teljesítményfelépítő edzésnek is) az a tervszerű, a biológiai, a pszichikai 
és motorikus érésnek, a szocializációnak megfelelő pedagógiai folyamat, amelynek során 

9 Fiatalkorú
10 Alaktani
11 Örökléstani
12 Nemzedék
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az edzés és versenyzés tartalma és körülményei, az egészség megszilárdításával és a szemé-
lyiség torzulása nélkül, a sokoldalú általánostól fokozatosan a specializálódás felé haladva, de 
ugyanakkor a biológiai életkornak megfelelő, lehető legnagyobb összterhelés mellett, hosszú 
távon készítik elő a juvenilis korúakat a csúcsteljesítmény-edzésre és a csúcsteljesítmények 
csúcsteljesítmény-életkorbeli elérésére.

Funkcionális,	működési	normák azok a statisztikai normák, amelyektől az egyén 
csak a rá jellemző sajátosságok következtében úgy tér el, hogy teljesítménye a kompenzá-
ció13 eredményeként mégis kiemelkedően magas marad. Például ugyanolyan végeredmény 
eltérő lépéshosszal is elérhető.

Heterózis14-effektuson15 a földrajzi születési hely távolságával is jellemezhető, eltérő 
biológiai adottságú szülők gyermekeinek első nemzedékénél jelentkező, jobb adottságait 
(például nagyobb testmagasság vagy jobb kondicionális tulajdonság) értjük.

A	„hol	vannak	most	eljárás”	a sportolók lemorzsolódásának (a drop-out kérdésnek) 
az a helytelen vizsgálati eljárása, amikor a lemorzsolódás mértékének megállapításánál úgy 
teszik fel a kérdést, hogy hol vannak, mennyien maradtak meg azok a sportolók felnőtt ko-
rukban a versenysportban (a felnőtt ranglistákon), akik juvenilis korukban serdülő és ifjúsági 
ranglistákon a legjobbak között voltak (Letzelter, 1981).

A	„hol	voltak	juvenilis	korban	eljárás” a sportolók teljesítményalakulásának az a ret-
rospektív (múlthoz forduló) elemzőmódszere, amellyel azt vizsgálják, hogy a definitív 
(meghatározó, többnyire csúcsteljesítmény) életkorban lévő sportolók eredményei juvenilis 
korban milyen értékűek voltak (Letzelter, 1981). Egyébként a drop-out kérdések vizsgá-
latánál ez a helyesebb módszer.

Ideális	normák	a világ legjobb sportolói jellemzőiből nyerhető vagy kialakítható érté-
kek, amelyek azonban legtöbbször nem tartalmazzák ezen normák teljesítésének feltételeit.

Az	ikerkutatás a poligén (sok gén által meghatározott) jellegű, csak a meghatározott 
népességre (de egyénekre nem) és az adott viszonyokra vonatkozó öröklődés valószínűségét 
a heritabilitási index (h2)16 által becslő eljárás.

h2 = Kétpetéjű ikrek varianciája – Egypetéjű ikrek varienciája
Kétpetéjű ikrek varianciája

Intuitív	(megérzésen	alapuló)	kiválasztási	kritériumon17 a gyakorlati szakemberek ta-
pasztalatain nyugvó azon ismereteket értjük, amelyek a tudományos igényű kiválasztási 
kritériumok hipotéziseinek alapját képezhetik.

Az	ismert	tényezők	és	mozgástulajdonságok	összefüggéseinek feltárása az öröklés 
felderítésének az az eljárása, amikor egy ismert, döntően genetikailag meghatározott tulaj-
donság (például vércsoport) és valamely mozgástulajdonság kapcsolatát tárják fel.

13 Kiegyenlítődés
14 Az első nemzedék szülőknél értékesebb tulajdonságai
15 Hatás
16 Öröklődési mutató
17 Ismérv, meghatározó jegy
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Izomrosttípus alatt alapvetően a gyors (fehér), 20–40 ms, és lassú (sötét), 60–90 ms 
összehúzódási sebességgel rendelkező rostokat értjük.

Juvenilis	koron	(a biológiai értelmezéstől eltérően) a korai gyermekkor (3 éves kor) 
végétől az ifjúsági kor (20-21 éves kor) végéig eltelt életszakaszt értjük. Ezt a kifejezést 
a hosszú gyermek-, serdülő- és ifjúkor helyett használjuk, ha sporttevékenységgel kapcso-
latosan a fejlődés-érés korára szükséges utalni.

A	kiválasztási	bázisráta a népesség körében feltételezhetően lehetséges tehetségek 
arányát jelenti (38.	ábra).

A	kiválasztási	folyamat az a szűréstől a csúcsteljesítmény-életkorig terjedő, több sza-
kaszból álló, a felkészülési, szakosodási és kiválasztási feladatokat magában foglaló, több 
éves periódus, amely alatt az alkalmasságról szóló döntés meghozható.

A	kiválasztási	folyamat	szakaszai a szűrés előtti megfigyelés, a szűrés és a kiválasztás 
az alapképzés, az alapozó, a felépítő, a teljesítmény- és az élsportedzés folyamán.

Kiválasztási	hányadosnak, szelekciós rátának nevezzük a szűrés folyamán a tehetség-
gondozásba bevont, feltehetően tehetségesek arányát (38.	ábra).

38. ábra
A kiválasztás lehetőségei Wendland (1986) után módosítva

* lehetséges
# összefüggési együttható

#

*
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A	kiválasztási,	alkalmassági	kritérium, ismérv azoknak a bevált élsportolókra jellemző 
teljesítménymeghatározó feltételeknek az összessége, amelyeket a sportági követelmény-
profil tartalmaz (38.	ábra).

Kiválasztási	mutatókon (indikátorokon, prediktorokon) azokat a motorikus, testalkati, 
fiziológiai, pszichikai, szociális tényezőket értjük, amelyek a távlati felkészülés egy szaka-
szában szoros kapcsolatot mutatnak a következő távlati felkészülési szakaszra vagy a csúcs-
teljesítmény-életkorra jellemző sportág- vagy versenyszámprofil teljesít ménymeghatározó 
tényezőivel.

A	kiválasztási	mutatók	kompenzációja azt jelenti, hogy egyes kiválasztási mutatók-
ban az optimálistól való %-os  elmaradást – a vezető kiválasztási mutató(k) kivételével – más 
mutatóbeli túlteljesítés kiegyenlítheti, kompenzálhatja.

Kiválasztási	mutatók	stabilitásán18 azt értjük, hogy a juvenilis korban a kiválasztási 
mutatóknál megfigyelt és mért értékek közepesnél szorosabb és statisztikailag megbízható 
kapcsolatot mutatnak a távlati felkészülés következő szakaszában és/vagy a csúcsteljesít-
mény-életkorban teljesítménymeghatározó jellemzőkkel.

A	kiválasztási	teljesítménynormák azok az előrejelzési mutatókban minimális köve-
telményeket kifejező, távlati felkészülési szakaszonként változó számú és tartalmú „kell”-
értékek, melyek juvenilis kori elérése alapján feltételezhető a következő edzésszakaszbani 
és/vagy csúcsteljesítmény-életkori beválás bekövetkezése (38.	ábra).

Kompenzálható	kiválasztási	mutatókon azokat a predikátorokat értjük, amelyek egy-
mással szoros összefüggést mutatnak (például a vágtagyorsaság előrejelzésénél az állórajtos 
30 m-es  síkfutás és az egylábas hármasugrás eredménye), vagy edzéssel jól fejleszthetők, 
és nem vezető mutatók.

Komplex	kiválasztási	mutatónak fogják fel az ún. mérhető sportágakban (például 
atlétikában, úszásban) a komplex versenyteljesítmény juvenilis kori értékeit.

Ezekben a sportágakban a komplex sportteljesítmény egyúttal komplex kiválasztási 
mutató is lehet.

Korai	specializálódáson olyan helytelen edzésfelépítést értenek, amelynek célja, hogy 
juvenilis korúakat egy sportágban vagy egy versenyszámban lehetőleg a legrövidebb időn 
belül, egyoldalú sportág-, versenyszám-specifikus képzéssel, valamennyi teljesítménymeg-
határozó tényező szorosan adagolt terhelésének maximális fokozásával, az egészség káro-
sodására, a személyiség torzulására való tekintet nélkül már gyermek- vagy serdülőkorban 
a sportpályafutás csúcsteljesítménye eléréséhez vezessék.

Koreltérésen valamely jellemzők (például testalkati, motorikus stb.) változásának két 
egymást követő évi maximális értékeinek különbségét értjük.

A	lemorzsolódás (drop-out) a versenysportba bevont fiatalok sportolás-abbahagyását, 
más sportágba, szabadidősportba távozását jelenti.

A	magatartásbeli	(etológiai)	öröklődés azt jelenti, hogy a gyermek öntudatlanul átveszi 
azokat a magatartásmintákat, szokásokat, amelyeket szüleitől, környezetétől lát.

18 Állandóság
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A	mozgásfejlődés az ember egyedfejlődésének az a részterülete, amely átfogja a sokré-
tű mozgásformákat és mozgáskészségeket, ezek egyéni fejlődését, valamint a kondicionális 
és koordinációs képességek kialakulását, változását.

Motoros	teljesítményen az öröklött adottságok és a környezeti hatások által meghatáro-
zott, sajátos mozgásszerkezetben megnyilvánuló, élet- és edzéskortól is függő, individuálisan 
eltérő mozgással elért eredményt értünk.

A	mozgástulajdonságok	differenciálódása a fejlődés-érésnek azt a jellemzőjét jelen-
ti, hogy az ember mozgástulajdonságai az életkor növekedésével arányosan egyre inkább 
elkülönülnek, egymással korábban fennálló szoros összefüggésük fellazul, s ennek eredmé-
nyeképpen mindinkább feltárul az, hogy az egyén mely mozgásformához rendelkezik jobb 
adottságokkal.

Negatív	kiválasztásnak nevezzük az elsősorban gyermekkorban elvégzett szűrés során 
azt, amikor az általános motorosan átlag alattiakat nem választjuk ki a további kiválasztási 
folyamatban való részvételhez (37.	ábra).

Nem	kompenzálható	kiválasztási	mutatóknak,	prediktoroknak nevezzük azokat 
a tulajdonságokat, amelyek edzéssel egyáltalán nem (például testmagasság) vagy csak 
kismértékben (például testtömeg) befolyásolhatók, és egymással nincsenek szoros össze-
függésben, vagy vezető mutatónak minősülnek.

A	növekedési	rátán	a testi és motoros vagy sportmotoros jellemzők növekedésének, 
fejlődésének, nemritkán visszaesésének többnyire két egymást követő évi értékének %-os  
különbségét értjük. Nevezik fejlődési rátának, koreltérésnek is.

Az	öröklékenység (heritabilitás = h2) azt becsüli, hogy az adott népességnél és adott 
környezeti viszonyok között milyen örökölhetőségi tendenciákkal lehet számolni egy meg-
határozott tulajdonságot illetően, ez azonban az egyének örökítőképességére nem vonatkozik. 
Az öröklékenység h2 értéke arra utal, hogy a kérdéses tulajdonság, amelyet a kiválasztás 
hatékonysága érdekében fontos ismerni, milyen mértékben jelentkezhet a népességnél.

A h2 értékét törttel, például 0,5 vagy százalékosan adják meg, például 50%.
Ha a h2 0,6 vagy 60%, vagy ezek feletti egy tulajdonságnál, akkor ezt már jelentősen 

örökléstől befolyásoltnak lehet tekinteni.
Passzív	kiválasztási	rendszer az olyan kiválasztási eljárás, amelyben az adott né-

pességben feltételezhető kiemelkedő adottságúaknak csak viszonylag csekély hányada jut 
el adottságai tehetséggé fejlődéséhez, és eközben igen magas a szellemi, anyagi és időbeli 
ráfordítás (37.	ábra). Mértéke egy országon belül az egy lakosra jutó olimpiai érmek (Sal-
mela, 1981) vagy az országonként egymillió lakosra jutó, olimpián szerzett pontok száma 
lehet (1.	táblázat).

A	pedagógiai	megfigyelés az a tervszerű, rendszeres tudományos kutatási, megismerési 
módszer, amelynek segítségével folyamatosan, több éven át vizsgálják, rögzítik a kiválasztási 
folyamatba bevont juvenilis korúak élete minél több területének kölcsönhatását az élsportra 
való alkalmasság szempontjából, és ezek eredményeit egymással és más módszerekkel nyert 
eredményekkel összefüggésben értékelik.

Prognózison,	előrejelzésen azt értjük, hogy tudományos igénnyel és gyakorlati ta-
pasztalatokkal megalapozott álláspontot alakítsunk ki az élsportbeli beválás valószínűségé-
re általános motorikus, tulajdonságspecifikus, majd sportág-, versenyszám-specifikus mért 
és megfigyelt kiválasztási mutatók, indikátorok juvenilis értékei alapján.
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Relatív	sporttehetségről beszélünk abban az értelemben, hogy a teljesítménykritériumot 
mely színvonalnál (nemzetközi, nemzeti, regionális19, helyi, iskolai szinten [Fisher–Borms, 
1990]) szabjuk meg (39.	ábra).

Rokonságkutatáson az öröklődés színvonal-meghatározásának azt a módszerét értjük, 
amikor szülők, gyermekeik és testvérek közt vizsgálják a mozgástulajdonságokban fellépő, 
többnyire %-os  értékben kifejezett egybeesés mértékét.

A	serdülési	testi	és	motorikus	fejlődési	lökés jelentkezése az egyedfejlődés (onto-
genezis) olyan – Közép-Európában megközelítően fiúknál 13–16, lányoknál 11–13 éves kor 
közé tehető – szakasza, amelynek során a testméretek, elsősorban a testmagasság, s ezzel 
kölcsönhatásban a testtömeg és a kondicionális képességek színvonala ugrásszerűen nagy 
fejlődési sebességgel növekszik.

A	sokoldalú	általános	képzés a sportbeli felkészülés azon eszközeinek és módszereinek 
összességét jelenti, amelyek alkalmazásának célja a szervezet mindenoldalú működésének, 
az egészség megszilárdításának, a terhelhetőség fokozásának, sok sportág mozgáskészségei 
elsajátításának elérése, függetlenül a választandó vagy választott sportág mozgásanyagától.

19 Területi, országrésznyi

1. táblázat
A szöuli és atlantai olimpián egymillió lakosra jutó pontszám szerinti rangsor

(pontozás: I–VI. hely 7–5–4–3–2–1)

Egymillió lakosra jutó pontszám (db)

Rangsor
SZÖUL	1998 ATLANTA	1996

Ország Pontszám Ország Pontszám
1. NDK 38,4 Kuba 15,6
2. Bulgária 27,7 Ausztrália 15,4
3. Magyarország 19,7 Magyarország 14,6
4.  Svédország 08,3  Bulgária 12,4
5. Ausztrália 08,0 Belorusszia 10,5
6. Románia 07,1 Hollandia 08,4
7. Finnország 06,9 Németország 05,9
8. Csehszlovákia 05,1 Kanada 05,1
9. NSZK 04,9 Franciaország 04,9

10-11. Korea 04,6 Románia 04,9
10-11. Hollandia 04,6  Olaszország 04,3

12. Kanada  03,6 Korea 04,0
13. Nagy-Britannia 03,3 Lengyelország 03,5

14-16. Jugoszlávia 03,1 Ukrajna 03,3
14-16. Lengyelország 03,1  Spanyolország 03,2
14-16. Szovjetunió 03,1 Oroszország 03,1
17-18.  Franciaország 02,6 USA 02,7
16-18. USA 02,6 Nagy-Britannia 02,0

19. Új-Zéland 02,1 Japán 01,0
20. Olaszország 02,0 Kína 00,3
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39. ábra
A sportteljesítmények színvonal szerinti sémája 

(Fischer–Borms, 1990)

Sokoldalú	sportágspecifikus	képzésen a sportbeli felkészülés azon eszközei és módszerei 
összességét értjük, amelyekkel a választott sportág edzés- és versenygyakorlatainak minden-
oldalú felhasználásával részben sokoldalú koordinációs és kondicionális képzés valósítható 
meg, részben pedig átfogó, alapvető sportági mozgástechnikai képzettség érhető el.

Speciális	sporttehetség az, akinél egy meghatározott sportág vagy versenyszám krité-
riumainak megfelelő alkalmasság valószínűsíthető.

A	sportági	követelményprofil (pszichofiziogram, sportogram, az ideális sportoló mo-
dellje) azoknak a sporttevékenységet jellemző körülményeknek, személyi, tárgyi, társadalmi, 
felkészülési és sportmotorikus feltételeknek a meghatározását jelenti, amelyek egy adott 
sportág, versenyszám csúcsteljesítményei eléréséhez szükségesek.

A	sportteljesítmények	szerkezetén (struktúráján) egy sportteljesítmény belső felépí-
tését, összetevőinek kapcsolatait, összefüggéseit, kölcsönhatásait értjük (40.	ábra).

A	sportteljesítmény	individuális	fejlődésén, a spotteljesítmény ontogenezisén 
( Matvejev, 1966) többnyire az évenkénti legjobb verseny- vagy motoros eredmények vál-
tozásának olyan dinamikáját, mozgását értjük, amelyek a sportoló személyiségfejlődésével 
szoros összefüggésben, az öröklött tulajdonságai és környezeti (elsősorban felkészülési) 
hatások következményeként jelentkező teljesítőképességből és teljesítőkészségből fakadnak. 
E fogalmat röviden a „teljesítményfejlődés” kifejezéssel illetjük.

A	sportteljesítmény	történelmi fejlődésén	a versenyeredmények népességre vagy 
annak csoportjaira (például nemzeti, kontinentális és világcsúcsok, ranglisták) vonatkozó, 
mennyiségileg (például ranglistavezető vagy első 10 fő átlaga) vagy minőségileg megra-
gadható jellemzők egy- vagy többéves változását értjük. E fogalom megnevezésére röviden 
„a	sportteljesítmények	fejlődése” kifejezést használjuk.

A	sportteljesítmény	vagy	komplex	versenyteljesítmény az az összegző (integratív) 
és kompenzációs jellegű eszmei és/vagy anyagi érték, amelyet nagyobbrészt genetikai 
és környezeti, ezen belül elsősorban felkészülési hatások határoznak meg, pedagógiai és bio-
lógiai módszerek eredményeként jön létre, s benne egészségi, bio  mecha  nikai,  pszichológiai, 
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40. ábra
A távolugrás teljesítményszerkezete  

(Letzelter, 1983)

fiziológiai, antropomet riai, szociológiai és egyéb külső tényezők (faktorok) összegződnek 
(13.	ábra).

A	statisztikai	normák tapasztalati (empirikus) vizsgá latok útján nyerhető, teljesít-
ményhez kötött, olyan jel lem zők, amelyek tartós irányzatot (trendet) fejeznek ki, s lehetővé 
teszik a jövőbeli teljesítmények becslését (41.	ábra).

Szakaszos	tehetségprognózison azokat a teljesítményprognosztikai eljárásokat értjük, 
amelyekkel az alapképzési edzésszakasztól kezdve a csúcsteljesítmény-életkorig az egyik 
szakaszbeli megfigyelések, mérések eredményeire támaszkodva a következő edzésszakaszra 
(például az alapozó edzésben a felépítő edzésre) való alkalmasságot valószínűsítik.

Szakosított	többoldalú	képzésen azt értjük, hogy már 8-9 éves kortól sportágcsoport-
specifikus (például közép-, hosszútávfutás) felkészítésen belül valósítják meg a gyermek 
(sokoldalú és a funkcióérettségnek megfelelő sportbeli felkészítését (Creati, 1987).

Szakosodáson az utánpótlásedzés azon tartalmi változását értjük, amely az egyén 
motorikus jellemzőinek szerkezeti átépülési (differenciálódási) folyamataitól és a sportág, 
versenyszám követelményeitől függően az általános motorikus képzéstől a speciális felé 
halad, s végül poszt- vagy versenyszám-specifikussá válik (42.	ábra).

A	személyiség	az egyén tulajdonságainak és képességeinek strukturált (kölcsönhatásban 
álló) összessége, amely az adottságok és a környezet kölcsönhatásai folyamán keletkezik, 
változik (18.	ábra).
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41. ábra
Nemzetközi élvonalban bevált sportolók versenyteljesítményei statisztikai trendjének  

és egy fiatal kalapácsvető 15–19 éves kori egyéni teljesítményfejlődési  
jellemzői alapján becsült további fejlődési lehetőségek

(Glesk–Harsányi, 1998)
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42. ábra
A specializálódás középtávfutók szakosodási folyamatának  

példáján. Az adott korcsoportban  
a „+” jellel ellátott versenyszámok tanulása,  

gyakorlása és az azokban való versenyzés szükséges

A	szociokulturális	öröklődés azt jelenti, hogy az ember képes arra, hogy a múltban és a je-
lenben megszerzett össztársadalmi ismereteket a biológiai örökléstől függetlenül átörökítse.

A	szorongás egy sor komplex érzelmi állapot megnevezése, amelyek valós vagy vélt 
külső és belső tényezők okozta fenyegetések alapján jönnek létre, és a félelem, bénultság, 
nyugtalanság fogalmakkal is leírhatók.
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A félelem hatásai a sportban egyénileg különbözőek. Lehet teljesítményt fokozó (energia-
tartalékot felszabadító), de teljesítményt gátló hatása is. Okai szintén specifikusak. Egyrészt 
egy veszélyes mozgásfolyamat következménye lehet, másrészt a kudarctól való rettegés is 
kiválthatja (Beyer, 1987).

A	szűrés a kiválasztási folyamat első lépcsője, amely során általános vagy tulajdonság-
specifikus, serdülőkortól pedig már legtöbbször sportág-, versenyszám-specifikus kiválasztási 
mutatókban mért és/vagy megfigyelt értékek alapján, a jelentősen átlag felettieket (az adott 
mutatókban a népesség felső 50%-ához tartozókat) a népességből kiválasztják az alapkép-
zéshez vagy az általános alapozó edzéshez és a további kiválasztáshoz, tehetséggondozáshoz.

A	tehetséggondozás az a pedagógiaorientált sportbeli felkészítési folyamat, amelynek 
során az alkalmasnak becsült juvenilis korúakat a funkcióérettségüknek megfelelő pedagógiai, 
edzési, versenyzési és szociokulturális feltételek között úgy nevelik, hogy az adottságaiknak 
megfelelő, lehetőleg magas színvonalú sportteljesítmények elérésére váljanak késszé és ké-
pessé (43.	ábra).

A	tehetségkutatáson azokat a szervezési, diagnosztikai és prognosztikai eljárásokat 
értjük, amelyeket azért alkalmaznak, hogy a juvenilis korú népesség közül kiválasszák azo-
kat, akik valamely sportágban az utánpótlásedzés folyamatában kiemelkedő teljesítmények 
elérésére lehetnek képesek.

A	teljesítménydiagnosztika a sportbeli eredményt alkotó összetevők pillanatnyi ér-
tékeinek megállapítására szolgáló eljárás, amelynek meg kell előzni a teljesítmény-, így 
a tehetségprognózist is.

43. ábra
A sporttehetség kibontakozásának feltételei  

(Harsányi, 1996)
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Teljesítményproporciónak egy adott évi legjobb teljesítményének a csúcsteljesítményév 
eredményének (ezt 100%-nak  véve) arányában kifejezett hányadát mint a teljesítmény éré-
sének jellemzőjét nevezik.

A	terhelhetőség a sportolóknak azt a tulajdonságát jelenti, hogy a pszichobiológiai érett-
ségének megfelelő, lehető legnagyobb összterhelésű edzés mellett sem veszítik el a sportolás 
iránti pozitív beállítódást, örömmel végzik a növekvő terhelésű edzéseket.

A	tulajdonságspecifikus	sporttehetségről azoknál a sportágaknál beszélünk, ahol 
a sportteljesítmények monotechnikusak (például atlétika, úszás, kerékpár stb.) és ezért már 
gyermekkorban kondicionálisan megragadhatók a teljesítménymeghatározó tényezők (pél-
dául aerob állóképesség), s ezért sportág- vagy versenyszám-specifikus elhatárolás nélkül 
kiszűrhetők a kondicionális tulajdonságnak megfelelő kiemelkedő adottságúak.

Utánpótlás-nevelésen a fiatalok versenysportbeli előkészítésének azt a szakaszát ért-
jük, amely a sportra való kiválasztásuktól általában az ifjúkor végéig tartó rendszeres edzést, 
versenyzést foglalja magába.

A	versenystresszel 19	szembeni	ellenálló	képesség	a sportoló azon pszichikai tulajdon-
sága, amely képessé teszi az edzéseken elért teljesítményeinek versenyeken, mérkőzéseken 
történő túlszárnyalására, teljesítményei hullámszerűen, de fokozatosan, viszonylag csekély 
ingadozással, az átlagosnál jelentősen nagyobb mértékben a versenyeken is javulnak.

A versenystresszel szembeni ellenállóképesség az edzés- és versenyteljesítmények kü-
lönbségével a sportágak egy részénél egyszerűen mérhető.

Vezető	kiválasztási	mutatónak nevezzük azokat a kiválasztási mutatókat, amelyek 
alapvetően meghatározzák a csúcsteljesítmény-életkori versenyteljesítményt. Ezek a vezető 
vagy domináns20 mutatók nem kompenzálhatóak.

8.7.	A	sporttehetség-kutatás	története

8.7.1.	A	sporttehetség-kutatás	nemzetközi	története

8.7.1.1.	Az	ókor
Mint szinte minden mai emberi törekvés, így a versenysportra történő kiválasztás csírái is 
megtalálhatók már az ókorban is. Mező (l929) nyomán ismerjük azt a történetet, hogy Poly-
mestort kecskék legeltetésével bízták meg. A fiú eközben egy nyulat utolért. Ezt a gyorsasá-
got látva a nyáj gazdája a fiút magával vitte egy edzőtáborba, és a Kr. sz. előtti 46. olimpián 
e fiú a stadionfutás, az akkori rövid táv győztese lett. Tehát már akkor megfigyelték, melyik 
ember mire alkalmas.

A történelem folyamán még számos hasonló történetet örökítettek meg. A tehetségkutatás, 
mint sok más versenysportbeli tevékenység, részletesebb nyomon követése is természetszerűen 
csak a modern versenysport múlt század végi kezdetétől áll rendelkezésre.

19 A	stressz védekező állapot, amellyel az ember a külvilágból érkező, őt veszélyeztető fokozott ingerekre válaszol.
20 Uralkodó
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8.7.1.2.	A	tehetségkutatás	a	modern	versenysportban
A modern versenysport kialakulásának kezdetét az 1890-es  évek második felére tehetjük. 
Kezdetben és az 1920-as  évekig a kiemelkedő sportteljesítmények eléréséhez elegendő volt 
a természetes képességek spontán21 megnyilvánulása. Az 1920–30-as  években már elenged-
hetetlenné vált a speciális képességek céltudatos fejlesztése. Ezzel a közepes adottságúak 
képessé váltak arra, hogy legyőzzék a sajátos edzést nem folytató, kiváló adottságúakat. 
Az 1940–1950-es  években a teljesítmények javulásában még elsősorban a felkészülés ter-
jedelmének és módszereinek hatékony fejlődése játszotta a döntő szerepet. Csak ezt köve-
tően kezdődött meg igen erőteljesen a sporttehetségek felkutatására irányuló rendszeresebb 
kutatómunka. Nyilvánvalóvá vált, hogy nemzetközi élvonalbeli teljesítményeket csak azok 
érhetnek el, akik az adott tevékenységhez kiemelkedő adottságokkal rendelkeznek, és ezeket 
az adottságokat célszerűen fejlesztik (Kuznyecov, 1976). Ezt az álláspontot elfogadhatónak 
látjuk. A számunkra elérhető nemzetközi szakirodalom elemzése azonban azt mutatja, hogy 
a sporttehetség kérdése jóval előbb felvetődött.

Mi Vadas (1927), majd Reijs (1929) fiziológiai ellenőrző lapokról szóló munkájában találkoztunk 
először a kérdés felvetésével a következő szerint. Az élettani vizsgálatokkal és az ehhez készített 
ellenőrző lappal többek közt a következő kérdésekre keresték a választ. Alkalmas vagyok-e a spor-
tolásra? Számottevő sportolóvá lehetek-e? Melyik sportág űzésére vagyok a legalkalmasabb? 
E kérdésfeltevések ma is helytállóak.
A sporttehetség problémáinak megoldására irányuló törekvések dinamikájának változását né-
hány bibliográfiában22 szereplő közlemény számának évek szerinti megoszlásával is megkísé-
reltük megbecsülni e módszer minden szükségszerű hibájával együtt. Grasshoff (1974, 1978) 
az NDK- és szovjetunióbeli gyermek- és ifjúsági sportiskolák kérdéseit, Krüger és mtsai. (1974) 
a sporttehetség valamennyi problémáját érintő bibliográfiájának adatai a 44.	ábrán találhatók.
A sportiskolákkal mint a sporttehetségek gondozásának szervezeteivel foglalkozó írások az 1950-es  
és az 1960-as  évek közepén mutatnak nagyobb értékeket (Képessy, 1956; Eichorn, 1956; Dzse-
dzseleva–Cshaidze, 1950). Az 1950-es  évek közepén tapasztalt nagyobb számú közlemény 
a sportiskolák szervezési kérdéseinek az 1960-as  évek közepe táján megnövekedett publikációk 
elsősorban a tartalmi kérdések megoldására irányuló munkákat tartalmaztak.
Ugyancsak a 44.	ábrán mutatjuk be a Krüger és mtsai-tól  (1974) származó anyag megoszlását 
is. Ezek 1965–1974 közt megjelent írásokat tartalmaznak. Azt tapasztaljuk, hogy az 1970-es  évek 
elejére meghússzorozódott a közlemények száma. Ez a bibliográfia 20 ország szerzői 939 mun-
káját tartalmazza. A közlemények országonkénti megoszlása a következő:
NSZK: 37,0%, NDK: 15,2%, Csehszlovákia: 13,0%, USA: 12,1%, Szovjetunió: 7,0%.
A további 15,6% 15 ország szerzői közt oszlik meg. Ebből Magyarország 0,5%-kal  részesedik.
Egy még bővebb – összesen 1358 munkát tartalmazó – és több mint hét évtizedet átfogó bib-
liográfiát készített Krämer (1978). Ennek anyagát a 45.	ábrán foglaltuk össze. A sporttehetség 
kérdésével foglalkozó, ennél bővebb – 1500 munkát tartalmazó – bibliográfiával csak Joch-nál 
(1992) találkoztunk. Krämer (1978) bibliográfiája átfogja a sporttehetséget közvetve és közvet-
lenül tárgyaló munkákat is. A legkorábbi publikáció 1660-ból  származik. A 45.	ábrán évtizeden-
kénti és 1960–1977 közti időszakban évenkénti megoszlást is bemutatunk.

21 Önkéntelen
22 Irodalomjegyzék
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44. ábra
Három, a sporttehetséggel foglalkozó bibliográfiában szereplő  

közlemények megjelenési évszám szerinti megoszlása
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45. ábra
A sporttehetséggel foglalkozó bibliográfiában szereplő  

munkák megoszlása megjelenési év szerint Krämer (1978) nyomán
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Azt tapasztaljuk, hogy a múlt század utolsó évtizedétől – a modern sportélet kezdetétől – 
egyre több munka érinti a sporttehetség kérdéseit, és az 1960-as  évek közepétől rohamosan 
és igen nagy arányban növekszik a problémakör nemzetközi irodalma. Azaz a sporttehetség 
kérdése egyre fontosabbá válik. E hatalmas anyagban csak 8 magyar szerzőtől származó 
munkát találtunk. Bár e fenti bibliográfiák nem jelezhetik, de a sporttehetséggel kapcsola-
tos nemzetközi szakirodalom az 1970-es  évek közepe után feltehetően még tovább bővült. 
Egyre értékesebb, összefoglaló munkák segítették a tehetségkutatást, tehetséggondozást.

Ezek mellett az 1970-es  évekig is számtalan szakmai konferencia, folyóirat, kiadvány 
segítette elő a sporttehetség-kutatás intézményesülését. Megkezdődött a fogalomrendszer 
kimunkálása. S 1975-ben  megalakult és azóta kétévenként ülésezik a World Council for 
Gifted and Talented Children (WCGTC), a Kiemelkedő Képességű és Tehetséges Gyerme-
kek Világtársasága. Ezt 1987-ben  követte az European Council for High Ability (ECHA), 
a Tehetséggondozás Európai Társaságának megalakulása is. E társaság két folyóiratot is kiad. 
Egyik az 1987 óta megjelenő ECHA News, a másik az 1990-ben  alapított European Journal 
for High Ability. Mindkét nemzetközi szervezet – más területek (nyelv, zene stb.) tehetsé-
gei mellett – rendszeresen foglalkozik a sporttehetség elméleti és gyakorlati kérdéseivel is.

8.7.2.	A	magyarországi	sporttehetség-kutatás	alakulása
Korábban úgy tudtuk, hogy a sportbeli alkalmasság, tehetség és kiválasztás kifejezés ma-
gyar nyelven Rosztóczy–Sziráky (1934) antropometriai munkájában jelentkezett először. 
Tévedtünk. Vadas Atlétikai tréningutasítások képsorozatokkal című, 1–2. füzetében már 
1927-ben, Reijs pedig 1929-ben  megfogalmazta a testi-lelki egyéni alkalmasság szüksé-
gességét. Albrecht királyi herceg pedig már az 1930-as  évek közepén felhívást tett közzé 
az utánpótlás érdekében. Ezt követően ugyancsak Vadas (1941) atlétikai edzéssel foglalko-
zó írásában A tehetségről és alkalmasságról című fejezet számíthat különös érdeklődésre.

Úgy tűnik, a tehetség általános, már századunk első felében igen gazdag, sok esetben 
a sporttehetségre is érvényes ismeretanyagából Vadas (1943) kivételével alig merített a hazai 
sporttehetség elmélete és gyakorlata.

Ezt látszik bizonyítani az is, hogy az Ambrus (é. n.) által szerkesztett, az 1950-es  éveket 
is megelőző időkre is kitérő, 4104 munkát tartalmazó, 1962-vel bezárólag készült bibliográ-
fiája tárgyszavai közt a „kiválasztás”, „tehetség”, „tehetséggondozás”, „alkalmasság” tárgy-
szavak nem szerepelnek. Ebben a bibliográfiában a sporttehetség a „sport iskolák” és az „után-
pótlás” tárgyszavakon belül található összesen 19 munkával. Ezek közt, mint már jeleztük, 
az 1950-es  évek közepétől magyar nyelven találunk ismertetést külföldi sportiskolákról.

Köztudott, hogy a versenysport alapszervezetei, a sportegyesületek már a 19. század 
utolsó évtizedeiben kialakultak. Az 1950-es  évek közepére már jól szervezett rendszert 
alkottak. Döntő mértékben csak felnőtteket foglalkoztattak. Ugyanakkor világos tenden-
ciaként jelentkezett az, hogy a sportolás megkezdésének kora fokozatosan a gyermekkorra 
tevődik át. Ezt az 1950-es  évek magyar sportegyesületei gyakorlatilag nem fogadták el. 
Az anyagi, szellemi energiákat továbbra is döntően a felnőttekre fordították. Ennek ellen-
súlyozására a magyar sportvezetés 1957-től  lehetővé tette, majd 1963-tól  támogatta csak 
gyermek-, serdülőkorúakat (16 éves korral bezárólag) foglalkoztató sportiskolák működését.

Még az első magyar sportiskola megalakulásának évében Csinády és mtsai. (1956) hi-
vatkoznak Klaus, a nagyobb teljesítmény feltételeit összefoglaló ábrájára, amely az alkal-
masság, rátermettség összetevőit is bemutatta (46.	ábra). Hamarosan, 1963-tól  megkezdte 
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46. ábra
A nagyobb teljesítmény feltételei Klaus cit. Csinády és mtsai.  

(1956) után módosítva

működését a Központi Sportiskola (KSI) mint a központi sportigazgatás intézménye. Fő cél-
kitűzése az volt, hogy képzési anyagot, eljárásokat kísérletezzen ki mind a kiválasztáshoz, 
mind a tehetséggondozáshoz.

A juvenilis korúak tehetséggondozásának fontossá válása azt eredményezte, hogy 
 Nádori–Megyesi (1962) külön kiadványban összegezte a kérdéskörre vonatkozó ismerete-
ket. Ezekre a sportiskolák mellett a több mint 4000 magyar sportegyesületben is évről évre 
nagyobb szükség volt. A KSI az 1960-as  években egy-egy aktuális kiadványt, majd 1977-től  
Utánpótlás-nevelés címmel, évente 1-2 alkalommal rendszeresen megjelenő folyóiratot adott 
ki. Ezek mellett kialakult a sporttehetség-gondozás központi állami irányító szervezete is.
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Megvizsgáltuk, hogy az 1960-as  évek elejétől napjainkig hogyan tükröződött a sporttehetség 
problémaköre az egyik legtekintélyesebb sporttudományos kiadványsorozatban, a Magyar 
Testnevelési Főiskola Tudományos Közleményeiben. E periodika23 évente két-három al-
kalommal jelent meg, és évente 25-35 tanulmányt közölt. Az ezek közül sporttehetséggel 
foglalkozó írások évenkénti számát a 47. ábrán mutatjuk be. A vizsgált időszakban vi-
szonylag kevés, 1963–1988 közt azonban tendenciájában növekvő számú munkát talál-
tunk. Az 1960–1970-es  évek fordulópontján itt is – mint a nemzetközi áttekintésnél – je-
lentős növekedést tapasztaltunk. A Farmosi–Harsányi (1987) által összeállított, összesen 
638 munkát tartalmazó, válogatott hazai és nemzetközi bibliográfiában található magyar, 
sporttehetséggel foglalkozó munkák évenkénti eloszlását ugyancsak a 47.	ábra tartalmazza. 
Ennél a vizsgált időszakban már igen határozott fejlődési trend mutatkozik, még akkor is, ha 
a Makkár (1987) által szerkesztett konferenciakiadvány 37 írását nem is vették figyelembe. 

47. ábra
A sporttehetséggel foglalkozó magyar munkák számának megoszlása a TF tudományos közleményei  

című kiadványokban és a Farmosi–Harsányi (1987) által szerkesztett bibliográfiában

23 Időszaki sajtótermék
24 Magyar Testnevelési és Sportszövetség
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A sportigazgatás és a KSI többek között az 1966-os, 1968-as, 1969-es  módszertani konfe-
rencia előadásai kiadásával, az MTS24 az 1967-ben  készült, a fiatal sportolók felkészítésével 
foglalkozó szakcikkgyűjteménnyel kívánta elősegíteni a tehetséggondozást.

Másutt is készültek különkiadványok. Többek között Bakonyi (é. n.) még ma is csak 
kéziratban, a TF könyvtárában megtalálható munkája az atléták kiválasztásáról. Nagy 
(1977) az iskolai tanulók fizikai felkészültségének méréséről, Mészáros és mtsai. (1979) 
az alkatfejlődésről, Bakonyi (1981) az óvodások testi fejlődéséről, motoros tulajdonsá-
gairól, Földesiné (1983) az élsportolói státusról, Harsányi–Sebő (1984) atléták kiválasz-
tásáról, gondozásáról, Nádori (1985) az utánpótláskorúak felkészüléséről, Ozsváth–Fá-
bián (1985) a 10–18 évesek teljesítmény-diagnosztikájáról, Győri (1985) a diáksportról, 
 Barabás (1985) a fiatalok motoros tulajdonságairól, Baksa és mtsai. (1986) és Gallik 
(1987) az iskolai tanulók kiválasztásáról és gondozásba vételéről, Farmosi–Mezőszent-
györgyi (1987) a 14–18 évesek motorikus tulajdonságai és szociálökonómiai státusuk 
kapcsolatáról, Eiben–Pantó (1987/88) a testi fejlettségről írt a tehetséget is érintő munkát. 
A további részletek Harsányi (1990) tanulmányában találhatók meg.

8.7.3.	A	magyarországi	sporttehetség-gondozás	szervezeti	keretei
A hazai sporttehetség-gondozás az újkori sportélet kialakulásától kezdődően a II. világhá-
ború végéig a középiskolákban és a sportegyesületek egy részében folyt (Csanádi, 1970). 
A kultuszminiszter az 1920-as  évektől külön utasításban írta elő minden alsó- és középfokú 
intézet igazgatójának a tehetségesek – köztük a sporttehetségek – azonosítását, felfedezésük 
felettes szervezetnek történő jelentését, gondozásuk elősegítését.

Az 1950-es  évek a fordulópont előkészítését jelentették a hazai sporttehetség-kutatás 
szervezeti keretei tekintetében. Ugyanis a rendszeres sportbeli felkészülés megkezdésének 
életkora a 15 éves és fiatalabb életkorra tevődött át. A külföldi példák nyomán megismert 
gyermek- és ifjúsági sportiskolai rendszer bevezetése látszott a legészszerűbbnek. Erre 
1957-től  lehetőség is nyílott. Majd 1963-tól  az állam kialakította az Utánpótlás-nevelés Egy-
séges Rendszerét (UPER). E rendszer 1963-as  és 1970-es  tényezőit Csanádi (1970) nyomán 
a 48.	ábrán mutatjuk be. E rendszer alapvető eleme a sportiskola volt.

A	magyar	sportiskolák	(SI) olyan sportegyesület-szerű szervezetek voltak (1990-ig), 
amelyek többségükben csak gyermek-, serdülő- és néhány esetben ifjúsági korúak felké-
szítését vállalták azzal, hogy végzős növendékeiket – előzetesen megkötött szerződésnek 
megfelelően – átadják egy idősebb sportolókat is foglalkoztató egyesületnek (SE). Később 
SI csak ott működhetett, ahol legalább egy oktatási intézményben testnevelési osztályok is 
alakultak. A testnevelési osztályokban a heti kétórás testneveléssel szemben heti 3–5 test-
nevelési órája volt a tanulóknak. A hatéves korban ide kiválasztott gyermekek 6–10 éves 
koruk közt délután úgynevezett tanórán kívüli sport foglalkozáson sokoldalú általános 
képzést is kaptak, 10 éves koruk után pedig az SI szakosztályainak edzésein vettek részt.

Az OTSH25 (1981) jelentése	(49.	ábra) szerint az UPER résztvevőinek kb. 70%-a  
a  SI-kban készült fel. Az UPER elvitathatatlan érdeme	volt, hogy hozzájárult:

• a sporttehetség-kutatáshoz, -azonosításhoz, -gondozáshoz,
• a korszerű utánpótlásedzés elméletének és gyakorlatának elterjesztéséhez,
• a szervezett tehetségkutatás, -gondozás szük sé gességének elfogadtatásához, és
• számtalan hibával terhelve, de a nemzetközi konkurencia többségénél hatékonyabb 

utánpótlás-nevelést biztosított.
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48. ábra
Az utánpótlás-nevelés egységes rendszerének szervezeti formái és versenyrendszere  

(Csanádi, 1970)

49. ábra
A magyar versenysport utánpótlásának szervezeti felépítése  

(OTSH, 1981)
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25 Országos Testnevelési és Sporthivatal

Hátrányaiként említhető meg, hogy:
• az SI-k az SE-kkel szemben sok esetben külön szervezetként ellenérdekeltként mű-

ködtek, ugyanis a csúcsteljesítmény-életkori teljesítményekben legtöbbször nem 
voltak érdekeltek,

• a kiválasztást – 6 éves korban – túlnyomórészt ugyancsak olyan szervezetekre 
( iskolákra) bízta, amelyek nem voltak érdekeltek a csúcsteljesítmény-életkori telje-
sítmény növelésében,

• a kiválasztási mutatók értékelésénél nem vette figyelembe a biológiai (valódi) 
és edzéskort és a várható felnőttkori testmagasságot sem, s ez nagyszámú hamis 
pozitív döntéshez (tehetségesnek prognosztizált alkalmatlanok kiválasztásához) ve-
zetett (38.	ábra). Ezt azonban nem ismerte el, hanem a helytelen döntéseket szinte 
kizárólag a korai specializáció terhére írta,

• amikor kívülállók (Laki–Maxin, 1984) elemezték a rendszer egyik elemének, a test-
nevelés tagozatos képzésnek az eredményét, akkor arra a következtetésre jutottak, 
hogy a versenysport és az általánosan képző iskola céljai az iskolán belül nem bizo-
nyultak összeegyeztethetőnek. Ezért végső következtetésük az volt, hogy a verseny-
sport utánpótlásának biztosítását iskolán kívülre kell vinni, és vissza kell helyezni 
az adekvát szervezetébe, a sportegyesületbe, azonban az UPER ezt elutasította.

Az UPER az 1980-as  évek közepére kezdeti pozitív hatásait és lendületét vesztette. Ezt bi-
zonyítja az is, hogy a rendszer egyes alkotóelemei beszűkültek, illetve egyedül maradtak 
(2.	táblázat). Ezt a visszaesést erősítette meg Morvay (1987) is. E tendenciát a két integrált 
utánpótlás-nevelési szervezet megalakítása sem akadályozta meg. Integrált	utánpótlás-ne-
velési intézményen oktatási intézmény és sportiskola egyesített szervezetkénti működését 
értjük. Tevékenységük értékelésére valamennyi (sportszakmai, oktatási-nevelési, szervezési, 
gazdasági stb.) összetevőre kitérően külső elemzők még nem kerítettek sort.

2. táblázat
A magyarországi sporttehetség-gondozás szervezeti keretei az 1960–80-as  években

1 Oktatási intézmény és sportiskola egy szervezeti egységkénti működése.
2 Felmérő, kiválasztó, foglalkoztató rendszer egyik eleme a motorosan átlagon felüli 10–12 évesek sokoldalú általános képzéséhez. 

Szervezeti egységek 1962 1974 1979 1984 1987
Sportegyesületek (db) 4092 – 3915 3860 3263

Egyesületi sportiskolák (db) 0027 17 54 Beolvadtak  
a sportegyesületekbe

Városi sportiskolák (db) – 14 13 4 4
Sportági sportiskolák (db) – 37 ? Beolvadtak az SE-ekbe
Integrált utánpótlás-nevelési
szervezetek1 (db) – – – 01 2

Edzésközpontok az FKF2-rendszerben – – – – 0146
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A	felmérő,	kiválasztó,	foglalkoztató	(FKF) rendszert az állam támogatásával 1984/85-től  
(Baksa–Iglói–Ódor, 1986, és Gallik, 1987) vezették be. Azt tűzték ki célul, hogy az ország 
valamennyi III. osztályosát motorosan tesztelik (felmérik), az átlagon felülieket kiszűrik, 
és 10–12 éves koruk közt ún. edzésközpontokban, valamely szervezethez (iskola, SE stb.) 
kapcsolódó egységben sokoldalú általános képzéssel felkészítik (foglalkoztatják) a 12 éves 
kori sportágválasztásra. Ennek a rendszernek az előnye, hogy:

• az első olyan törekvés Magyarországon, amely a teljes népességben kívánta keresni 
a kiemelkedő motoros adottságúakat,

• gondoskodni kívánt az átlagon felüli adottságúak – már elfogadható – heti három-
szori gyakorisággal folyó felkészítéséről,

• ébren tartotta az utánpótlás-nevelés fontosságának eszméjét, és
• az 1990-es  években már sportágspecifikus szűrést és képzést is lehetővé tett.

Hátrányaiként	említhető meg, hogy
• a kiválasztást és foglalkoztatást a csúcsteljesítény-életkori nemzetközi élvonalbeli 

teljesítményekben többségében nem érdekeltekre bízta,
• a kiválasztási mutatók értékelésénél figyelmen kívül hagyta a biológiai (valódi) 

és edzéskor a várható felnőttkori testmagasság és testalkattípus szerepét,
• mivel nem sportágra történt a kiválasztás, nem számolhatott a gyermekek, szülők 

és sportági szövetségek egyértelmű érdeklődésével, és
• nem munkálták ki a sportágválasztás kritériumait. S bár már több mint húsz éve 

üzemel e rendszer, hatékonyságának objektív vizsgálatával nem találkozhattunk.

Az 1990-es  évektől az UPER-hoz hasonló utánpótlás-nevelési rendszer nem működik. 
A korábbi rendszerek maradványai nem átfogó rendszert alkotó elemekkel (sportosztályok, 
él sportolói tagozatok stb.) bővültek. A magyar versenysport 1988–1990 közötti közel 20%-os  
mennyiségi visszaesésével és az utánpótlás-nevelés szétesésével szemben az ifjúsági Európa- 
és világbajnokságokon a magyar sportolók relatív eredményessége 1991-ben  13–52%-kal  
nőtt (50.	ábra). Ennek oka az, hogy a nemzetközi élvonalbeli sportteljesítmények előké-
szítésében (az utánpótlás-nevelésben) elkövetett hibák következményei csak kb. 5-10 év 
múlva – késleltetetten – jelentkeznek.

8.7.4.	A	tehetségkutatási	koncepciók26	fejlődése
Mind a nemzetközi, mind a magyarországi tehetségkutatási koncepciók fejlődésében közel 
azonos tendenciák, tartós irányzatok figyelhetők meg.

8.7.4.1.	A	természetes	kiválasztódás
Ez a koncepció feltételezi azt, hogy a népesség minden juvenilis korú, egészséges tagja olyan 
mozgásgazdag körülmények között nő fel, hogy mindannyiuk motoros adottságai kibontakozhat-
nak, felszínre juthatnak, és éppen ezért később sportági alkalmasságuk is valószínűsíthető lesz. 
Ilyen feltételezett életkörülmények sehol a világon nincsenek.

26 Felfogásmód, elgondolás
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50. ábra
A magyar sport mennyiségi  

és minőségi mutatói 1988–1990 között  
(Mónus, 1993)
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Még az USA-ban  sem, ahol Beck (1990) szerint alig lehet szervezett tehetségkutatásról beszélni. 
Az iskolákban és College27-ekben azonban szinte valamennyi kiemelkedő adottságú fiatalt ki-
választanak a sportra, de e kiválasztás viszonylagos, relatív hatékonysága meglehetősen alacsony 
színvonalú. Ezt bizonyítja az, hogy ha a Salmela-féle (1981) kiválasztási sikerkvótát, hányadot 
az olimpián az I–VI. helyezéssel szerezhető pontok egymillió lakosra jutó hányadával fejez-
zük ki (Harsányi, 1990), akkor azt tapasztaljuk, hogy az USA-ban, a talán a világon legjobban 
ellátott, szervezett iskolai, egyetemi testnevelés és sport sem képes a lehetőségeknek megfelelő 
valamennyi sporttehetséget felszínre hozni. Az USA-nál jelentősen alacsonyabb lélekszámú, ke-
vésbé gazdag, gyengébb testneveléssel, egészségügyi ellátottsággal rendelkező országok például 
az 1988-as  olimpiai játékokon a jól, többnyire központilag szervezett sporttehetség-gondozással, 
utánpótlás-neveléssel relatív eredményességben messze megelőzték az Egyesült Államokat is 
(1.	táblázat). Ezért jutott Beck (1990) arra a következtetésre a szöuli eredmények elemzésekor, 
hogy helytelen volt az, hogy az országos szövetségek és az állam a tehetségkutatásban és tehet-
séggondozásban magára hagyta a német sportegyesületeket. Ennek következtében nem váltak 
eléggé hatékonnyá (az akkor még Nyugat-Németországban) az élsportolók felkészülésének se-
gítésére – állami támogatással – 1985-től  létrehozott olimpiai támaszpontok sem.

Mindezek arra engednek következtetni, hogy még olyan körülmények közt is szükség lenne 
egy átfogó tehetségkutatási-gondozási rendszerre, ahol az alapvető feltétel, a mozgásgazdag 
életkörülmények lehetőségei biztosítottak.

8.7.4.2.	Az	„edző	szeme’’	koncepció
A sporttehetségek felismerésére irányuló első törekvések a testnevelés és edzés gyakor-
latából származtak. A testnevelő tanárok, edzők megfigyelésein alapultak. A tapasztalt 
edző képes egy sor teljesítménymeghatározó személyiségjegy komplex megfigyelésére, 
és így megfelelőbb kiválasztási döntésre juthat, mint az olyan kutató, aki egy	módszerrel 
mindig csak	kevés	kiválasztási mutató megragadására lehet képes (Ulmer,1988). Ez a fel-
fogás részben állást foglal a testnevelő tanári, edzői tapasztalatok ma sem elhanyagolható 
értéke mellett, részben pedig utal a sporttehetség felismerésének soktényezős jellegére is. 
A nagy tapasztalattal rendelkező testnevelő tanárok, edzők értékes, megérzéseken alapuló 
szelektáló munkája azonban egyedül nem bizonyult elégségesnek. Ezek megtartása mellett 
szükségessé vált további eljárások keresése is.

8.7.4.3.	A	versenysikeren	alapuló	koncepció
Ez az elgondolás azon alapult, hogy a jobb adottságokkal rendelkező fiatalok verseny-
ről versenyre mind több ellenfelüket győzik le, s ezért minden verseny a kiválasztás 
egy-egy lépcsőjének is tekinthető. Ennek alapján vélekedett úgy több mint 30 éve 
 Rutenfranz (1968), hogy a sportbeli csúcsteljesítmény felé haladó fiatalok a legritkább 
esetben diagnosztizálhatók csak sportorvosi vizsgálatokkal, rendszerint inkább a megfelelő 
tapasztalatokkal rendelkező edzők fedezik fel őket a versenyeken. Ez az eljárás is hasznos 
ismeretekkel gyarapította a sporttehetség elméletét és gyakorlatát. Felhívta a figyelmet 
a versenyre mint a kiválasztás egyik eszközére, amelyet más tehetségterületek (például ma-

27 Bentlakásos iskolák
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tematika-, kémiaolimpiák stb.) is átvettek. Kimutatta a siker szerepét a sportág-, verseny-
számválasztásban. Megerősítette a sportszakemberek komplex megfigyelésének már ismert 
jelentőségét. Ugyanakkor nem számolt azokkal a lehetséges tehetségekkel, akiket nem 
sikerült a versenyzésbe bekapcsolni.Ezért az egyre növekvő színvonalú sportteljesítmény-
fejlődés igényeit ez a koncepció sem tudta kielégíteni.

8.7.4.4.	Passzív	kiválasztási	koncepció
Mindinkább beláthatóvá vált, hogy a kiemelkedő adottságúak azonosítása egyszeri teszte-
léssel nem oldható meg. Csak hosszabb, megfelelő összterhelésű sporttevékenység többéves 
folyamatában deríthető fel az alkalmasság.

Ennek megfelelően arra törekedtek, hogy minél több fiatalt vonjanak be a sportbeli fel-
készülésbe, s ennek során lehet fényt deríteni arra, hogy közülük kik a tehetségesek.

Ez hívta létre a boltív és piramis rendszerű	(37.	ábra)	passzív kiválasztási rendszerek 
alkalmazását. Az ekkor már viszonylag széles körben megkezdődő tudományos igényű sport-
tehetség-kutatást bírálva Schilling (1974) úgy látta, hogy a természetes tehetségkutatás nem 
a sporttudományos laboratóriumokban történik, hanem a széles alapokon (a piramis alján), 
jól szervezett és rendszeresen felépített utánpótlássport keretében. Ez a módszer elősegítette 
annak a ma is alkalmazandó elvnek a felszínre kerülését, elterjedését, hogy a sporttehetséget 
kizárólag csak adekvát28 sporttevékenység többéves folyamatában lehet felismerni. Emellett 
azonban túl nagy szellemi, anyagi ráfordítást igényelt. Ezért aktívabb kiválasztási rendszerek 
keresésére ösztönzött.

8.7.4.5.	Az	indirekt29	kiválasztási	koncepció
Ulmer (1973) nyomán vált ismertté a következő koncepció. A kiemelkedő adottságúak a ki-
sebb vagy azonos edzésterhelésre nagyobb teljesítményjavulással	reagálnak, mint kevésbé 
jó adottságú társaik. Rövidebben: edzhetőbbek. Ezt később Holmann (1988) nyomatékosan 
megerősítette, és a genetikailag meghatározott, átlagon felüli kiinduló képességszínvonal 
mellett a legfontosabb kiválasztási mutatónak tartotta.

Ez a koncepció is az edzésfolyamatot tekinti a kiválasztás egyik elengedhetetlen eszkö-
zének. Emellett pedig rámutatott az	edzhetőségre, mint az egyik legjelentősebb kiválasztási 
mutatóra.

Ugyanakkor e koncepció is csak azokkal a kiemelkedő adottságúakkal számolhatott, 
akik bekerültek az edzésfolyamatba. Az ezen kívüli potenciális30 tehetségeket nem tudta 
megragadni. A sporttehetség-kutatás koncepciója éppen ezért további finomításra szorult. 
Ezt az edzésgyakorlat az egyre inkább fejlődő sporttudománytól várhatta.

8.7.4.6.	A	sporttehetség-elmélet	tudományos	koncepciója
A sporttehetségek azonosításának, gondozásának tudományosan megalapozott koncepciója 
fejlődésének áttekintését Baur (1988) könnyítette meg. Ma ennek alapján úgy tudjuk, hogy 
a sporttudományos tehetségkutatási, -gondozási koncepció a következő sorrendben három 
fázison át fejlődött.

28 Megfelelő
29 Közvetett
30 Lehetséges
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a) A	sporttehetség	definiálása	a	kiválasztáshoz
• A sporttehetség kiválasztása.
• A kiválasztás kritériumainak megfogalmazása.
• A kiválasztási mutatók kimunkálása.
• A kiemelkedő adottságú személyek felkutatásának szervezése.
• Prognóziskészítés.

A sporttehetség fogalmának kielégítő meghatározása még ma sem áll rendelkezésre. Ez meg-
nehezítette és még ma is akadálya a kritériumok, mutatók folyamatban lévő kimunkálásának. 
A prognózis még ma is sokszor kisgyermekkori kiválasztási mutatók és a csúcsteljesítmény-
életkori teljesítménykritériumok kapcsolata nyomán történik. Csak kevés, korszerűbbnek 
minősíthető munka foglal állást a megvalósíthatóbb	szakaszos	tehetségprognózis mellett. 
Az fogadható el, hogy a tudományos tehetségkutatási koncepció első lépésben pontosabbá 
tette a sporttehetség elméletére vonatkozó ismereteket, de nem tudta kielégíteni az edzés-
gyakorlat igényeit.

b)	Kiválasztás	az	utánpótlásedzés	folyamatában
A második fázisban nyilvánvalóvá vált, hogy a rendszeres sportolás megkezdésének 

gyermekkorra történő áthelyeződése az utánpótlásedzést a kiválasztás egyik elengedhetetlen 
eszközévé teszi. Ennek elfogadásával legelőször a korai specializálódás problémájával, majd 
a funkcióérettségnek megfelelő távlati vagy hosszú távú felkészülés tartalmának kimunkálá-
sával került szembe mind az elmélet, mind az edzésgyakorlat.

A legelfogadhatóbb utánpótlás-edzésmodell Martin-tól  (1981) származik. Független 
az életkortól és a sportolás megkezdésének (a gyakorlatnak is megfelelő, többféle) módjá-
tól. A pszichobiológiai fejlődésnek, érésnek és a sportteljesítmény-fejlődés törvényszerű-
ségeinek egyaránt megfelel. Figyelembe veszi, hogy az ember bio-pszicho-szociális lény 
( Westphal, 1987; Thorhauer, 1990). Ezért a személyiség egészét, a képességeket, a vágya-
kat, törekvéseket, érdeklődést és a szociális környezetet is egyaránt tekintetbe veszi. Az ilyen 
modellnek megfelelő utánpótlásedzés folyamatában a kiválasztási, felkészítési és szakosodási 
folyamatot össze kell hangolni (Harsányi, 1971; Kupper, 1976; Harsányi–Móráné, 1983; 
Harsányi–Sebő 1984; és Tabacsnik, 1980). Ennek sémáját az 51. ábra tartalmazza.

Az utánpótlásedzés kiválasztási eszközként történő felhasználása tovább javította 
a sporttudományos alapokon nyugvó kiválasztást. Ezen belül lehetővé tette, hogy a gyakor-
lott, nagy tapasztalattal rendelkező edzők naiv (nem rendszerezett, hanem csak megérzése-
ken, intuíciókon alapuló) megfigyeléseit felválthassa a pedagógiai megfigyelés.

Eközben azonban újabb probléma merült fel. A sok sportágban tíz évet is átfogó után-
pótlásedzés és az ezen belüli hosszú kiválasztási folyamaton belül konfliktusok31 keletkeztek 
a sportpályafutás és a hivatásra történő felkészülés között. Ezzel a tudományos igényű sport-
tehetség-elmélet és -gyakorlat az 1980-as  évek elejére elérkezett a harmadik szakaszához, 
amely még ma is tart.

31 Összeütközések
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51. ábra
A rendszeres sportolást eltérő életkorban kezdők felkészülési szakaszainak néhány 
változata az egymásra épülő edzéscélok alapján Martin (1981) után módosítva

c)	A	sportpályafutás	és	az	életpálya	összehangolása
E kiválasztási, tehetséggondozási problémát a következő faktorok váltották ki.
• Megnőtt, például az 1950-es  és 1970-es  évek közt 2-3 szorosára növekedett az edzés 

terjedelme.
• A sportolás időszaka egybeesett az iskolai képzési feladatokkal. Az élsportra történő 

felkészülés közel egy évtizedet igényelt még a legkiválóbb adottságúaktól is, ugyanakkor 
maximum ugyanilyen hosszú egzisztenciát32 tudott és tud biztosítani.

• Beszűkült a tanulmányokra, családra, barátokra, szórakozásra biztosítható szabadidő, 
s ez számtalan szocializációs33 konfliktust váltott ki.

E problémák vizsgálata eddig a következőket eredményezte. A sporttehetségek gondozásá-
ban megnövekedett a sportpedagógia szerepe. A tehetségek csak a család, iskola, barátok 
teljesítménybarát légkörében gondozhatók eredményesen. Keresni kell az olyan eljárásokat, 
amelyekkel a juvenilis korúak félfoglalkozású munkaidőnek megfelelő terhelése csökkenthe-
tő (például teljes- és részinternátusok, kollégiumok stb.), erősíteni szükséges a sportoló-edző 
szociális34 kapcsolatait.

32 Életlehetőség
33 Az egyén beilleszkedése a társadalomba
34 Társadalmi
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8.7.4.7.	A	sporttehetség-kutatás	tudományos-szakaszos	koncepciója
A sporttudomány arra törekedett, hogy a gyermek- és serdülőkorban felvett és mért adatok 
(például testalkati jegyek) és motoros tesztek (később már élettani, pszichikai és szocializáci-
ós mutatók) eredményei és a csúcsteljesítmény-életkori sportteljesítmények között összefüg-
géseket állapítson meg (Letzelter, 1981; Gabler–Ruoff, 1979). Végső soron tehát az volt 
a sporttudomány célja, hogy gyermek- és serdülőkori értékekre támaszkodva felnőttkori 
eredményességet prognosztizáljon. Ez a törekvés sem járt nagyobb sikerrel, mint a korábbi 
kiválasztási eljárások alkalmazása (Wendland, 1986). A tudományos eljárásokkal folytatott 
kiválasztásban a 	szakaszos prognózis	elvén nyugvó módszer (Kupper, 1976; DVfL 1985; 
Hofman–Schneider, 1985) hozta a legtöbb eredményt. Ez azt jelenti, hogy az	előrejelzést 
az egyik távlati felkészülési szakaszban csak a következő szakaszra készítették el, például 
az alapozó edzés időszakában azt valószínűsítették, hogy az adott egyén a felépítő edzésre 
alkalmas-e stb. (52.	ábra). Ezt az NDK-ban  kidolgozott rendszert a versenysport nemzetközi 
élvonalában elért teljesítmények igazolták (1.	táblázat).

52. ábra
A szakaszos prognózison alapuló kiválasztás sémája  

egy 20–30 csúcsteljesítmény-életkorú sportág példáján  
(Harsányi, 1996)
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8.8.	A	sporttehetség	fajtái

A sporttehetség többféleképpen is értelmezhető. Ennek megfelelően több fajtájáról beszél-
hetünk. Az értelmezés és a sporttehetségfajták attól függően változnak, hogy milyen a foga-
lommeghatározás (definíció), mely tehetségkritériumok vagy nézőpont a megítélés alapja.

Ahhoz, hogy a sporttehetséggel kapcsolatos álláspontok megvitathatók, a szükséges 
kiválasztási, gondozási intézkedések megfelelők legyenek, célszerű tisztázni az eltérő ér-
telmezésből fakadó sporttehetségfajtákat.

Mielőtt a tehetség fajtáit részleteznénk, szükséges a szinte valamennyi tehetségdefiníció-
ban szereplő adottság tehetségmeghatározásban betöltött szerepének tisztázása.

Eszerint az	adottságot a sporttehetség meghatározásán belül olyan öröklött, de a sport-
tevékenység folyamatában a környezet (ezek közül elsősorban az edzés és a szocializáció) 
hatásai nyomán felszínre kerülő, fejlődő elemként fogjuk fel, amely a dinamikus	adottság-
fogalommal (dynamic concept of Aptitude, la nontion dynamique de talent, dinamischer 
Begabungsbegriff) azonos, s meghatározza a tevékenység folyamán fejleszthető tulajdon-
ságok felső határát és nagy részben a fejlődés ütemét is. Éppen ezért Geron-nal (1976) 
egyetértésben a sportban a tehetségkutatás, -szűrés, -kiválasztás folyamán tulajdonképpen 
adottságkutatást értünk. Hogy mégsem ezt az elnevezést használjuk, annak oka az, hogy 
a tehetségkutatás (Talent Scouting, Détection des talents, Talentsuche) kifejezés már az egész 
világon elterjedt, s ezért megváltoztatása még akkor sem lenne helyes, ha az adottságkutatás 
kifejezés jobban fedné a valóságot.

Ettől függetlenül a sporttehetség kutatásánál az adottságoknak olyan jelentős a szerepe, 
hogy az adottságok fajtái szerint is különbséget szükséges tenni a tehetségek közt.

Beyer (1987) szerint háromféle adottságot különböztet meg a sporttudomány: általános	
motoros	adottságot (general Aptitude, un talent général, allgemeine Begabung), specifikus	
adottságot (specific/motor/Aptitude, un talent spécifique, spezifische motorische Begabung) 
és speciális	adottságot (special Aptitude, un talent spécial, Spezial-Begabung). Egyrészt 
ezeknek megfelelően teszünk különbséget általános, specifikus és speciális sporttehetség 
között, másrészt pedig színvonalspecifikusan és tulajdonság	specifikusan is (Letzelter, 
1981) meg kell különböztetni a tehetségeket. E felosztásra azért van szükség, hogy akár 
az elméleti problémák, akár a gyakorlati tennivalók megoldásakor tisztázható legyen, hogy 
milyen tehetségről van szó. Enélkül ugyanis részben a megértésben, részben a problémák 
megoldásában helytelen vágányra lehet kerülni.

8.8.1.	Az	általános	motoros	tehetség
Az	általános	motorikus	tehetséget hatékony mozgástanulási készség, magas fokú, sokrétű, 
jól alkalmazható mozgásrepertoár35 jellemzi. Ezen túlmenően az általános motoros tehetség 
életkorhoz is kötődhet. Filippovics–Turevszkij (1977) kimutatta, hogy a motorikus telje-
sítmény a biológiai fejlődés-érés folyamán nemcsak fejlődik, növekszik, de szerkezetileg	is	
átalakul. Míg 7-8 éves korban a mozgásos teljesítményt másik négy tényező mellett 45%-ban  
az általános motoros adottság (az 53.	ábrán a 7-8 éveseknél a 2-sel jelölt kör) határozza meg, 
addig a 15-16 éves korúaknál a meghatározó faktorok száma tizenkettőre differenciálódik,36 

35 Mozgáskészlet
36 Elkülönül
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szakosodik, s az általános motoros adottság már nem szerepel ezek között. Ezért, ha 7-8 
évesek körében történik a tehetségkutatás, akkor az általános motorikus tehetség azonosítása 
lehet a reális cél, ha pedig már serdülőkorban kerül erre sor, akkor az egyre inkább sajátossá 
váló sporttehetség keresése a célravezetőbb.

8.8.2.	A	specifikus	motorikus	tehetség
A magyar nyelvben nem, de angol, német és francia nyelvterületen megkülönböztetik a spe-
cifikus és a speciális sporttehetséget. Specifikus	sporttehetség az a fiatal, aki átlagon felüli 
adottságokkal rendelkezik a motorikum és a sport területén a kiemelkedő sportteljesítmény-
fejlődéshez. Ezt úgy értelmezhetjük, hogy már nem szorosan vett általánosan kiemelkedő 
kondicionális és koordinációs lehetőségekkel, hanem sokoldalúan,	de	még	nem	sportágsajá-
tosan kiváló öröklött mozgásos lehetőség áll az adott fiatal rendelkezésére a versenysporthoz.

8.8.3.	Speciális	sporttehetség
Speciális	sporttehetség az a fiatal, aki egy konkrétan körülhatárolt sportághoz	vagy azon 
belül egy-két versenyszámhoz	örökölt olyan adottságokat, amelyek kedvező körülmények 
és tevékenység hatására kiemelkedő sportteljesítményhez vezethetnek.

Leegyszerűsítve poszt- vagy versenyszám-specifikus tehetségről is beszélhetünk (pél-
dául kapustehetség, magasugró-tehetség, vegyesúszó-tehetség stb.).

8.8.4.	Tulajdonságspecifikus	tehetség
Tulajdonságspecifikus	tehetség az a fiatal, aki olyan kiugró öröklött adottságokkal ren-
delkezik a koordinációs vagy kondicionális területek egyikében (például állóképesség), 
hogy az ennek megfelelő sportágakra, versenyszámokra jellemző sajátos tevékenység 

53. ábra
A mozgástulajdonságok differenciálódásának sémája  

(Filippovics–Turevszkij, 1977 után módosítva)
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37 Kilátás, remény

 folyamatában és hatására vagy egyikben, vagy másikban, attól függően, hogy melyik sport-
ág vagy versenyszám kínálata áll rendelkezésre, illetve melyiket fogadja el az adott egyén, 
kiemelkedő teljesítményre van kilátása (például országúti kerékpározásban vagy maratoni 
futásban, vagy triatlonban stb.).

8.8.5.	Színvonalspecifikus	sporttehetség
Színvonalspecifikus	sporttehetségről beszélünk akkor, ha a kritérium, az ismérv szintje nem-
zetközi, nemzeti, regionális, helyi vagy települési, vagy netán egy iskolai közösség körében 
legjobb adottságúak sportteljesítményével azonos (39.	ábra). Ez az a sporttehetségfajta, 
amely meghatározásának hiányából a sporttehetség elméletében és gyakorlatában a leg-
több tévedési lehetőség rejlik. Ha ugyanis nem határozzák meg az elméleti vagy gyakorlati 
problémák tárgyalása, megoldása során, hogy milyen színvonalú sporttehetségről van szó, 
akkor a megoldáshoz választott módszerek nem lehetnek megfelelőek, s a nem megfelelő 
módszerekkel végzett munka szükségszerűen eredménytelenséghez vezethet.

Ha például az a feladat, hogy egy országot a nemzetközi élvonalban képviselő sport-
tehetséget szükséges kiválasztani, akkor a teljesítményismérvet a nemzetközi élvonalbeli 
sportteljesítmény jelentheti csak. Ha egy ilyen cél esetén egy régióra vagy egy településre 
jellemző legjobb sportteljesítményt alkalmaznak kritériumként (például a település legjobb 
adottságú személyét minősítik a legjobb perspektívával37 rendelkezőnek az egész ország-
ban legjobb adottságúakkal szemben), akkor bizonyos, hogy a nemzetközi élvonalban csak 
kudarcok várnak az ilyen módon szelektálókra. Ha ezek az állítások elfogadhatóak, akkor 
ennek az a következménye, hogy a sporttehetségek kiválasztása egy országon belül a nemzeti 
érdekek szempontjából csak akkor lehet hatékony, ha a kiválasztási kritériumokat egy olyan 
központi szervezet alkotja meg, amelyiknek módja van ezek egész országra kiterjedő adat-
gyűjtésére, feldolgozására. Feltehető, hogy a II. világháború után azok az országok gyenge 
gazdaságuk, kultúrájuk stb. ellenére, amelyek központilag irányított szelekciót alkalmaztak 
(például NDK, Bulgária, Románia stb.), többek közt azért voltak eredményesebbek sok 
nagyobb lélekszámú, gazdagabb, minden tekintetben fejlettebb országnál, mert valódi telje-
sítménykritériumokat tudtak érvényesíteni. Ez a tapasztalat nem mai keletű. Gallov (1974) 
már több mint 30 éve felhívta a figyelmet arra, hogy a felkészülés feltételeinek relatív elté-
rései ellenére azonos minőségű eredmények mutathatók ki, ha a feltételek és a nagy létszám 
hiányát szakszerűbb kiválasztás ellensúlyozza a helyes felkészülési módszerek alkalmazása 
mellett. E felfogást lehet a „kis számok törvénye” szerinti kiválasztásnak is nevezni.

8.9.	A	sporttehetséget	meghatározó	tényezők

8.9.1.	Az	öröklődés
Abból indulhatunk ki, hogy elfogadjuk Geron (1976) álláspontját, miszerint: a	tehetségkuta-
tás	adottságkeresés.	Ennek elfogadása esetén könnyen belátható, hogy a tehetségesek minél 
korábbi felismeréséhez elengedhetetlenül szükséges ismerni, hogy melyek azok a tényezők, 
amelyek Volkov (1974) szerint öröklötten meghatározzák a várható teljesítmény alsó és felső 
határát és fejlődési ütemét egyaránt.
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Ezek részletezése előtt szükséges megindokolni, miért foglalkozunk az öröklődés kérdésé-
vel más területeknél bővebben. Ennek egyik oka az, hogy az öröklés tényeivel korábban sehol 
sem néztek szembe szívesen. Ezért az erre vonatkozó, bár meglévő kutatási eredmények nem 
kaptak jelentőségüknek megfelelő hányadot a sportbeli felkészülés keretein belül. A másik oka 
pedig az, hogy a sportteljesítmények várható további fejlődésének, mások mellett, egyik alapvető 
záloga az, hogy a felkészülésbe bevont fiatalok milyen fokú speciális öröklött adottságokkal ren-
delkeznek. Ezért foglalta össze Hollmann (1988) a sporttehetségekről szóló munkáját úgy, 
hogy „az élsportolóknak genetikailag átlagon felüli kiinduló adottságokkal kell rendelkezni 
az átlagon felüli terhelhetőség mellett”.

8.9.1.1.	Az	öröklődés	általános	törvényszerűségei
Az általános törvényszerűségek ismeretére azért van szükség, mert az egész világon erős 
kétely és igen jelentős félreértelmezés kísérte e tudományág történetét. Nyugat-Európában, 
de elsősorban az USA-ban  úgy fogták fel, hogy ha a tehetség egyértelműen és csak az örök-
lés által meghatározott, és mindenképpen kibontakozik, nincs szükség keresésére, gondo-
zására. Ennek a nézetnek a képviselője Terman–Oden (1959) volt. A szocialista szempont 
pedig az volt, hogy minden ember egyformán kibontakoztatható. Ez esetben ugyancsak 
felesleges a tehetségkutatás és speciális tehetséggondozás. Ezek miatt az egyoldalú túlzások 
miatt Ranschburg (1986) szerint még most is ott tartunk, hogy tenni ugyan nem teszünk 
a tehetségért, de legalább beszélünk róla. Miután a fentiek részben érthetővé teszik a gene-
tikával szembeni, talán még ma is fentálló tartózkodást, nézzük meg e tudományág alapvető 
törvényszerűségeit.

A humángenetika megalapítója az angol Francis Galton (1822–1911), Charles Darwin nagy-
bátyja volt. Az örökletes alkat és jellem című, 1865-ben  megjelent munkáját lehet tekinteni a hu-
mán- (ember) genetika születésnapjának. Egy angol közmondás: „Great men’s sons seldom do 
well” (A nagy emberek fiai ritkán tehetségesek) alapján kezdett foglalkozni az emberi tehetség 
öröklésével. Vizsgálatai eredményeiről Az örökletes tehetség címen 1869-ben  könyvet tett közzé. 
Az öröklődés néhány törvényszerűségét Czeizel (1984, 1986) munkáira támaszkodva ismertetjük. 
A sok gén (poligénia) által meghatározott öröklés törvényét Galton ősöröklés (eredetileg Galton-
regresszió, ma Galton-szabály) néven fedezte fel a múlt században. Ez a szülők és gyermekeik, 
továbbá másod- és harmadfokú rokonok közti testmagasság-hasonlóság mértékének kimutatásán 
alapult. Ezt a hasonlóságot a korrelációs koefficienssel (összefüggési együtthatóval = r) mutatta 
ki. Ennek értéke 0,0–1,0 között változik, s a teljes, 100%-os  kapcsolat esetén az együttható ér-
téke egyenlő 1,0-gyel. Ennek alapján azt találta, hogy az értékek feleződnek (54.	ábra). Ez azt 
jelenti, hogy a 46 kromoszómából csak 23-at, a gének felét adja át az ember az utódainak, s ők 
újra csak a felét az ő gyermeküknek. Ennek megfelelően a nagyszülők és unokáik között 25%-os  
a kromoszóma- és génazonosság. Ugyanezt a törvényszerűséget kapta Galton az értelmi szint 
öröklődésének vizsgálatánál is. Ez alapján vált világossá a családi hasonlóság alakulása. Ez a bio-
lógiai	öröklődés	törvénye.

Azóta azonban már tudjuk, hogy az öröklődés nem csak egyszerű biológiai öröklődés. 
Még két formája érvényesül. Ezeket Czeizel (1984) nyomán az 55.	ábrán szemléltetjük. 
A második az ún. etiológiai	(magatartásbeli)	öröklődés. Ez Czeizel (1986) szóhaszná-
latában a minta	öröklődése, ami azt jelenti, hogy a gyermek öntudatlanul átveszi azokat 
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54. ábra
A testmagasság rokonok közti hasonlósága (Galton cit. Czeizel, 1986)  

nyomán a biológiai öröklődés az ősörökség törvénye szerint

55. ábra
Az öröklődés három fő formája  

(Czeizel, 1984)
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a  magatartásmintákat, más néven szokásokat, amelyeket a szüleitől lát. Például az alkoho-
lista szülők gyermekei nem azért lesznek alkoholisták, mert biológiailag öröklődik az al-
koholizmusra való hajlam, hanem azért, mert azt látják, hogy a szülő gyakran lerészegedik. 
A harmadik forma a szociokulturális	öröklődés. Ez azt jelenti, hogy az ember képes arra, 
hogy a múltban és a jelenben megszerzett össztársadalmi ismereteket – a biológiai örökléstől 
függetlenül – átörökítse. Ezzel foglalkoznak hivatásszerűen a pedagógusok (tanárok, edzők, 
tanítók stb.). Ez az öröklődési forma csak az emberre jellemző. A gyakorlatban Czeizel 
(1986) nem tulajdonít jelentőséget az öröklődés három formája részesedésének. Szerinte 
a három fajta együtt határozza meg az ember öröklött tulajdonságait.

Az öröklődés egy másik, ugyancsak Galton által felismert szabálya „a visszatérés 
az átlaghoz”. Terman–Oden (1959) az 1920-as  években 150 körüli IQ-val (Intelligencia 
Quotiens = értelmi hányados) rendelkező szülők gyermekeit az 1950-es  években megvizs-
gálta IQ-juk szempontjából. A gyermekek IQ-ja már alacsonyabb volt. Ebben az ősörökség 
(biológiai öröklődés) törvénye érvényesült azzal, hogy az IQ még mindig (a második gene-
rációnál is) messze a népességre (populációra) jellemző 100-as  átlagosnál jelentősen ma-
gasabb (131) volt. De ugyanakkor elmaradt szüleik 150 körüli átlagos IQ-értékétől. Ennek 
Czeizel (1984) három okát látta:

• a másik szülő hatása,
• a kiemelkedő adottságokhoz sok minden szerencsés egybeesés is szükséges, és
• bizonyos személyiségtulajdonságok, például akarat, kitartás, szorgalom esetleg öröklés-

től független meghatározó jellege. Ezért a genetika korszerű felfogása szerint a kivéte-
les adottságok alapján a gének szerencsés kombinálódásának köszönhetően kiugrik egy 
kivételesen nagy tehetség, aki az utódok generációiban gyorsan visszatér az átlaghoz.

Feltehető, hogy e szerencsés kiugrás az oka annak, hogy egy	populáción	belül	egy	képessé-
get	tekintve	statisztikailag	és	gyakorlatilag	egyaránt	igen	alacsony	a	tehetségesek	száma. 
Ezt Czeizel (1984) után az értelmes (intelligens) emberek IQ-jával jellemzett eloszlásával 
az 56.	ábrán mutatjuk be. Eszerint egy populáción belül egy adottság  együttest igénylő te-
vékenységben átlagosan az emberek 2,5%-ánál számíthatunk tehetségesekre. Ez azt jelenti, 
hogy Magyarország 10,3 millió lakosa közül statisztikailag 230 ezer fő lehet tehetséges. 
Az így becsült tehetségesek száma szükségszerűen alacsonyabb. Mégpedig attól függően, 
hogy milyen tevékenységet vizsgálunk. Ha ez a sport, akkor nyilvánvalóan annyival keve-
sebb tehetségre számíthatunk, amennyivel a kisgyermekek és a versenysporthoz már idősek 
száma a népesség megfelelő részét csökkenti. Természetesen nemcsak az IQ, de a sportte-
hetség szempontjából is vizsgálták az embereket. Hahn (1982) 1-5%-ra  becsülte motoros, 
sportmotoros és szociálpszichológiai vizsgálatok alapján a népességen belüli sporttehetségek 
arányát. Minél	jobbak	az	öröklött	adottságok,	annál	hatékonyabbak	a	környezet	rossz,	
közepes	vagy	jó	hatásai Czeizel (1984). E törvényszerűséget az 57.	ábrával szemléltet-
jük. A fenotipikus (az öröklött tulajdonságok és a környezet együttes hatásának eredménye) 
IQ-értékek változása függ a kiinduló (öröklött) szinttől és az élet folyamán bekövetkező 
környezeti hatásoktól.

A jó környezeti hatások eredményeként:
• az értelmi fogyatékosoknál (A) 5,
• az átlagon aluliaknál (B) 15,
• az átlagosoknál (C) 20,
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56. ábra
Az értelmi képességek valódi %-os  megoszlása a népességen belül az IQ alapján 

Czeizel (1984) nyomán a tehetség arányának jellemzéséhez

57. ábra
A különböző öröklött adottságok  

és az ezeket befolyásoló
környezeti feltételek hatása  

az intelligenciára, Czeizel (1984)  
Gottesman nyomán



98 Edzéstudomány

• a kiemelkedő adottságúaknál (D) 30 IQ-egységgel növekedett a potenciális (lehető-
ségként létező) intelligencia színvonala. Ebből Czeizel (1977) az alábbi következ-
tetéseket vonta le:
 – az öröklődés meghatározza a lehetőségek átlagos szintéjét,
 – a sokgénes öröklődés meghatározza az értelmi szint teljesítményhatárait,
 – a környezeti tényezőktől függ, hogy az adottságokból mi valósul meg,
 – a jobb genetikai adottságok jó környezetben nagyobb fejlődést biztosítanak, mint 

a gyengébbek, és
 – a genetikai és környezeti tényezők végső teljesítményből való részesedését nehéz 

pontosan meghatározni.

A	tehetség Czeizel (1977) szerint elsősorban a veleszületett potenciális adottságokat jelenti 
és három	esetben	nem	nyilvánulhat	meg:

• ha az egyén nem éri meg tehetsége kibontakozásának korát,
• ha nincsenek meg azok a külső (környezeti) feltételek, amelyek a tehetség megva-

lósulásához nélkülözhetetlenek, és
• ha a személyiség többi összetevője (akarat, szorgalom, kitartás) hiányzik.

Ranschburg (1986) a kiemelkedő adottságúakra a „genetikai ígéret” fogalmát használta, 
a valóra váltásban a környezetnek nemcsak az egyszerű kibontakoztatásában látja szerepét, 
hanem az a felfogása, hogy a környezet alkotó résztvevő a tehetség létrehozásában.

Az öröklékenység mérése
Az öröklékenység (örökölhetőség, tudományos nevén = heritabilitás) a poligén jellegű érték-
mérő tulajdonságok öröklődési tendenciáit (tartós irányzatait), öröklődésének valószínű mér-
tékét fejezi ki.

A heritabilitás hányadának kiszámítására, értelmezésére vonatkozó ismeretek felele-
venítése azért látszik szükségesnek, mert a sportteljesítményt befolyásoló tulajdonságok 
örökölhetőségére vonatkozó jellemzők értékelését elősegíti. Jele: h2.

h2 = s2g (s2g + s2k),

ahol s2g = a genetikai variancia, s2k = a környezeti variancia (variancia = a populáció együt-
tes szórásnégyzete).

A h2 képlete érzékelteti, hogy a heritabilitás az észlelt szóródásnak a genetikai hányada. 
Kifejezése történhet tört számmal, például 0,5 vagy %-osan, például 50%.

A h2-számítások elvi alapja a különböző rokonságban lévők genetikai és környezeti 
varianciáinak egymáshoz való viszonyítása. A h2 értékei számíthatók

• szülő–utód,
• féltestvér,
• édestestvér és
• egy- és kétpetéjű ikrek módszere szerint.

A h2-értékek korlátozott érvényűek. Csak meghatározott népességre és adott környezeti vi-
szonyokra érvényesek. Az egyedi örökítőképességre nem vonatkoznak.
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8.9.1.2.	A	sportbeli	adottságok	öröklődése
A sportbeli adottságokat meghatározó jellemzők öröklődési mértékének kimutatásához a kö-
vetkező eljárásokat alkalmazták.

8.9.1.2.1.	Családfakutatások
A motoros öröklés hatásait állatoknál (például lovaknál) 20 generációra visszamenően is 
vizsgálták. A sportoló embernél azonban az ilyen vizsgálatokhoz még kevés idő telt el a nyo-
mon követéshez. Legfeljebb 2-3 generáció (nemzedék) vizsgálható.

Ennek oka az, hogy a versenysport ebből a szempontból nézve még túl „fiatal” társa-
dalmi jelenség.

Ennek ellenére a kutatók már jelezték kiváló sportolók magas színvonalú sportbeli 
adottságainak utódaiknál is felismerhető jelentkezését.

Az eddigi vizsgálatok eredményei azt igazolták, hogy a kiemelkedő sportteljesítményt 
nyújtó szülők utódainak átlagosan 50%-a  vált ugyancsak kiváló sportolóvá. Emellett még azt 
tapasztalták, hogy az utódok nem mindig abban a sportágban (versenyszámban) nyújtottak 
magas színvonalú sportteljesítményt, mint elődeik, hanem igen sok esetben más sportágban 
jelentkeztek az eredmények. Megállapítható, hogy a családfakutatások még csak részered-
ményeket hoztak a sportbeli adottságok örökölhetőségére vonatkozóan. Ahhoz, hogy ezzel 
az eljárással teljesebb kép alakulhasson ki, még további generációk vizsgálati lehetőségére 
szükséges várnunk. Ám valószínű, hogy itt is számítani lehet a „visszatérés az átlaghoz” 
törvény érvényesülésére.

8.9.1.2.2.	Ismert	tényezők	és	a	mozgástulajdonságok	kapcsolata
Abból a feltételezésből indultak ki, hogy néhány tényező öröklődési hányadosai bizonyítottan 
nagymértékűek. Ilyen – többek közt – a vércsoport is. Ezért arra a következtetésre jutottak, 
hogy a vércsoport és a sportbeli adottságokat jellemző értékek közti összefüggés mértékével 
feltárhatók az ember mozgástulajdonságainak öröklődési viszonyai. Más szóval azt tételezték 
fel, hogy ha egy meghatározott vércsoport és egy meghatározott mozgástulajdonság közt 
szoros a kapcsolat, akkor ez a mozgástulajdonság nyilvánvalóan erősen függ az örökléstől. 
Megállapították, hogy a „0” vércsoportba tartozók közt statisztikailag jobb fizikai teljesítő-
képességgel rendelkezők találhatók, mint a többi vércsoportbelieknél. Ez azt jelenti, hogy 
arra számíthatunk, hogy az állóképességi sportágakba, versenyszámokba a „0” vércsoport-
beliek közül nagyobb arányban érdemes kiszűrnünk a fiatalokat, mint a többi vércsoportba 
tartozók közül.

8.9.1.2.3.	A	heterózis-effektus
Nold (1958) felvetette, hogy a Shull által 1914-ben  heterózis-elméletnek nevezett jelen-
ség hogyan érvényesülhet. Ez azt jelenti, hogy az eltérő biológiai adottságokkal rendelkező 
szülők gyermekei például magasabbak a többieknél. A magasabb termet versenysportbeli 
jelentőségét pedig már igen sok kutató felismerte. Grimm (1966) az eltérő biológiai adottsá-
gokat a szülők születési helyének távolságával jellemezve a heterózis-effektust megerősítette. 
Ennek alapján feltételezhető, hogy a biológiailag eltérő genetikai adottságú szülők utódai 

38 Termelőképesség
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fenotípusát (megjelenési típusát), növekedését, fejlődését, produktivitását38, a környezeti 
hatásokkal szembeni ellenálló-képességét – s ezen belül sportteljesítményét is – kedvező 
befolyás éri. A heterózis-effektus kiválasztásban való felhasználási lehetőségeinek kimunká-
lása még nem tart ott, hogy az edzésgyakorlat kezébe jól használható módszereket adhasson. 
Mégis meg kell említeni, mert az érdeklődés felkeltésével hozzájárulhat további kiválasztási 
mutatók feltárásához.

8.9.1.2.4.	A	testalkati	jellemzők	öröklődése
A hosszúsági	jellegeknél a 3.	táblázatban felsorolt öröklődési hányadosokat talál-
ták. Ezek ikervizsgálatokra alapozott elemzése azt eredményezte, hogy Tanner (1953) 
 Dahlberg (1926) és Holzinger (1929) eredményeit áttekintve már több mint 40 évvel ez-
előtt belátta, hogy a testmagasságot 90%-ban  a genetikai kód határozza meg. E mellett foglalt 
állást Wolansky (1970) is. A további hosszúsági jellegek és a szülők-gyermekek, továbbá 
testvérek, családtagok körében végzett vizsgálatok ugyan alacsonyabb öröklődési hányado-
sokat eredményeztek, de ezek többsége is több mint 50%-os  genetikai determinációt39 jelzett.

Bouchard (1977) 33 öröklődési együttható középértéke alapján átlagosan 80%-os  
öröklöttséget állapított meg. Ezért az olyan sportágakra és versenyszámokra történő kivá-
lasztásnál, ahol a testmagasságnak és a hosszúsági jellegeknek meghatározó szerepük van 
a teljesítményben, a testalkati jegyeket egyik alapvető indikátorként (mutatóként) szükséges 
kezelni. Számítani lehet arra, hogy a prognosztizálás folyamán stabil mutatóként kezelhetők.

Azon,	hogy	egy	kiválasztási	mutató (például a testmagasság) stabil40, azt értjük, hogy 
a gyermek-, serdülő- és ifjúsági (összefoglalóan: juvenilis) korban mért érték milyen szorosan 
és mekkora statisztikai valószínűség mellett függ össze ugyanezen mutató érett, felnőttkorban 
mért értékével. A	kerületi	jellegek (4.	áblázat) ikervizsgálatai 61,6–90,7%-os  öröklési há-
nyadost mutattak. E mutatók öröklés által történt meghatározottsága megközelíti a hosszúsági 
jellegekét. A	szélességi	jellegek öröklődési együtthatóit az 5.	táblázatban foglaltuk össze. 
Ezek és Osborne–De George (1959) és Schneider (1969) munkái alapján elfogadhatjuk, 
hogy a szélességi jellegek kevésbé függnek a genetikai információktól, mint a hosszúsági 
jegyek. Bouchard (1977) 31 koefficiens41 összevetése alapján 60%-os  átlagos öröklődési 
hányadosa is ezt a tényt erősíti meg.

A	testtömeg öröklődési hányadosai 74,2–88,0% közöttiek	(6.	táblázat).	Ugyanezen 
a táblázaton található a	testzsír öröklődési együtthatója is. Tudjuk, hogy a test zsírtartalmát 
az energiabevitel (táplálkozás) és az energiafelhasználás jelentősen meghatározza. Az ener-
giafelhasználásnak négy alapvető komponense a következő: a) alapanyagcsere, b) hőszabá-
lyozás, c) a táplálkozás által kiváltott hőtermelés és d) a munkavégzés energiaszükséglete. 
Ennek ellenére a testzsírnál is felmerül az öröklés hatása. Garn (1955) kimutatta, hogy 
az egyén relatív (viszonylagos) zsírmegoszlása jelentős testsúlycsökkenés után is változat-
lan. Azaz ilyen esetekben is egy meghatározott testtájékon marad vastagabb a zsírszövet. 
Ez genetikai hatásra utal. Savard és mtsai. (1983) 114 családban szülő-gyermek és testvérek 
közt 6 bőrredő mérésére támaszkodva 30-50%-os  öröklődési hányadost állapítottak meg. 
Bouchard–Lortie (1984) utalást találtak arra, hogy genetikai hatás figyelhető meg a zsír-
sejtek méretét tekintve is.

39 Meghatározottságot
40 Állandó, tartós
41 Együttható
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Hosszúsági jellegek

Jellemzők Vizsgált minta
fajtája

Öröklődési
hányados (%) Szerző

Testmagasság

Ikrek 89,0 Weiss (1975)
Ikrek 86,9 Zaciroszkij–
Ikrek 70,0 Szergijenko (1975)

Ikrek 89,4 Pirnay–Crielaard (1983)
Szopa–Cempla (1977)

Ikrek 85,0 Bouchard (1977)
Szülő-gyermekek 49,0 Bouchard (1977)

Lábhossz Ikrek 86,1 Zaciorszkij– Szergijenko (1975)
Szülő-gyermek 53,0 Bouchard (1977)

Ülőmagasság Ikrek 87,6 Zaciorszkij– Szergijenko (1975)
Testvérek 42,0 Bouchard (1977)

Lábszárhossz Ikrek 77,2 Zaciorszkij–Szergijenko (1975)
Sípcsont Családtagok 80,0 Ikoma–Muratani (1976)

Karhossz Ikrek 57,4 Zaciorszkij–Szergijenko (1975)
Testvérek 47,0 Bouchard (1977)

Relatív ülőmagasság Ikrek 67,0 Clark (1956)

3. táblázat
A testalkati jellemzők öröklődési hányadosai (Harsányi, 1990b)

4. táblázat
A testalkati jellemzők öröklődési hányadosai (Harsányi, 1990b)

Kerületi jellegek

Jellemzők Vizsgált minta
fajtája

Öröklődési
hányados (%) Szerző

Felkarkerület Ikrek 90,7 Zaciorszkij–Szergijenko (1977)
Mellkaskerület Ikrek 90,7 Zaciorszkij–Szergijenko (1977)
Csípőkerület Ikrek 82,7 Zaciorszkij–Szergijenko (1977)
Combkerület Ikrek 62,6 Pirnay–Crielaard (1983)
Lábszárkerület Ikrek 73,2 Zaciorszkij–Szergijenko (1977)

A	szomatotípus	(testfelépítés) öröklődési hányadosait is a 6.	táblázat tartalmazza. Egy vizs-
gálat 538 házaspár 926 fő fiú és 745 fő leánygyermekének testfelépítését tanulmányozta. 
A testtömeg/testmagasság (g/cm) index alapján osztályozta a szülőket és gyermekeiket. 
Azt találta, hogy heterozigóta42 szülőktől kivételesen változatos tulajdonságú utódok szü-
letnek. Bouchard és mtsai. (1980) 208 fő 10 éves ikerpárnál a „Heath–Carter”43 módszer 
alapján 42-50%-os  öröklődési hányadost állapítottak meg. Bouchard–Lortie (1984) arra 
a következtetésre jutott, hogy a szomatotípus genetikai determinációja lényegesen alacso-
nyabb mértékű, mint az egyes külön-külön testalkati jegyeké. Stepnicka (1977) ennek 
ellenére a Heath–Carter-féle rendszeren belül el tudta különíteni a teljesen teljesítőképtelen 
és a legjobban teljesítőképesek kategóriáit.
42 Eltérő tulajdonságú szülőktől származó
43 Testalkat tipizálási rendszer
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Az öröklés testalkati tényezőkre gyakorolt hatása az alábbiakban foglalható össze.
A genetikai hatások lényegesen jelentősebbek a testmagasságnál, a hosszúsági jellegeknél, 

mint az egyéb testméreteknél. Ennek ellenére az az elfogadható álláspont, hogy a szélességi 
jegyek, a testtömeg, testzsír, testfelépítés sem mentes a genetikai kód hatásai alól. Ahhoz 
azonban, hogy az öröklődési hányadosokra támaszkodva a prognózisnál stabilitásvizsgála-
tokat legyen érdemes végezni, elsősorban a testmagasság jöhet számításba.

8.9.1.2.5.	A	fiziológiai	jellemzők	öröklődése
A fiziológiai44 jellemzőket a 7.	táblázatban foglaltuk össze. Valamennyi ikervizsgálatokra 
támaszkodott. Az izomrost-összetétel 93,0-99,0%-ban  a genetikai információnak tudható be. 

Jellemzők Vizsgált minta fajtája Öröklődési
hányados (%) Szerző

Testtömeg

Ikrek 88,0 Weiss (1975)
Ikrek 72,4 Pirnay–Crielaard (1975)

Ikrek 74,2 Zaciorszkij–Szergijenko 
(1977)

Testzsír Ikrek 55,6 Pirnay–Crielaard (1975)

Testfelépítés
(szomatotípus)

Ikrek 70,0 Stepnicka (1975)
Szülő-gyermek 75,0 Parnell (1958)
Ikrek (Ponderális I) 53,0 Bouchard (1977)
Szülő–gyermek
(Ektomorfia) 35,0-50,0 Bouchard (1977)

Ikrek (Mezomorfia) 50,0 Bouchard (1977)
Ikrek (Endomorfia) 42,0 Bouchard (1977)

Megjegyzés: – ponderális index = testmagasság/testtömeg 1/3
  – szomatotípus = testalkattípus

6. táblázat
A testalkati jellemzők öröklődési hányadosai (Harsányi, 1990b)

44 Élettani

Szélességi jellegek

Jellemzők Vizsgált minta
fajtája

Öröklődési
hányados (%) Szerző

Vállszélesség

Ikrek 64,0
Testvérek 44,0
Szülő–gyermek 34,0 Bouchard (1975)
Ikrek 68,0 Zaciorszkij–Szergijenko (1977)

Csípőszélesség
Ikrek 60,0

Bouchard (1975)Szülő–gyermek 41,0
Testvérek 46,0

Relatív mellkas-
szélesség Ikrek 33,0 Clark (1956)

5. táblázat
A testalkati jellemzők öröklődési hányadosai (Harsányi, 1990b)
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Jellemzők Vizsgált
minta fajtája

Öröklődési
hányados (%) Szerző

Izomrost-összetétel
Ikrek 99,0 Klissouras (1980)
Ikrek 93,0 Komi és mtsai. (1977)

O2-fogyasztás Ikrek 76,4-73,0 Zaciorszkij–Szergijenko (1977)
Ikrek 89,4 Volkov (1981)

Oxigénpulzus Ikrek 55,8 Zaciorszkij–Szergijenko (1975)

VO2-max

Ikrek 73,4-74,4 Zaciorszkij–Szergijenko (1975)
Ikrek 93,0 Klissouras (1980)
Ikrek 41,0 Szopa–Cempla (1984)
Ikrek 93,5 Pirnay–Crielaard (1983)

Anaerob
 kapacitás Ikrek 82,0 Klissouras (1980)
 teljesítmény Ikrek 91,7 Pirnay–Crielaard (1983)
PWC 
 130 ml/min/kg. Ikrek 25,0 Pirnay–Crielaard (1983) 170 ml/min/kg. Ikrek 63,6
Pulzus
 Teljesítmény Ikrek 48,1

Zaciorszkij–Szergijenko (1977) növekedés Ikrek 34,1
 sorrendjében Ikrek 35,7
 Pihenten Ikrek 62,7 Volkov (1981) terhelés után Ikrek 58,8
 Helyreállítás Ikrek 59,1

Szopa–Cempla (1984) terhelés alatt Ikrek 0,8
 terhelés után Ikrek 18,0
 terhelés előtt Ikrek 65,0
VO2-max
 min/kg/LBM Ikrek 49,0 Szopa–Cempla (1984) min/kg Ikrek 47,0

7. táblázat
Az élettani jellemzők öröklődési hányadosai

45 Maximális oxigénfelvétel

Az O2-fogyasztás 73,0–89,4%-ban, az oxigénpulzus 55,8%-ban, a VO2 max45 41,0–93,5%-
ban, az anaerob-kapacitás és -teljesítmény 82,0–91,7% -ban, a PWC130,170 25,0–63,6%-ban, 
a pulzus a pihenőtől és a terhelés mértékétől függően 18,0–65,0%-ban  az örökléstől függ.

Engström–Fischbein (1977) ikrek vitálkapacitását vizsgálva 30–70% közti öröklődési 
hányadost állapított meg. Bouchard–Lortie (1984) a tüdő méreténél, térfogatánál, a légzés-
funkciónál és az áramlási viszonyoknál is észlelt genetikai hatást.

Az eddigi kutatási eredmények azt bizonyítják, hogy a sportteljesítményt meghatározó 
fiziológiai jellemzők kevés kivételtől eltekintve nagyobb mértékben függnek az öröklődés ha-
tásától, mint a környezeti hatásoktól. Éppen ezért mindazon mutatók stabilitásvizsgálata szük-
séges lehet a kiválasztáshoz, amelyeknél az öröklődési hányados a 70%-ot eléri vagy túllépi.
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8.9.1.2.6.	A	kondicionális	képességek	öröklődése
A kondicionális képességek öröklődési hányadosaira vonatkozó vizsgálatok eredményeit 
a 8–9.	táblázatban mutatjuk be. Ezek szerint a gyorsaság 65,3–97,0%-ban, az erő 37,1–
99,0%-ban, az állóképesség 66–99%-ban  és a hajlékonyság 70,0–90,6%-ban  az örökléstől függ.

8.9.1.2.7.	A	mozgástanulási	sebesség	öröklődése
Az erre vonatkozó vizsgálatokat ikreken végezték el. A tanulási kísérletek, a sikertelen kísér-
letek és a sikeres–sikertelen kísérletek számát rögzítette Szergijenko–Korenevics (1983) 
9 tesztben. Eredményeiket a 10.	táblázatban foglaltuk össze. Ezekre támaszkodva az alábbi 
következtetésekre jutottak.

8. táblázat
A kondicionális képességek öröklődési hányadosai

Képesség Jellemzők Vizsgált minta
fajtái

Öröklődési
hányados Szerző

Gyorsaság

Egyszerű reakcióidő Ikrek 84,2 Volkov (1981)
Összetett reakcióidő Ikrek 80,7 Volkov (1981)
Reakcióidő Ikrek 86,0 Klissouras (1980)
Reflexidő Ikrek 97,0 Klissouras (1980)

Mozdulatgyorsaság Ikrek 65,3–72,6 Zaciorszkij–Szergijenko 
(1977)

Erő

Húsz izomcsop.
összegzett max. ereje Ikrek 37,1 Zaciorszkij–

Szergijenko (1977)
Maximális izomerő Ikrek 99,00 Klissouras (1980)
Kéz szorítóereje Ikrek 75,0 Pirnay– Crielaard (1983)
Kéz szorítóereje Ikrek 59,2–61,4 Volkov (1981)
Hátizmok ereje Ikrek 64,3 Volkov (1981)

Relatív izomerő Ikrek 64,3 Zaciorszkij–
Szergijenko (1977)

Állóképesség Állóképességi futás Ikrek 93,0 Weiss (1979)

Hajlékonyság
Csípőízület

Ikrek
70,0

Zaciorszkij–
Szergijenko (1977)Gerinc 84,1

Vállízület 90,6

9. táblázat
Az anaerob és aerob állóképesség öröklődési hányadosai (Volkov-Filin, 1983)

Jellemzők Vizsgált
minta fajtái

Öröklődési
hányados (%) Szerző

Anaerob állóképesség

Ikrek 70–75 Gedda és mtsai. (1967)
Ikrek 91,0 Swarc (1970,1971)
Ikrek 81,0 Klissouras (1971)
Ikrek 99,0 Komi és mtsai. (1973)

Aerob állóképesség

Ikrek 79,0 Swarc-Krimov (1970)
Ikrek 93,0 Klissouras (1971)
Ikrek 66,00 Gedda (1972)
Ikrek 79,0 Swarc (1973)
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10. táblázat
A mozgástanulás sebességének öröklődési együtthatói

Mozgástanulási teszt Értékelési módszer Öröklődési hányados (%)
I. 1.Tanulás végi kísérletek 37,4

2. Sikertelen kísérletek 68,2
3. Sikeres és sikertelen kísérletek 81,3

II. 1. 73,0
2. 62,8
3. 42,6

III. 1. 81,8
2. 70,0
3. 66,4

IV. 1. 91,7
2. 93,6
3. 79,4

V. 1. 91,7
2. 51,3
3. 40,0

VI. 1. 32,3
2. 70,5
3. 88,2

VII. 1. 40,5
2. 85,8
3. 95,9

VIII. 1. 49,3
2. 75,3
3. 93,9

IX. 1. 68,0
2. 82,2
3. 95,0

A mozgások megtanulásának sebességét az öröklés nagyobb mértékben határozza meg, mint 
a környezeti tényezők. Az egyszerűbb mozgások tanulási sebességének örökletes befolyása 
magasabb színvonalú, mint az összetett, bonyolult mozgásoké.

Ezért azt tanácsolják, hogy a mozgástanulási sebességet kiválasztási indikátorként46 
célszerű alkalmazni.

8.9.1.2.8.	Szülők	és	gyermekeik	mozgástulajdonságai
életkor	szerint	változó	öröklődése
A kéz erejének, mozgásgyorsaságának, az optikai47, akusztikai48 és taktilis49 ingereknél 
jelentkező reakcióidő, az egyensúlyozás és a durva és finom motorikus mozgáspontosság 

46 Mutató
47 Látási
48 Hallási
49 Tapintási
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tekintetében vizsgálta Wolansky (1981) szülők és gyermekeik életkor szerint változó örök-
lődési mértékét. Azt tapasztalta, hogy e tulajdonságokban a gyermekek 7–18 éves koruk közt 
változó mértékű hasonlóságot mutattak szüleikkel. Valamennyi mutatót figyelembe véve azt 
találta, hogy születéstől a prepubertásig50 erősödik, a serdülőkorban valamennyire csökken 
a szülő–gyermek közti hasonlóság. Közel ilyen eredményt kapott Nyikityuk (1976) is. 
Ezek arra intenek, hogy ha a szülők–gyermekek közti öröklődésvizsgálatokból kiindulva 
kívánunk prognózist készíteni, akkor ezek megbízhatósága a pubertás megkezdődése előtt 
és a serdülőkor lezárulása után nagyobb mértékű.

8.9.1.2.9.	A	testi	és	teljesítményfejlődés	ütemének	öröklődése
Az ember naptári és biológiai életkora közti eltérést Crampton (1908) már több mint száz 
évvel ezelőtt leírta. A biológiai életkor és a motorikus teljesítmények kapcsolatát sok kutató 
megállapította.

A fejlődéshez-éréshez kapcsolódó ilyen jelenségek – mint a biológiai életkor – öröklő-
dési alapjainak feltárása is már egy fél évszázaddal ezelőtt megindult. Ikreken, testvéreken 
végzett kutatási eredményeket produkált sok szakértő. Valamennyien a csontosodási magvak 
megjelenésének időbeni egyeztetéséből végeztek valószínűsítést. Közülük többen is állást 
foglaltak abban, hogy a lányok csontosodási folyamatai (s ezzel biológiai érésük üteme is) 
erősebben függnek az örökléstől, mint a fiúké.

Az érési folyamatot Sklad (1973) a másodlagos nemi jellegek oldaláról közelítette meg. A 95 
ikerpárral végzett hosszmetszeti vizsgálata eredményeként a következőket állapította meg 
(11.	táblázat).
1. Az iker- és az egyes szülésekből származó utódok adatainak összehasonlítása azt mutatta, hogy 

az ikrek a viszonylag nehezebb szülés előtti fejlődési feltételek okozta hátrányokat gyorsan 
kiegyenlítik, s később olyan ütemben fejlődnek tovább, mint az egyes terhességből születettek. 
Úgy véli, hogy ez annak bizonyítéka, hogy az ikerkutatások értékes biológiai anyagot jelente-
nek az öröklődési törvényszerűségek elemzéséhez.

2. A csontérési folyamat elsősorban öröklött tényezőktől függ, és az emberi szervezet különböző 
részeinek érési folyamatai szorosan szinkronizáltak.

50 Serdülést megelőző kor

Vizsgálati időpontok és öröklődési együttható %-ban
Ikerpár-
csoportok 1966 1968 1966–1968

közötti eltérések
I. 97,6 92,3 92,8
II. 96,2 92,7 97,8
III. 96,9 93,0 95,3

11. táblázat
Az öröklődési együttható értéke 
egy- és kétpetéjű ikerpárok érési 
folyamatában (Sklad, 1973)

Ez a kiválasztási gyakorlat részére azt jelenti, hogy a Wolansky (1981) által a 58.	ábrán 
megadott átlagos motorikus fejlődési sebességtől az egyéni és mozgástulajdonságonkénti 
egyedfejlődési görbék azonos naptári életkorú személyeknél akár ±3 éves eltérést is mutat-
hatnak. Az ilyen egyéni eltérést több mint 90%-ban  a genetikai információk határozzák meg 
azon a közvetett úton, amelyet az érési folyamatokra gyakorolnak.
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58. ábra
Néhány motorikus tulajdonság átlagos sebességfejlődési dinamikája Wolansky (1981) után módosítva

8.9.1.2.10	Az	atlétikai	teljesítmények	színvonalának	öröklődése
Ugyancsak ikrek vizsgálata tárta fel az egyes atlétikai versenyszámokban elért teljesítmény	
örökölhetőségének mértékét. Az általunk elérhető szakirodalom szerint (12. táblázat) az atlé-
tikai versenyeredmények színvonala versenyszámonként változó mértékben,	46,6–92,9%-ban  
függ a genetikai kód hatásától.

Versenyszámok Öröklődési hányados (%) Szerzők
60 m síkfutás 85,0

Weiss (1979)Távolugrás 74,0
Kislabdahajítás 54,0
Hármasugrás 66,0
30 m síkfutás 62,3

Zaciorszkij–Szergijenko (1977)60 m síkfutás 46,6
Távolugrás 59,0
Magasugrás 92,9 Pirnay–Crielaard (1983)

12. táblázat
Az atlétikai teljesítmények öröklődési együtthatói

8.9.1.2.11.	Az	emberi	szervezet	edzhetőségének	öröklődése
Az emberi szervezet állóképességi edzhetőségének öröklődésére vonatkozóan Lortie és mtsai. 
(1984) azt figyelték meg, hogy 24 fő ülő életmódot folytató egyén 20 hetes állóképességi edzés 
után átlagosan a következő értékeket produkálta. A VO2 max/kg 33%-kal  nőtt. A szélső érté-
kek 5 és 88%-osak voltak. Az aerob kapacitás növekedése átlagosan 51%-osnak bizonyult, 
16 és 97%-os  szélső értékek mellett. Ez azt jelenti, hogy azonos kiindulási értékek mellett 
ugyanazon edzésprogram végrehajtására egyesek kiemelkedően magas, mások igen alacsony 
teljesítménynövekedéssel reagálnak. Más szóval az aerob edzésre ugyanolyan neműek, közel 
azonos korúak szélesen szóródó edzéshatást produkálnak. További vizsgálatokkal arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy az állóképesség kezdeti színvonala felelős az állóképességi edzés kö-
vetkezményeként jelentkező fejlődés 15–35%-áért. Az aerob állóképességi edzésre adott választ 
Bouchard–Lortie (1984) az alábbi képlet összefüggései alapján vizsgálta:



108 Edzéstudomány

VP = VG + VE + VGxE, ahol

VP = a teljesítményfejlődés üteme, VG = a genetikai hatás, VE = az edzéshatás, VGxE = a szerve-
zet állóképességi edzéssel kapcsolatos érzékenységének genotípustól való függése.
Ennek alapján azt találták, hogy a nem genetikai hatás (tápláltság, edzés) 20%-ban, a genetikai 
hatás 30%-ban  és a szervezet edzéssel kapcsolatos érzékenységének genetikai hatása 50%-ban  
felelős a teljesítményért. Más szóval az állóképességi edzésre bekövetkező edzéshatás megkö-
zelítően 70-80%-ban  az örökléstől függ.

Laboratóriumi vizsgálatok eredményeit összegezve az állóképességi edzésre adott reakciók 
(teljesítményfejlődés) alapján 4 típust tudtak elkülöníteni. Ezeket az 59.	ábrán mutatjuk 
be.	Ennek alapján a kiválasztási gyakorlat szempontjából legkedvezőbb az „A” (magas–ko-
rai) típus. E laboratóriumban elkülönített típusok edzésgyakorlatbeli létezését Harsányi–
Sebő (1986b) nemzetközi élvonalbeli férfi 800 m-es  síkfutók retrospektív (visszamenőle-
ges) versenyteljesítmény-vizsgálata igazolta. Sőt, az állóképességen túl Harsányi (1984) 
a magasugró versenyteljesítménnyel jellemzett gyorserőkifejtés esetében is ugyanezt figyelte 
meg. Nevezetesen azt, hogy a csúcsteljesítmény-életkorban azok a versenyzők bizonyultak 

59. ábra
A teljesítményfejlődés tartós irányzatai az edzésre adott válaszok függvényében (Bouchard–Lortie, 1984)
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eredményesebbnek, akiknek a teljesítménye már gyermek- (magasugrók) vagy serdülőkor-
ban (800-asok) is magasabb színvonalú volt. Ezért feltételezhető, hogy e más-más módszerrel 
kimutatott jelenségek az állóképességen és gyorserőn túl más mozgástulajdonságok esetén is 
megfigyelhetők lesznek. E hipotézist51 támasztja alá az a tény is, hogy Boulay és mtsai. (1986) 
azt tapasztalták, hogy a maximális aerob kapacitás anaerob edzéssel szembeni érzékenysége is 
függ az egyén genotípusától, az ilyen edzést megelőző aerob teljesítmény szintjétől, ami ugyan-
csak öröklött tulajdonság. Továbbá Czeizel (1984) Gottesman nyomán IQ-vizsgálatoknál 
megfigyelt és Bouchard–Lortie (1984) által az állóképességnél talált teljesítményfejlődési 
genotípusainak kezdeti abszolút értékei és változása szinte teljes egybeesést mutattak.

Ha további vizsgálatok is arra utalnak, hogy a kiemelkedő teljesítményeket a csúcs-
teljesítmény-életkorban azok érik el, akik már gyermek- vagy serdülőkorukban is eredmé-
nyesebbek voltak, akkor a kiválasztási gyakorlatban az ilyen tulajdonságokkal rendelkezők 
keresése lehet a cél. Azzal azonban a jövőben is számolni kell, hogy az akceleráció megté-
vesztő lehet. S az edzéssel szembeni érzékenység nem valószínűsíthető a felkészülés közbeni 
pedagógiai megfigyelés nélkül.

8.9.1.2.12	Az	edzéstől	nem	függő	és	az	edzéstől	függő	teljesítmény-összetevők	
elkülönítése
Az a belátás, hogy az aktuális teljesítmény két alapvető összetevő, az öröklött és a szerzett 
tényezőktől függ, felvetett egy újabb lehetőséget. Mégpedig azt, hogy célszerű lenne e két 
komponens52 elkülönítése, s ezek közül az öröklött tényezők úgynevezett „adottságtesztek-
kel”53 történő megragadása.

Az ilyen kísérletekre a pszichológia Schenk-Danziger (1959) munkája nyomán már korán 
felhívta a figyelmet. Ezeket az adottságteszteket a következők jellemezték. Egy-egy sajátos ma-
gatartás- vagy tevékenységterületen azokat a hatásokat, amelyek tanulás, gyakorlás eredményei 
lehettek, a tesztek nem mérték. Csak az öröklött adottságokat és ezek várható fejlődési tenden-
ciáit valószínűsítették. Ezt a fentiek analógiája54 alapján az állóképességre vonatkozóan Ulmer 
(1973) és Krämer (1978) után a 60.	ábrán szemléltetjük. Ulmer (1973) és Krämer (1978) úgy 
vélték, ha ez sikerül, akkor annyival hatékonyabbá válik a kiválasztás, amennyivel az aktuális 
teljesítményen belül elkülöníthető az edzéstől, a gyakorlástól függő és a nem edzéstől, hanem 
örökléstől függő teljesítményhányad. A prognózis alapja pedig nem az aktuális teljesítmény lesz 
(amely magában foglalja az edzéstől függő részarányt is), hanem ez az edzéstől független örök-
lött adottságokra korlátozható. Más szóval a gyakorlás, edzés eredménye nem torzítja majd el 
az egyén adottságain alapuló előrejelzést. Tehát azt kívánták elérni hogy azonos korú és azonos 
aktuális teljesítményű fiatalok esetén ne az tűnjön a jövőben tehetségesnek, aki esetleg az addigi 
gyakorlás, edzés eredményeként már öröklött adottságai felső határának kihasználásánál tart, 
hanem az, akinek a sportteljesítménye nagy valószínűséggel a jövőben is fejlődni fog. E feladat 
megoldásához mindkét szerző a teljesítménypulzus indexet (LPI) alkalmazta adottságfaktor-
ként. (A	teljesítménypulzus	index /Leistungspulsindex = LPI/ az ergometriás (izom munka-
teljesítményét kerékpáron, futószalagon végzett mozgással mérő készülék) terhelés 10 wattal 

51 Feltételezés
52 Összetevő
53 Adottságpróba
54 Hasonlóság
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történő emelésére bekövetkezett szívfrekvencia [pulzusszám] -növekedés). Ezt az álláspontjukat 
 Müller (1961) azon megfigyelésére alapozták, amely szerint az LPI egészséges embereknél 
szűk határok közt változik. Csak serdülőknél található életkori függőség. Az LPI edzéshatásokkal 
szembeni érzéketlensége mellett foglaltak mások is állást. Ugyanakkor Wendland (1986) más 
adottságtesztekkel együtt az LPI értékeit is kétségbe vonta. Kétségeinek kutatás- és mérésmód-
szertani háttere van. Hasonló aggályoknak adott helyet Pessenhofer–Schwaberger (1979) is. 
Ők úgy találták, hogy az LPI részben edzéstől függő változó is.

Annak ellenére, hogy az adottságtesztek edzésgyakorlatban történő alkalmazása éppen a fen-
ti, egymásnak ellentmondó kutatási eredmények miatt ma még nem oldható meg, a törek-
vések utat mutatnak az öröklött tulajdonságok egyfajta megragadási lehetőségéhez. Ilyen 
értelemben értékesek, és továbbfejlesztésre ösztönözhetnek.

60. ábra
Az aktuális teljestítmény edzéstől függő (szerzett) és edzéstől nem függő (öröklött)

tényezői szétválasztásának törekvései
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8.9.1.2.13.	Az	öröklődés	összefoglalása
Az eddigi kutatási eredmények azt bizonyítják, hogy a sportteljesítményt meghatározó össze-
tevők közül az adottságok öröklődése döntő hányadot képvisel. Számszerűsítve ez az arány 
70%-ra  becsülhető. Ugyanakkor elfogadható az is, hogy a sporttudomány még nem tudott 
olyan módszereket adni az edzésgyakorlat kezébe, amellyel az öröklött tulajdonságok le-
hetőleg már korán, gyermekkorban egyértelműen megragadhatók lennének. A megfelelő 
módszerek keresése többek közt a stabilitásvizsgálatokkal már megkezdődött. Emellett 
Alabin és mtsai. (1975) több, a sportteljesítményt meghatározó tényező öröklési hatását 
és prognosztizálási életkorát már összefoglalta (13.	táblázat). Eszerint a tényezők többsége 
már a 10–14 éves kor közt előre jelezhető. Tehát a kiválasztás megkezdésére a sportágak 
többségében ez az életkor alkalmas lehet.

Tényezők Az öröklés hatása A prognosztizálhatóság életkora
Fiúk Lányok

Testmagasság Teljes 12–14 11–13
Testtömeg Nagy–közepes 14–16 13–15
Frekvenciagyorsaság Nagy–közepes 10–11 10–11
Maximális futógyorsaság 17–18 16–17
Lépéshossz 17–18 17–18
Reakciógyorsaság 10–11 10–11
Erő Közepes 10–11 10–11
Gyorserő Nagy 11–13 10–12
Állóképesség Nagy 11–13 11–13
Hajlékonyság Nagy–közepes 10–11 10–11
Koordináció Teljes 10–11 10–11
Szorgalom Nagy–közepes 10–11 10–11
Pszichés sportági beállítódás Nagy–közepes 13 13
Intellektuális nívó Nagy–közepes 11–13 11–13
Beállítódás jó sportolóvá váláshoz Nagy–közepes 12–14 12–14
Testarányok Teljes 10–11 10–11
A biológiai érés ritmusa, tempója Nagy–közepes 10–18 10–18
Egészségi állapot Közepes 10–13 10–13

13. táblázat
Néhány tényező öröklés általi meghatározottságának mértéke és prognosztizálási

lehetőségének életkora (Alabin és mtsai., 1975)

8.9.2.	A	környezeti	hatások
Az öröklött tényezőkön túl kb. 30%-ban  a környezeti faktorok határozzák meg a sporttel-
jesítmény lehetséges abszolút mértékét és fejlődési ütemét is. A környezeti tényezők közül 
elsődleges összetevőnek az észszerű	felkészülést, röviden és leegyszerűsítve az edzést 
tekinthetjük. Az edzés elsődleges környezeti tényezőkénti kezelését az indokolja, hogy 
e faktor hatása kettős:

a) Egyfelől a célszerű, sportághoz kötődő edzés az a tevékenység, amelynek követ-
kezményeként felszínre kerülhetnek az öröklött adottságok. Enélkül nem deríthe-
tő ki, hogy mely egyén mely sportághoz, versenyszámhoz örökölt magas szintű 
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 adottságokat. Azaz, ha valakit soha nem ültetnek a zongorához, arról nem derülhet 
ki, hogy kiemelkedő zongoraművész válhatott volna belőle.

b) Másfelől a rendszeres, folyamatos, fokozatosan, ugrásszerűen és hullámzóan az ész-
szerűség határáig növekvő és specializálódó összterhelésű edzés az az inger, amely 
kiváltja azt az alkalmazkodást, ami teljesítménynövekedést eredményez.

 A környezeti eredetű tényezők közül az edzésen túl elsősorban:
– a sportág-, versenyspecifikus érdeklődésből fakadó magas szintű motiváció55 és
– a versenysport-	és teljesítménybarát	társadalmi és tárgyi	miliő56 határozza 

meg azt, hogy a kiemelkedő adottságok tehetséggé fejlődhessenek.

Az e fejezetben vázlatosan jelzett kérdésekkel kapcsolatos ismereteket később részletesen 
tárgyaljuk.

8.9.3.	Az	öröklött	és	a	környezeti	tényezők	összefüggései
Már a fentiekből is nyilvánvaló, hogy a kiemelkedően magas sportteljesítmények csak sa-
játos, a sportágnak, versenyszámnak megfelelő öröklött adottságok birtokában érhetők el. 
Ez azonban csak abban az esetben válhat valóra, ha a kiemelkedő tulajdonságokat örökölt 
egyén lehetőleg már gyermekkorban olyan körülmények közé kerül, hogy ezen adottságait 
az ennek megfelelő környezeti hatások felszínre hozzák. Ehhez pedig az szükséges, hogy 
gyermek- és serdülőkorban sokféle sportág mozgásanyagával ismerkedhessen meg a moto-
rosan és/vagy testalkati szempontból átlagon felüli tulajdonságokkal rendelkező fiatal. Azaz 
gyermekkorban a sok	sportág	anyagával megvalósuló sokoldalú	képzés a versenysportra 
történő kiválasztás eszköze is.

A versenysportbeli kiválasztás és alkalmasság megállapítása sportághoz kötődő fo-
lyamat (Letzelter, 1981; Harre, 1982; Hofman–Schneider,1985). Ezért, ha a sportág-, 
versenyszám-specifikus öröklött adottságokat a felkészülés folyamatában felszínre kívánjuk 
hozni és azonosítani szeretnénk, ismerni kell azokat az alapvető tényezőket, amelyek a csúcs-
teljesítmények eléréséhez szükségesek. Ezeket a tényezőket a sportági	követelményprofilok 
tartalmazzák. Ez azt is jelenti, hogy a sportoló teljes személyisége (18.	ábra) és a követel-
ményprofil ismeretének hiánya esetén nincs lehetőség az adottságok azonosítására, a lehe-
tőség felismerésére.

8.10.	A	sportági	követelményprofil57

A sportági követelményprofil összetevőit Rókusfalvi (1981) nyomán a 61.	ábrán mutatjuk 
be. Ilyen részletesen kidolgozott sportági követelményprofillal nem találkoztunk.

55 Késztetés
56 Környezet
57 A	sportági	követelményprofil (pszichofiziogram, sportogram, az ideális sportoló modellje) azoknak a sportte-

vékenységet jellemző körülményeknek, személyi, tárgyi, társadalmi, felkészülési és sportmotorikus feltételeknek 
a meghatározását jelenti, amelyek egy adott sportág csúcsteljesítményei eléréséhez szükségesek.
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61. ábra 
A sportági követelményprofil tényezői (Rókusfalvy, 1981)

Bauersfeld–Schröter (1980) egy jelentősen szűkebb rendszer (62.	ábra) alkalmazását ajánlotta 
atlétikában. Ám ezek közül is csak a kondicionális képességekre vonatkozó összetevőket részle-
tezték versenyszámcsoportonként. A 63.	ábrán a dobószámokhoz szükséges tényezőket és ezek 
egymáshoz viszonyított arányát dolgozták ki. Mi a férfi magasugrás követelményprofiljának 
személyi tényezői összegyűjtésére tettünk kísérletet (14.	táblázat). Mint látható, az értékelési, 
észlelési, az érzelmi és az egyéb területen nem találtunk mért adatokat.

Az eddigiekből az következik, hogy az egyén személyisége és a sportág követelménye meg-
felelésének felderítését az is megnehezíti, hogy a sportágak követelményprofilját vagy nem 
dolgozták ki, vagy hiányosak. További nehézségeket okoz az is, hogy ugyanazon mért adatok 
birtokában is lehet eltérő követelményprofilra következtetni.

Például, ha Reilly (1993) profi labdarúgók mérkőzésén mért mozgásintenzitásának megoszlási 
arányai (64.	ábra) szerint a kondicionális jellemzőket kívánjuk a labdarúgó követelményprofil 
számára megfogalmazni, akkor az alábbi feltételezésekre juthatunk.
a) Egy mérkőzésen az összes tevékenység 67%-a  lassú iramú mozgás. A labdarúgás tehát olyan 

állóképességi sportágnak tekinthető, melynél a kiválasztás során magas aerob állóképességi 
adottságú fiatalokat szükséges keresni, és kondicionális felkészítésük folyamán is ezt a képes-
séget szükséges nagyobb arányban fejleszteni.

b) Egy másik megközelítés alapján azonban másként is gondolkozhatunk. Igaz ugyan, hogy 
a mérkőzéseken végzett mozgások 67%-a  az aerob állóképességi zónában zajlik. Ha azon-
ban azt vizsgáljuk, hogy az eredményt eldöntő gólszerzést megelőzően milyen mozgásokat 
végeznek a játékosok, akkor azt tapasztaljuk, hogy a gólszerzést gyors és nagy erőt igénylő 
mozgások előzik meg. E megközelítés alapján azt lehet megállapítani, hogy a labdarúgás 
kondicionális szempontból olyan elsősorban gyorsasági és gyorserősportág, amelynél másod-
sorban hosszú távú aerob állóképességre is szükség van. Tehát a kiválasztás során kondicio-
nális nézőpontból olyan fiatalokat szükséges keresni, akik nagy helyváltoztatási gyorsasági 
és gyorserő adottságokat örököltek. A felkészülés folyamán főleg a gyorserőképességeiket 
szükséges fejleszteni, és az aerob állóképesség növelése másodlagos, de el nem engedhető cél 
legyen.



114 Edzéstudomány

62. ábra
A sportági csúcsteljesítmény követelményprofiljának  

tényezői atlétikában
(Bauersfeld–Schröter, 1980)

63. ábra
Az atlétikai dobások kondicionális tényezői

(Bauersfeld–Schröter, 1980)
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14. táblázat
A férfi magasugrás versenyszámspecifikus követelményprofiljának személyi tényezői (Harsányi, 1989)

Testmagasság (cm)
Testtömeg (kg)
Ülőmagasság (cm)
Lábhossz (cm)
Relatív ülőmagasság (cm)
Relatív lábhossz (cm)
AKS-index
Rohrer-index
Hirata-index
Testsűrűség*
Testzsír (kg)*
Testzsír (%)*
Sovány tömeg*
Szomatotípus I–II–III. komponens*

Öt-hat lépés nekifutás utáni felugrással elért súlypontemelkedés (cm)*
Sargent-teszt (cm)*
Nyolcvan cm magasról 180 cm távolságra mélybeugrás páros lábra 
és ebből felugrással elért súlypont-emelkedés (cm)*
Mélyguggolás súlyzóval és felállás (N)*
Relatív maximális dinamikus erő és mélyguggolás adataiból számítva (N)*
Ülő helyzetben 130 fokos térdhajlásszög mellett páros lábbal kifejtett 
maximális statikus erő (N)*
Relatív maximális statikus erő az ülve, 130 fokos szögben kifejtett 
erőből számítva (N)*

 Gyorsrost % (FT)*
 Gyorsrost átlagos terület (FTarea)*
 Gyorsrostok száma (STn)*

Versenyteljesítmény (cm)
Csúcsteljesítmény-év
Csúcsteljesítmény-életkor (év)

Magasugrások száma (db)
Felugrások nekifutással (db)
Szökdelések száma (db)
Mélybeugrások száma (db)
Vágtafutás 300 m-ig  95–110%-os  intenzítással (km)
Mélyguggolás súlyzóval (t)

Érzékelési, észlelési működés
Értelmi működés
Mozgáskoordinációs követelmények

Mozgástechnikai
jellemzők flop
technikánál

Érzelmi folyamatok
Vérmérsékleti sajátosságok
Speciális sportági motívumok
Teljesítménymotivációs tényezők

Igényszint, önértékérzés
Sajátos akarati tulajdonságok
Társas beilleszkedési törekvések
Erkölcsi szokások, a magatartás sajátos vonásai

TÉNYEZŐK JELLEMZŐK SZERZŐK
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69–82
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95,4
50,4
50,6
1,07
1,15

43,7–46,1
1,0841
5,33
7,33
67,34

1,80–4,17–3,87

90–110
65–85

71–90
1050–1900
1,28–1,68

1400–2400

1,86–2,89

46,0
7025
155

225 >
25

21–28

550
500

37.300
1.000
135
500

Harsányi–Sebő (1984)

Wutscherk (1981)

Harsányi–Sebő (1984)
Farmosi (1988)

Tihanyi és mtsai. (1980)

Tihanyi (1981)

Harsányi–Sebő (1988)

Krejer-Popov (1986)

Nem találtunk mért adatokat

 Út (cm) Sebesség (m/s) Frekvencia
200 7,0 4,0
210 7,5 4,2
215 8,0 4,4

Megjegyzés: * = nem nemzetközi
élvonalbeli magasugrók adatai

M.vastus 
lateralis

Utolsó előtti
lépést megelőző lépés
Utolsó előtti lépés
Utolsó lépés
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Nem találtunk mért adatokat

Nem találtunk mért adatokat

Tihanyi (1980)
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Annak eldöntése, hogy melyik követelményprofil-keresési nézőpont a helyes, a labdarúgó szak-
emberekre hárul. S a döntésüknek megfelelően már egyszerű meghatározni a kondicionális ki-
választási mutatókat. S természetesen hasonló elemzés szükséges a többi meghatározó jellemző 
megállapításához is.

Az eddigiekben bemutatott követelményprofiloknál egyrészt szélesebb motoros, testalkati 
és pszichikai körre kiterjedő, másrészt általánosabb tényezőrendszert alkalmazó sportági 
profilokat dolgozott ki a CNEFS (1971). A terjedelem korlátozott mértéke miatt nincs mód 
valamennyi sportági követelményprofil ismertetésére. Ám a példák kedvéért sportágcso-
portonként (gyorserő, állóképességi, sportjátékok, küzdő és kompozitorikus) egyet-egyet 
a 15–19.	táblázatban bemutatunk. E követelményprofilok is több tényezővel adósak, de 
különös érdeme e rendszernek az, hogy útmutatást nyújt a kiválasztási mutatók főbb cso-
portjainak részesedési arányaira is.

Az egyes sportágakról megadott tényezőrendszer értelmezését a súlyemelés (18.	táblázat) 
példáján mutatjuk be. Ez azt jelenti, hogy a CNEFS (1971) szerint a súlyemelő teljesítményét 
70%-ban  a motoros, 20%-ban  a pszichikai és 10%-ban  a testalkati tényezők határozzák meg. 
Ez természetesen arra az esetre érvényes, amelynél csak ezt a három tényezőt vették figyelem-
be. A valóságban azonban e három tényezőn túl továbbiak is közrejátszanak. Ha ezeket (például 
szociális stb.) is felhasználják, akkor a 100% nemcsak az előbb említett három, hanem az összes 
figyelembe vett fő tényező között oszlik meg.

64. ábra
Profi labdarúgók mozgásintenzitásának megoszlása egy mérkőzésen (Reilly, 1993)

Labdával futás
158 m

2%

Hátrafelé futás
559 m

6%

Lassú futás
3187 m

37%

Gyors, cikcakk futás
1810 m

20%

Összes megtett távolság:   8838 m = 100%
Ebből lassú, aerob viszonyok közötti mozgás:  67%

Gyaloglás
2150 m

24%

Vágtafutás
974 m
11%
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Kézilabda
A KÖVETELMÉNYPROFIL tényezőinek aránya %-ban

Testalkati Motoros Pszichikai
Kapusok 30 40 30
Mezőnyjátékosok 20 50 35
Testmagasság 50 Erő 45 Bátorság 40

40 Gyorserő 40 Kitartás 50
Testmagasság/testtömegarány Ügyesség

25 30 Koncentrálás 30
40 35 Küzdőszellem 30

Felsővégtaghossz 25 Hajlékonyság 25 Éberség 30
Tenyérméret 20 Állóképesség 25 Érzelmi egyensúly 20

A KIVÁLASZTÁSI MUTATÓK főbb csoportjainak arányai %-ban
Testalkati Motoros Pszichikai

Kapusok 40 30 30
Mezőnyjátékosok 20 50 30
Testmagasság 50 Gyorsaság Bátorság 50

40 40 Kitartás 40
Testmagasság/testtömegarány Ügyesség

25 35 Koncentrálás 30
40 40 Küzdőszellem 40

Felsővégtaghossz 25 Hajlékonyság 25 Éberség 20
Tenyérméret 20 Erő 20 Érzelmi egyensúly 20

15. táblázat
A sportági követelményprofil és a kiválasztás egyszerűsített mutatói (CNEFS, 1971)

Az mindenesetre egyértelmű, hogy a CNEFS (1971) a motoros tényezőt tartotta a legnagyobb 
arányban teljesítménymeghatározó és éppen ezért vezető tényezőnek.
A továbbiakban e profil úgy értelmezhető, hogy a motoros tényezőkön belül legfontosabb az erő 
(55%), a második helyen az erre épülő robbanékony erő található 35%-kal , és a harmadik helyen 
szerepel 15%-kal  a technikai tudás. Ezek az arányok teszik ki a motoros tényezőkön belül a 100%-ot. 
Ez a felbontás sem teljes, mert még további motoros tulajdonságok (például hajlékonyság stb.) is 
közrejátszanak a teljesítmény meghatározásában. A rendszert továbbfejlesztő sportági szakembe-
rekre hárul a többi motoros (és más) tényezők felderítése és esetleges figyelembevétele.

A követelményprofil teljesítménymeghatározó tényezői alapján alakították ki a kiválasztási 
mutatók főbb csoportjainak arányait. Nyilvánvaló, hogy ha nem ismerjük azt, hogy a sportág 
(versenyszám) milyen követelményeket állít a csúcsteljesítményre törekvő emberrel szem-
ben, akkor nem lehet eldönteni, hogy mely tulajdonságok mérése, megfigyelése szükséges 
a sportbeli kiválasztáshoz. Ezért azt lehet feltételezni, hogy ha a sportági követelményprofilok 
kimunkálásában az eddigieknél legalább egészségi,	motoros,	testalkati,	élettani,	pszichikai 
és szociális téren bővülő adatokhoz jut az edzéstudomány, akkor továbbfejleszthető a ki-
választási	mutatók	rendszere is.
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17. táblázat
A sportági követelményprofil és a kiválasztás egyszerűsített mutatói (CNEFS, 1971)

Ökölvívás
A KÖVETELMÉNYPROFIL tényezőinek aránya %-ban

Testalkati Motoros Pszichikai
10 50 40

Testmagasság Gyorserő Határozottság
35 45 40

Felsővégtaghossz Állóképesség Kezdeményezőképesség
35 35 35

Testmagasság/testtömegarány Ügyesség Bátorság
30 20 25
A KIVÁLASZTÁSI MUTATÓK főbb csoportjainak arányai %-ban

Testalkati Motoros Pszichikai
20 40 40

Testmagasság Gyorserő Határozottság
35 50 50

Felsővégtaghossz Állóképesség Kezdeményezőképesség
35 15 20

Testmagasság/testtömegarány Ügyesség Bátorság
30 35 30

Országúti	kerékpározás
A KÖVETELMÉNYPROFIL tényezőinek aránya %-ban

Testalkati Motoros Pszichikai
10 65 25

Mellkaskerület Állóképesség Küzdőképesség
60 60 45

Testmagasság/testtömegarány Gyorserő Kitartás
30 30 35

Testmagasság/alsóvégtag- 
hosszarány Ügyesség Kezdeményezőképesség

10 10 20
A KIVÁLASZTÁSI MUTATÓK főbb csoportjainak arányai %-ban

Testalkati Motoros Pszichikai
10 40 50

Mellkaskerület Állóképesség Küzdőképesség
60 40 50

Testmagasság/testtömegarány Gyorserő Kitartás
20 35 30

Testmagasság/alsóvégtag- 
hosszarány Ügyesség Kezdeményezőképesség

20 25 20

16. táblázat
A sportági követelményprofil és kiválasztás egyszerűsített mutatói (CNEFS, 1971)
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Súlyemelés
A KÖVETELMÉNYPROFIL tényezőinek aránya %-ban

Testalkati Motoros Pszichikai
10 70 20

Testmagasság/testtömegarány Erő Koncentrálóképesség
40 55 40

Alsóvégtaghossz Robbanékony erő Állhatatosság
35 35 40

Kézfejhossz Technikai tudás Érzelmi egyensúly
25 15 20
A KIVÁLASZTÁSI MUTATÓK főbb csoportjainak arányai %-ban

Testalkati Motoros Pszichikai
20 45 35

Testmagasság/testtömegarány Erő Koncentrálóképesség
40 20 20

Alsóvégtaghossz Robbanékony erő Állhatatottság
35 50 40

Kézfejhossz Technikai tudás Érzelmi egyensúly
25 30 40

18. táblázat
A sportági követelményprofil és a kiválasztás egyszerűsített mutatói (CNEFS, 1971)

Torna
A KÖVETELMÉNYPROFIL tényezőinek aránya %-ban

Testalkati Motoros Pszichikai
20 50 30

Testmagasság/testtömegarány Erő Kitartás
40 45 50

Törzs/alsóvégtaghossz-arány Hajlékonyság Bátorság
40 30 30

Váll- és csípőszélesség Gyorsaság Érzelmi egyensúly
20 25 20
A KIVÁLASZTÁSI MUTATÓK főbb csoportjainak arányai %-ban

Testalkati Motoros Pszichikai
30 50 20

Testmagasság/testtömegarány Erő Kitartás
30 35 30

Törzs/alsóvégtaghossz-arány Hajlékonyság Bátorság
40 35 50

Váll- és csípőszélesség Gyorsaság Érzelmi egyensúly
30 30 20

19. táblázat
A sportági követelményprofil és a kiválasztás egyszerűsített mutatói (CNEFS, 1971)
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8.11.	Kiválasztási	mutatók

Kiválasztási	mutatókon (indikátorokon) azokat az egészségi, motoros, testalkati, élettani, 
pszichikai és szociális jellemzőket értjük, amelyekben szűréskor és az utánpótlásedzés fo-
lyamán mért és/vagy megfigyelt értékek a felkészülés egy szakaszában szoros, stabil kap-
csolatot mutatnak a következő felkészülési szakaszra és végül a csúcsteljesítmény-életkorra 
jellemző sportág- vagy versenyszámprofilt meghatározó értékekkel, azaz a kritériumokkal58.

Éppen ezért, ha annak a sportágnak, versenyszámnak a követelményprofilja, amely-
re a kiválasztás történik, már rendelkezésre áll, akkor a következő lépés azon kiválasztási 
mutatók rendszerének kidolgozása, amelyekkel azonosíthatók azok a fiatalok, akikről fel-
tételezhető, hogy a szóban forgó sportágban, versenyszámban beválhatnak.

8.11.1.	A	kiválasztási	mutatók	stabilitása
A	kiválasztási	mutatók	stabilitásán azt értjük, hogy a juvenilis korban mért mutatók értékei 
közepes (r = 0,50) vagy magasabb színvonalú (r = 0,51–1,0) és szignifikáns59 kapcsolatot 
mutatnak a definitív60, legtöbbször a csúcsteljesítmény-életkorban mért értékekkel. Ez a gya-
korlat számára azt jelenti, hogy ha egy kiválasztási mutatóban elért összefüggési együttható 
(korrelációs koefficiens) 0,51–1,0 között van, akkor azzal lehet számolni, hogy az ezzel mért 
tulajdonság kiemelkedő mértéke a csúcsteljesítmény-életkorban is magas színvonalú lesz. 
Néhány kiválasztási mutatóban mért érték stabilitási jellemzőjét a 65.	ábrán mutatjuk be.

Ulbrich (1973) és Zaciorszkij (1974) úgy vélték, hogy egy kiválasztási mutatóban elért ered-
mény annál stabilabb, minél nagyobb hányadban az öröklődés határozza meg. Ennek megfelelően 
 Zaciorszkij (1974) a stabilitás szempontjából kétféle kiválasztási mutatót különböztetett meg:
a) edzéssel rosszul befolyásolható, konzervatív61, és
b) edzéssel jól befolyásolható, nem konzervatív mutatót.
Konzervatív mutatóként kezelik a testmagasságot és újabban az aerob-kapacitást 
( Mészáros, 1996) is.
Ezek alapján a tehetség predikátoraiként (előrejelzési mutatóiként) az öröklés által erőteljesebben 
meghatározott tényezők jöhetnek számba.

8.11.2.	A	kiválasztási	mutatók	köre
A kiválasztási mutatókat hosszmetszeti és retrospektív62 adatelemzéssel célszerű keresni. 
Letzelter (1981) ilyen kutatások áttekintése nyomán arra a következtetésre jutott, hogy mi-
nél jobb adottságú az egyén, a fiatalkori abszolút teljesítménye és ennek fejlődési rátái annál 
magasabbak. Nemzetközi élvonalbeli mintánál Harsányi (1989) is ezt tapasztalta (66.	ábra).

Elsősorban Gabler–Ruoff (1979), Letzelter (1981), Singer (1981), Harre (1982) 
és saját tapasztalataink alapján ma úgy látjuk, hogy a kiválasztási mutatókat a szükséges sport-
ág-, versenyszám-specifikus eltérésekkel alapvetően a következő körben célszerű keresni.

58 Ismérv
59 Nem véletlentől függő
60 Meghatározó
61 Tartós
62 Visszamenőleges
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65. ábra
A juvenilis testalkati és teljesítményértékek összefüggési együtthatói (r) a definív 

életkorbeli értékekkel mint az adott tulajdonság stabilitásának mutatói (Harsányi, 1990)
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a) Jó egészségi állapot.
b) Optimális testalkati jellemzők.
 Elsősorban a testméretek (testmagasság, testtömeg), testarányok, testalkati index ek63 

és a testalkattípus lehet kiválasztási mutató. Mérésük módszereit és az összehason-
lítási adatokat Mészáros (1987) sportantropometria-jegyzete tartalmazza.

c) A motoros tényezők abszolút64 színvonala.
 Motoros teljesítményben, komplex versenyteljesítményben elért legjobb eredmény. 

Az a jobb adottságú, akinek a teljesítménye magasabb értékű.
d) A motoros teljesítmény fejlődési üteme.
 Az időegység alatti nagyobb teljesítményjavulással jellemezhető. Az a tehetségesebb, 

akinek teljesítménye azonos körülmények esetén nagyobb mértékben javul.
e) A motoros teljesítmény stabilitása.
 Ezen Harre (1982) a sportteljesítmény csekélyebb ingadozását, a jelentős versenye-

ken nyújtott jó eredmények elérését értette.

63 Mutatók
64 Feltétlen, teljes

66. ábra
A nemzetközi élvonalban bevált
sportolók teljesítményfejlődése

(Harsányi, 1996)
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f) Az edzhetőség színvonala.
	 Edzhetőségen azt értjük, hogy a kiemelkedő adottságúak azonos biológiai és edzés-

kor mellett azonos terhelésű edzésre nagyobb arányú teljesítményfejlődéssel reagál-
nak, mint a kevésbé jó adottságúak.

g) A terhelhetőség színvonala.
	 A	terhelhetőség a sportoló azon tulajdonságát jelenti, hogy a bio-pszicho-szociális 

érettségnek megfelelő, fokozatosan, lépcsőzetesen és hullámzóan növekvő összter-
helés ellenére sem veszti el a sportolás iránti pozitív beállítódását, örömmel végzi 
az edzéseket.

h) A versenystresszel szembeni ellenálló képesség.
	 A	versenystresszel	szembeni	ellenálló	képesség a sportoló azon pszichikai tulaj-

donsága, amely képessé teszi az edzéseken elért teljesítményeinek versenyeken, 
mérkőzéseken történő túlszárnyalására.

 A mérhető sportágakban ez az edzés- és versenyeredmények különbségével mér-
hető.

i) Sérüléssel szembeni ellenállóképesség.
	 A	sérüléssel	szembeni	ellenálló	képességen azt értjük, hogy azonos össz terhelésű 

felkészülés során a jobb adottságokkal rendelkező ritkábban szenved el sérülést.
j) A motivációs szint.
 A kiemelkedő pszichés adottságokra az is utal, hogy a magas színvonalú teljesítmé-

nyek elérésére az átlagosnál jóval magasabb belső késztetés figyelhető meg.
k) A szociális tényezők alakulása.
 A teljes társadalommal, továbbá a szűkebb szociális környezettel (család, barátok, 

iskola, edző stb.) kialakított viszonyának alakulása.

E legalapvetőbb kiválasztási mutatók két részre oszthatók: a mérhető és a megfigyelhető	
kiválasztási mutatókra.

A	mérhető	kiválasztási	mutatóknál követhető eljárásokat magyar nyelven 
N.  Gombos (1968), Nádori és mtsai. (1984), Rigler (1996), idegen nyelven Arnot– 
Gaines (1984), Fischer–Borms (1990) és Beck–Bös (1995) munkái tartalmazzák.

A méréshez alkalmazott tesztek jóságának vagy más elnevezéssel tudományos	ér-
tékelésének (validitásának65, reliabilitásának66, objektivitásának67, ökonomikusságának68 
és normativálhatóságának69) vizsgálata sok esetben nem történt meg. Ezért az ilyen tesz-
tek alkalmazása kétes eredménnyel járhat. A tesztek tudományos értékelésének módszerei 
 Nádori és mtsai. (1984) könyvéből megismerhetők.

A	nem	mérhető	mutatók körében a tervszerű és rendszeres megfigyelés eredményeit 
minőségi jellemzőkkel (elégtelen [1], elégséges [2], közepes [3], jó [4], jeles [5]) célszerű 
értékelni.

65 Érvényesség
66 Megbízhatóság
67 Tárgyilagosság
68 Gazdaságosság
69 Normává alakíthatóság
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8.11.3.	Néhány	sportág	szűrési	mutatói
Arra természetesen nincs mód, hogy valamennyi sportág szűrési mutatóit ismertessük. 
Az azonban lehetséges és a példaadás szempontjából szükséges is, hogy egy, a gyakorlat-
ban bevált rendszert bemutassunk. Ezt a rendszert az NDK-ban70 az 1970–1980-as  években 
a világ élvonalában bevált teljesítmények igazolták.

Általános iskolai tanulókról ún. teljesítménylapot (20.	táblázat) vezettek. Az ezen, 
a sokoldalú alapképzés szakaszában összegyűjtött adatokra támaszkodva javaslatot tettek 
a sportszervezeteknek arra, hogy mely gyermekeket célszerű sportági szűrésbe bevonni.

A sportági szűrésre ajánlás szempontjai:
• A teljesítménylapon szereplő, összes motoros tesztben az egész ország viszonylatában 

a legjobb 20%-nak  megfelelőek.
• Egy motoros tesztben országos viszonylatban kiváló teljesítményt nyújtottak, de ösz-

szességében motorosan nem kerültek a felső 20%-os  övezetbe.
• A motorosan nem, de testmagasságukat és/vagy testtömegüket tekintve az országra 

jellemző felső 20%-hoz tartoztak.
• Nem javasolták sportági szűrésre azokat a gyermekeket, akik:

– tanulmányi előmenetele gyenge volt,
– fegyelmezetlennek bizonyultak, és
– más irányú érdeklődésük (például zene stb.) igen erős volt.

70 Német Demokratikus Köztársaság 

Tanuló neve:
Iskolája:
Címe:

Születési év:
 hónap:
 nap:
Testmagasság (cm):
Testtömeg (kg):
60 m síkfutás (s):
8 perces futás (m):
Távolugrás (cm):
Hármasugrás egy lábon, harántterpeszből (m):
Kislabdahajítás (150 g) (m):
Súlylökés (3, illetve 4 kg) (m):
Mellső fekvőtámasz, karhajlítás-nyújtás (db):
Szertornajegy:
Játékjegy:
Iskolán kívüli sporttevékenység:
Sportág, amely iránt érdeklődik:

20. táblázat
A volt NDK iskolai teljesítménylapja  

(Kupper, 1976)
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21. táblázat
Kiválasztási mutatók a 9–10 éves német gyermekek sportági szűréséhez az 1970–1980-as  években  

(Kupper, 1976)

Atlétika

 Pon- 60 m Hármas- Súlydobás Kislabdahajítás 800 m Bioló- Heti
 tok futás ugrás (m) (150 gr) (m) futás (s) giai edzés-
 (s) (m)    élet- gyako-
      kor riság
    Fiú (4 kg) Lány (3 kg) Fiú Lány Fiú Lány
 20 9,4 5,60 5,40 5,40 41 28 2:56 3:06
 19 9,5 5,50 5,30 5,30 40 27 2:58 3:08
 18 9,6 5,40 5,20 5,20 39 26 3:00 3:10
 17 9,7 5,30 5,10 5,10 38 25 3:02 3:12
 16 9,8 – 5,00 5,00 37 24 3:04 3:14
 15 9,9 5,20 4,90 4,90 36 23 3:06 3:16
 14 10 5,10 4,80 4,80 35 22 3:08 3:18
 13 10,0 5,00 4,70 4,70 34 21 3:10 3:20
 12 10,2 – 4.60 4,60 33 20 3:13 3:23
 11 10,3 4,90 4,50 4,50 32 19 3:16 3:26
 10 10,4 4,80 4,40 4,30 31 18 3:19 3:29
 9 10,5 4,70 4,30 4,30 30 17 3:22 3,32
 8 10,6 – 4,20 4,20 29 – 3,25 3,35
 7 10,7 4,60 4,10 4,10 28 16 3:28 3,38
 6 10,8 4,50 4,00 4,00 27 – 3:31 3:41
 5 10,9 4,40 3,90 3,90 26 15 3:34 3.44
 4 11 4.30 3,80 3,80 25 – 3:37 3:47 0,1 0-1-szer
 3 11,1 4,20 3,70 3,70 24 14 3:40 3:50
 2 11,2 4,10 3,60 3,60 23 – 3:43 3:53 2,3,4
 1 11,3 4,00 3,50 3,50 22 13 3:46 3,56
 0 11,4 3,99 3,49 3,49 21 12 3:47 3:57 5,6

Megjegyzés: A biológiai életkor szerinti pluszpont adása csak dobószámra érvényes.
Hármasugrás: Harántterpesz a vonal mögött. Három ugrás egy lábon, helyből, előzetes lendítés nélkül.  
  Érkezés homokba, páros lábra.
Súlydobás:  Terpeszállásban láb közül előre, két kézzel.

Több sportágbeli alkalmasság becslése esetén a gyermekek és szüleik érdeklődése döntötte 
el, hogy mely sportágnál próbálkozzanak.

Kiválasztási	mutatók	a	német	gyermekek	sportági	szűréséhez	az	1970–1980-as		években
Az atlétikára történő szűrés tesztjeit és az ezekben elért teljesítményekhez tartozó pontszá-
mokat a 21.	táblázat tartalmazza. A motoros és testalkati jellemzők elemzését valamennyi 
sportágban a 22.	táblázatnak megfelelő biológiai	életkor szerinti fokozatok alapján értékel-
ték. Ezt kiegészítették a várható	felnőttkori	testmagasság előrejelzési adataival is. További 
értékelési szempont volt az edzéskor is. Ha a gyermek az iskolai heti két testnevelési órán 
kívül csak heti egy alkalommal vagy egyáltalán nem vett részt edzéseken, az sportáganként 
eltérő mértékű pluszpontot kapott. Ez atlétikában + 4 pontot jelentett (21.	táblázat). Ugyan-
itt figyelhető meg az is, hogy az extrém71 módon (0) és a későn (1) fejlődő fokozatba tartozó 

71 Különleges 
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Atlétika

Mutatók Életkor	(év)
010 011 012

Heti edzésszám (db) 003 004 005
Éves edzésszám 145 192 226
Versenyek száma évente (db) 015 020 025
Általános sokoldalú képzés (%) 051 040 028
Sportágspecifikus sokoldalú képzés (%) 049 060 072

23. táblázat
Az éves felkészülés főbb

mutatói az edzésközpontokban és edzéstámaszpontokon
10–12 éves korban az alapozó edzésszakaszban (DVfL, 1985)

gyermekek további négy pluszpontot kaptak stb. (A további sportágak tesztjei és pontszámai 
a függelékben találhatók.)

8.11.4.	A	kiválasztás	további	mutatói
A fenti tesztelés nyomán kiszűrt gyermekek 8, illetve a legtöbb sportágban 10 éves kortól ún. 
edzésközpontban (többnyire kicsi, utánpótlásnevelő egyesületekben) készültek fel az alapozó 
edzésszakaszban sokoldalú általános és sokoldalú sportági képzéssel. E képzés életévenkénti 
mutatóit atlétikában a 23.	táblázat tartalmazza. A kiválasztás természetesen nem fejeződik 
be a sokoldalú alapképzés során végzett általános motoros, majd a sportági szűréssel. Tovább 
folytatódik az általános alapozó edzésszakasz, majd a felépítő, a teljesítmény- és élsportedzés 
szakaszaiban is. Mígnem a csúcsteljesítmény-edzés korában a beválással vagy korábban az al-
kalmatlanság bebizonyosodásával zárul le. A szűrési és kiválasztási folyamat és a felkészülés 
szakaszai, továbbá a teljesítményfejlődés dinamikájának kapcsolatát a 67.	ábrával szemléltetjük.

A sportági szűrést követő további kiválasztás mutatórendszerét a DVfL72 (1985) nyomán 
az alábbiakban az atlétika példáján mutatjuk be.

22. táblázat 
A biológiai (morfológiai) életkor fokozatai és jellemzői  

(Kupper, 1976)

A fokozat jele, megnevezése, jellemzője

0 Extrém későn fejlődik. A testalkati fejlődés több mint 30 hónappal elmarad a naptári kortól

1 Későn fejlődik. Az elmaradás 18–30 hónap

2 Normál fejlettség késési tendenciával. Az elmaradás 6–18 hónap

3 NORMÁL FEJLETTSÉG. A testalkati fejlődés ±6 hónapos eltéréssel megfelel a naptári életkornak

4 Normál fejlettség korai tendenciával. A testalkati fejlettség 6–18 hónappal megelőzi a naptári életkort

5 Korán fejlődés. A megelőzés 18–30 hónap

6 Extrém korai fejlettség. A megelőzés több 30 hónapnál

72 Az NDK Atlétikai Szövetsége
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67. ábra
A kiválasztás és beválás folyamata a teljesítményfejlődés és életkor függvényében 

a magas csúcsteljesítmény-életkorú sportágakban
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24. táblázat
A 10–12 évesek évenkénti alkalmasság-előrejlezési normái (DVfL, 1985)

Atlétika

Jellemzők Életkor	(év)	és	normaértékek
10 11 12

Fiúk
60 m (térdelőrajt) 9,7 9,4 8,8 
800 m 3:04 2:56 2:42
Távolugrás 3,35 3,7 4,15
Kislabdahajítás (150 g) 35 40,5 48,5
Összetett (pont) 200 240 300
Testmagasság 148 158 165

Lányok
60 m (térdelő rajt) 9,8 9,5 8,9
800 m 3:08 3:01 2:48
Távolugrás 3,3 3,6 4,1
Kislabdahajítás (150 g) 24 30,5 33,5
Összetett (pont) 210 250 310 
Testmagasság 148 156 160

73 Viszonylag hasonló versenyszámok csoportja

A	10–12	évesek	alkalmasság-előrejelzési	mutatói
Az	alapozó	edzés	három éve folyamán évente a 24.	táblázaton szereplő adatoknak meg-
felelően tesztelték a sokoldalú sportági és általános képzés abszolút eredményét és fejlődési 
ütemét. Ennek az edzésszakasznak a végén azokat a 12 éveseket irányították át az élsport-
klubok ún. sportiskoláiba a felépítő edzésszakaszra, akik a 25.	táblázaton szereplő szakági73 
normákat teljesítették. Tehát a specializáció első jele a kiválasztási mutatókban csak az ala-
pozó edzésszakasz végén jelent meg szakági próbák formájában.

A	felépítő	edzésszakaszban már szakági bontás mellett folyt a további felkészülés 
és kiválasztás is. Azaz 13 éves kortól kezdődött meg a szakosodás. E felkészülési szakasz 
minden évére kidolgozták a teljesítményfejlődést mérő normákat. Ezek közül csak a kö-
zép- és hosszútávfutó-gyalogló szakágban érvényes értékeket mutatjuk be a 26.	táblázaton.

A	további	felkészülési	szakaszokban	mindinkább a választott versenyszámokban elért 
teljesítmény vált a kiválasztás, majd a beválás alapvető mutatójává. Ilyen teljesítményfejlő-
dési értékeket mutatunk be a 68.	ábrán.
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25. táblázat
A 12 éves atléták élsportklubokba javasolásához használt normák (DVfL, 1985)

 NORMÁK

SZAKÁG	 MUTATÓK	 FIÚK	 LÁNYOK

Vágta 30 m térdelőrajttal 4.75–4,90 4.85–5,05
Gát 30 m repülőrajttal 3,65–3,80 3,65–3,85
 60 m térdelőrajttal 8,40–8,70 8,50–8,90
 60 m gát térdelőrajttal 9,80–10,30 10,10–10,60
 800 m 2:25–2:35 2:30–2:40
 Hármasugrás 6,20–6,25 5,45–6,00
 Testtömeg 47–48 32–41

Közép-, hosszútávfutás 30 m repülőrajttal 3,90–4,30 4,00–4,30
Gyaloglás 60 m térdelőrajttal 8,60–9,15 8,75–9,25
 800 m 2:19–2:34 2:23–2:35
 3000 m 11:30–12:35 11:55–13:00
 Hármasugrás 6,20–6,25 6,00–6,45
 Testtömeg 38–47 32–41
 3–2000 m gyaloglás technika technika

Ugrás 30 m térdelőrajttal 4,80–5,00 4,85–5,05
Összetett 30 m repülőrajttal 3,70–3,85 3,70–3,90
 60 m térdelőrajttal 8,35–8,50 8,55–8,95
 60 gát repülőrajttal 9,90–10,40 10,20–10,70
 Távolugrás 7 lépésből 4,20–4,75 4,20–4,65
 Távolugrás teljes nekifutással 4,50–5,15 4,50–5,10
 Hármasugrás 6,70–7,10 6,66–7,00
 Kislabdahajítás (150 gr) 50,00 45,00
 Súlylökés helyből (3 kg) 8,00 7,00
 Testmagasság 166–170 161–165

Dobások 30 m térdelőrajttal 4,90–5,20 5,00–5,25
 30 m repülőrajttal 4,00 4,25
 Kislabdahajítás (150 gr) 60,00 50,00
 Súlylökés becsúszással (3 kg) 10,00–11,00 10,00–11,00
 Súlylökés helyből (3 kg) 8,20–10,00 8,00–10,00
 Hármasugrás 6,20–6,50 6,20–6,50
 Testmagasság 168–175 168–175
 Testtömeg 51–62 52–58
 Gerelyhajítás 5 lépésből technika technika
1. 3–400 m gáthoz
2. összetetthez (60 m, 60 m gát, 800 m, távol, kislabdahajítás)

> 1 > 1

> 2 > 2

> 2 > 2

26.táblázat
Teljesítményfejlődési normák a 13–15 éves közép- és hosszútávfutó-gyalogló szakágban

a felépítő edzés folyamán (DVfL, 1985)
   Fiúk	 	 	 Lányok

Versenyszám	 	 Életkor	(év)	 	 	 Életkor	(év)

  13 14 15 13 14 15

 400 m 56,5 54,5 52,5 60,3 58,5 57,5
 800 m 2:09,0 2:04,0 1:58,0 2:20,0 2:15,0 2,12,0
 1500 m 4:28,0 4:18,0 4:18,0 4:52,0 4:42,0 4:35,0
 3000 m 9:45,0 9:25,0 9:05,0 10:40,0 10:15,0 9:50,0
 10/15 km
 utcai futás  36:00,0 34:30,0 – – –
 1500 akadály – 4:45,0 4:30,0 – – –
 3000 gyaloglás 15:45,0 14:45,0 14:00,0 17:00,0 16:00
 15:30,0
 5000 gyaloglás 26:30,0 25:30,0 24:30,0 – – –
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68. ábra
A nemzetközi élvonalban  

az 1980-as  években bevált  
magasugrónők teljesítményfej-
lődésének dinamikája (Harsá-

nyi, 1989)
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69. ábra
A maximális O2-fogyasztás 12–16 éves, eltérő biológiai korú serdülőknél  

Volkov–Filin (1983) után

74 Kiegyenlítődés

8.11.5.	A	kiválasztási	mutatókban	mért	adatok	értékelése
A kiválasztási mutatókban mért adatokat az ezek alapján kialakuló döntések előtt – ahogy 
erre részben már utaltunk – értékelni szükséges. Más lehet egy motoros vagy testalkati adat 
valós értéke a biológiai (valódi) és edzéskor függvényében, a várható felnőttkori testmagas-
ság és a kompenzációs74 lehetőségek ismeretében.

8.11.5.1.	A	biológiai	kor	szerinti	értékelés
A 69.	ábrán jól látható, hogy az azonosan 14 éves naptári korúak közül az akceleráltak 
maximális O2-felvétele több mint a kétszerese a retardáltakénak. Ez azt is jelenti, hogy meg-
közelítően ilyen arányban jobb lehet az akceleráltak állóképességi teljesítménye is. De azt 
is megállapíthatjuk, hogy a retardált 14 éves kb. olyan teljesítményű lehet, mint egy normál 
12 éves, az akcelerált 14 éves pedig sokkal jobb eredménnyel rendelkezhet, mint egy normál-
korú 16 éves. Éppen ezért téves lenne a 14 éves akceleráltat e mutatóbeli igen jó adatai alap-
ján kimagaslóan jó állóképességi adottságúnak (köznapi értelemben: tehetségesnek) tekinteni, 
hiszen ez az adat nem a kiváló öröklött adottság, hanem az akceleráció következtében jelez 
ilyen magas színvonalat. S épp majd a csúcsteljesítmény-életkor kezdetére, kb. 18-20 éves 
korra, amikor az akcelerációból adódó előny szükségszerűen elvész, bizonyosodik be, hogy 
nem valódi tehetséggel álltunk szemben.
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Feltehető, hogy a kiválasztási mutatókban nyújtott teljesítmények biológiai kor szerinti értéke-
lésének elmaradása vezetett már sokszor oda, hogy a magyar serdülő- és ifjúsági korú nemzeti 
válogatottak ellenfeleiknél kisebb hányada bizonyult eredményesnek felnőttkorban is. Ugyanis 
a mi akceleráltjaink az ebből eredő előnyüket felnőttkorra elveszítették.

Az ilyen tévedések elkerülésének érdekében célszerű Mészáros és mtsai. (1984) alapján 
a biológiai kor megállapítása. A módszer a függelékben megtalálható.

8.11.5.2.	A	várható	felnőttkori	testmagasság	előrejelzése
A módszer a függelékben megtalálható.

8.11.5.3.	A	kompenzációs75	jelleg	figyelembevétele
A kiválasztási mutatókban elért eredményeknél is figyelembe kell venni azt, hogy a sportteljesít-
mény kompenzatorikus jellegű. Ez gyakorlati példával élve azt jelenti, hogy ugyanazt a kiváló 
vágtafutó teljesítményt el lehet érni nagyobb lépéshosszal és csekélyebb lépésszaporasággal 
és fordítva is. Azaz az alábbi elvek betartása mellett az egyik mutatóban történő elmaradás egy 
másik mutatóban történő azonos arányú túlteljesítéssel kiegyenlíthető.

A kompenzációnál a következőket szükséges figyelembe venni.
• Kiegyenlítés csak egymással szoros összefüggésben lévő mutatók és az ezek által 

hordozott tulajdonságok közt lehetséges.
• Azokban a mutatókban elért eredmények, amelyek a csúcsteljesítmény-életkori ér-

téket alapvetően meghatározzák, tehát ún. vezető	vagy	domináns76	mutatók ered-
ményei, nincs lehetőség kompenzációra.

• Azokban a mutatókban kapott adatok, amelyek edzéssel nem (például testmagasság) 
vagy alig fejleszthetők, kevésbé kompenzálhatók, mint azok, amelyek jól edzhetőek.

8.11.5.4.	Az	edzéskor	szerinti	értékelés
Az edzéskor mértékét a szűréskor és a kiválasztási folyamatban egyaránt figyelembe kell 
venni az alkalmasság megítélésénél is. Ugyanis a bármely módon megszerzett előképzettség, 
gyakorlottság elfedheti az örökölt adottságokat. Azaz egyéb tekintetben azonos fiatalok közül 
az tűnhet jobb adottságúnak, akinek az edzéskora magasabb.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a magasabb edzéskor és az ezzel esetleg együtt-
járó jobb teljesítmény hiba lenne. Csak azt jelenti, hogy a magasabb edzéskorból eredő jobb 
eredményt nem szabad a kiemelkedőbb adottság hordozójaként értékelni. Sőt, a csak általá-
nos képzés melletti teljesítményt is magasabbra kell értékelni, mint az esetleges ugyanolyan 
színvonalú, de speciális képzés eredményeként jelentkező teljesítményt.

8.11.6.	A	kiválasztási	törzslap
A kiválasztási mutatókban elért és megfigyelt tényeket legcélszerűbb ún. kiválasztási törzslapon 
(27.	táblázat) vezetni. Ezen a mért értékek évenként legjobb eredményét, a megfigyelt értéknek 
pedig a minősítését számszerűsítve (az iskolai osztályzatoknak megfelelően) érdemes beje-
gyezni. (Például edző-sportoló viszony 5 = kiváló, 1 = elégtelen stb.) És természetesen az a kí-

75 Kiegyenlítő
76 Uralkodó
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27. táblázat
Kiválasztási törzslap (Harsányi, 1996)

KIVÁLASZTÁSI	MUTATÓK Életkor	(év)

Egészségi állapot

Testalkat

Testmagasság (cm)
Testtömeg (kg)
Várható felnőttkori testmagasság (év)

Motoros tesztek és/
vagy versenyszá-
monkénti sporttelje-
sítmények

Morfológia

Vállszélesség (cm)
Alkarkerület (cm)
Kézfejkerület (cm)
Morfológiai kor (év)

Edzésgyakoriság (hét/edzésgyakoriság)
Edzéskor (év)
Edzhetőség
Terhelhetőség

Pszichikai mutatók

Érdeklődés
Versenystresszel szembeni
ellenálló képesség
Motivációs szint

Szociális tényezők

Család viszonya a sporthoz
Barátok viszonya a sporthoz
Iskola-egyesület viszonya
Edző-sportoló viszony
Orvos-sportoló viszony
Tudományos kutató-sportoló viszony

vánatos, hogy amennyiben a sportoló edzőt, egyesületet változtat, a törzslap továbbkerüljön vele 
együtt. Így a kiválasztási és felkészülési folyamat legalább nagy vonalakban követhetővé válik.

Az általunk bemutatott törzslap csak a legszükségesebbnek vélt mutatókat tar-
talmazza. Azok további sportágspecifikus stb. irányú bővítése természetesen célszerű 
és szükséges lehet.

8.12.	A	kiválasztás	alapelvei

Annak ellenére, hogy átfogó képet igyekeztünk vázolni a sportteljesítmény színvonalát nagy 
arányban meghatározó tehetségkutatásról, ez többek között a sportágak igen nagy száma 
miatt sem lehet teljes. Ezért szükségesnek tartjuk azon alapelvek közreadását, amelyekre tá-
maszkodva az egyes speciális feladatok megoldásánál támaszkodni lehet. Ezek a következők:
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• Célszerű, ha a gyermekkorbeli sportágspecifikus szűrést megelőzi a testnevelő ér-
dekeltségén alapuló általános motoros megfigyelés.

• Az általános motoros megfigyelés terjedjen ki a teljes egészséges gyermekkorú né-
pességre.

• A sportágspecifikus szűrés – a sportágak többségében – a 15-16 éves korig, többféle 
módszerrel, évente ismétlődjön meg.

• Az általános motoros szűrés gyermekkorban a nemzeti viszonylatban az átlagon felüliek, 
a sportágspecifikus szűrés pedig az első 20%-hoz tartozók kiválogatására irányuljon.

• A szűrést követő kiválasztási folyamatban egyik utánpótlás-edzésszakaszban a kö-
vetkező edzésszakaszra való alkalmasság megállapítása történjen meg. Például 
az általános alapképzés szakaszában az alapozó edzésszakaszra való alkalmasság 
előrejelzése következzen be.

• Az utánpótlásedzés a pszicho-bio-szociális fejlődésnek-érésnek megfelelő legna-
gyobb összterheléssel folyjon. Ám ez ne járhasson sem az egészség károsodásával, 
sem a személyiség torzulásával.

• Az élsportra történő kiválasztást olyan szervezetekre célszerű bízni, amelyek a csúcs-
teljesítmény-életkori kimagasló teljesítmények elérésében érdekeltek. Ellenkező 
esetben szép számmal lesznek kiválasztottak, de alig, s csak véletlenül lesznek él-
sportban bevált sportolók.

• A sportbeli alkalmasság kérdésének felvetése abban az esetben indokolt, amikor 
ez iránt társadalmi igény mutatkozik.

• A rendszeres sportolás megkezdésének életkora a sportágak csúcsteljesítmény-élet-
korától függ.

• A sportbeli felkészülést az iskolai követelményekkel összhangban kell megvalósítani.
• Az élet- és edzéskor emelkedésével egyre inkább a versenyteljesítmény (mint a sze-

mélyiség egészének egyik összegező mutatója) válik a kiválasztás alapjává.
• A sportbeli alkalmasság csak a sportági tevékenység folyamatában, a felkészülés 

nyomán kerül felszínre.
• A sporttevékenységnek – az edzésnek és versenyzésnek – az alkalmasság felisme-

résére is irányulnia kell.
• A felkészülési folyamat előrehaladásával az edzésnek és a kiválasztásnak egyaránt 

specializálódnia szükséges.
• Az alkalmasság megítélése sportágra vonatkozó képességek, készségek, ismeretek, 

motiváció és érdeklődés becsléséhez kapcsolódik. Ezért több részterület összefoglaló 
értékelésének eredménye lehet.

• A sportolás megkezdésekor, gyermekkorban az alkalmasságot még sok, egymással 
szoros összefüggésben álló tényező határozza meg, a kompenzációs lehetőség magas 
fokú. A specializálódás előrehaladásával a kiválasztási mutatók is speciálisabbakká 
válnak.

• Az alkalmasság kritériumait a csúcsteljesítmény-életkori komplex versenytelje-
sítményből kell levezetni. Ezeket tartalmazza a sportág vagy versenyszám (poszt, 
pozíció) követelményprofilja. E kritériumok minden távlati felkészülési szakaszban 
vezető kiválasztási mutatók, amelyeket a fejlődési törvényszerűségeknek megfele-
lően szükséges értelmezni.

• Az előrejelzések annál bizonytalanabbak, minél komplexebb a teljesítmény.
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• A csúcsteljesítmény-életkori teljesítményszerkezetből kiindulva távlati felkészülési sza-
kaszonként ún. utánpótlás-teljesítmény követelményprofilokra is szükség van.

• Az előrejelzéshez minden távlati felkészülési szakaszra meg kell határozni a sport-
motorikus teljesítmények abszolút színvonalát és ezek fejlődési ütemét is.

• A teljesítményfejlődés ütemének becslése csak a fejlődés-érés iramának és a fel-
készülés terhelésének és tartalmának függvényében lehet reális.

• Az utánpótlásedzésben a sokoldalú képzésnek az edzéshatás ellenőrzésének és a ki-
választás eszközének szerepét is be kell töltenie.

• Az előrejelzés valószínűségi becslés, mert egyedi és nehezen megragadható, válto-
zó szociális tényezők és a következő felkészülési szakasz terhelésének, tartalmának 
függvénye is.

• Az előrejelzés bizonytalansága a felkészülési folyamat előrehaladásával, specializá-
lódásával arányosan csökken.

• Ha nem lehetséges az előrejelzés, akkor a kiválasztás sem lehetséges.
• Minél több tényező határozza meg a sportági követelményprofilt, annál ritkább 

az ennek megfelelő személyek száma.
• „Aki olimpiai bajnokságot akar nyerni, annak jól meg kell választania a szüleit” 

(Astrand, 1975 cit. Krämer, 1978).
• A „tehetség” megjelölés nem azokra vonatkozik, akik egy sportágban a csúcstel-

jesítményeket már elérték, hanem azokra, akik valószínűleg megfelelő távlatokkal 
rendelkeznek ahhoz, hogy a jövőben elérjék.

• A versenyteljesítmény mint kritérium az érzelmi stabilitás mutatóját nagyobb mértékben 
tartalmazza, mint az a motoros eredmény, amit nem versenyen értek el.

• A sportteljesítmény nemcsak az egyes tulajdonságok színvonalától, hanem ezek 
kölcsönhatásaitól is függ.

• A tehetséggondozás nemcsak célszerű képzést jelent, hanem azt is, hogy az egészség 
károsodását és a pszichoszociális veszélyeket elkerüljük.

• Az előrejelzés időpontjában mért genetikai tényezők csak akkor vezetnek később 
csúcsteljesítményekhez, ha időben csatlakoznak hozzájuk megfelelő sportágspeci-
fikus környezeti feltételek is.

• Nem az a fő kérdés, hogy hány éves korban kezdődjön a specializáció, hanem az, 
hogy hogyan.

• Az általános alapképzés sokoldalú sportágirányultságú képzés legyen.
• A tehetséggé fejlődést nemcsak a kondicionális és mozgástechnikai fejlődés, hanem az ér-

deklődés, beállítódás, motiváció, igényszint és szociális tényezők is meghatározzák.
• A tehetség nemcsak reproduktív,77 kreatív,78 tevékeny, hanem sokszor fanatikus79 is.
• Bizonyos, hogy a nagyon tehetségesek edzői munka nélkül vagy éppen annak elle-

nére is kiváló sportolókká válnak (Hahn, 1974).
• Az élsport magas (idő, energiabeli) követelményeket támaszt a sportolóval szemben, 

de ugyanakkor nem biztosít(hat) hosszú távú megélhetést, és nagy a rizikótényező80 
(sérülés, betegség stb.) is.

77 Ismeretanyagot visszaadni képes
78 Alkotó
79 Rajongó
80 Kockázati tényező
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• Sok sportágban a kiválasztás egyik leghatékonyabb eszköze a verseny, legfontosabb 
összegző mutatója a komplex versenyteljesítmény, a sportágválasztás leghatékonyabb 
ösztönzője pedig a versenyen elért siker.

• A kiválasztási folyamatot a serdülőkori testi és motoros növekedési lökés lezajlása előtt 
csak egyértelmű alkalmatlanság vagy alkalmasság esetén szabad lezárni.

• Az egyértelmű alkalmatlanság esetén erkölcstelen a fiatalok szabadidejét a verseny-
sporttal lekötni.

• Alig lehet a genetikai és környezeti tényezők teljesítményre gyakorolt befolyását 
elkülöníteni. Ez a kiválasztásban viszonylag nagy becslési hibákhoz vezet.

• Az átlagon felüli jó feltételeknek mind genetikai, mind környezeti hatások terén 
egybe kell esnie ahhoz, hogy valaki a nemzetközi élvonalba kerülhessen.

• A jövő olimpiai bajnokainak a kiválasztás során a következőknek kell megfelelniük:
 – már gyermekkorban rendkívüli motoros adottságok jelentkezése,
 – rendkívüli terhelhetőség,
 – sportágspecifikus megfelelés,
 – motiváció szempontjából „győző típus” legyen, és
 – tudományosan megalapozott felkészülési programhoz jutás (Hollmann, 1988).

• Egy kiválasztási mutató (például testtömeg) igen érzékeny lehet a környezeti hatá-
sokra (például táplálkozásra), de ugyanakkor genetikailag meghatározott is lehet. 
(Például a zsírszövet vastagsága.)

• Az edzhetőségnek igen nagy egyéni eltérései vannak, amelyek fő okai a vizsgált 
mutató edzés megkezdése előtti színvonala és a genetikailag meghatározott alkal-
mazkodási kapacitás (Hollmann, 1988).

• A tudományosan megalapozott tehetségkutatás ismeretei ma még igen korlátozottak, 
de már mutatkoznak annak jelei, hogy az e területre vonatkozó információink bővül-
ni fognak. Addig főleg az NDK kiválasztási rendszerének nemzetközileg elismert 
szempontjaira lehet támaszkodni (Hollmann,1988).

• A tehetség azonosítása, felismerése „egyes esetre, különlegesre” következtetést jelent. 
A tudomány megállapításai ezzel szemben csoportok átlagaira vonatkoznak, sta-
tisztikaiak. Ebből adódik a diagnosztika,81 s ezen belül a prognosztika82 problémája, 
ami az egyik oldalon az általános törvényszerűség, a másik oldalon az egyedi meg-
ragadásából áll. A probléma feloldása azzal lehetséges, ha az egyesre következtetés 
tartós irányzathoz igazodik.

• A teljesítmény abszolút színvonalát és fejlődési ütemét az edzésszerkezet függvényében 
is vizsgálni szükséges. Az általános edzés mellett elért eredmények és fejlődési ütem 
jobb adottságokat jelez, mint a speciális edzéssel elért teljesítmények.

• A teljesítményfejlődési ráták83 nem határolhatók el a kiindulási értékektől, ezért re-
álisan csak ezekkel együtt elemezhetők.

• Akármilyen korrekten84 alkalmazzák a versenysportra vonatkozó elveket, ismereteket 
a kiválasztásban közreműködő szakemberek, szinte biztosra vehető, hogy alig lehet 
elkerülni	a	lemorzsolódást.	Ezért szükségesnek látszik a probléma elemzése.

81 Állapotmeghatározás
82 Előrejelzés
83 Hányad
84 Pontos
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85 Itt: sportolóvándorlás
86 Múlthoz forduló
87 Hosszmetszeti

8.13.	A	lemorzsolódás	(drop-out	probléma)

A versenysportbeli fluktuáció85 vizsgálata szinte teljes mértékben a „hol vannak most (a fel-
nőttkorban) a juvenilis korban tehetséges sportolók” kérdés alapján történt. Azt vizsgálták, 
hogy a fiatalkorúak ranglistáinak élén szereplők milyen arányban találhatók meg a felnőttek 
ranglistáin.

Tizenkét ilyen vizsgálat eredményeit tekintette át Andersen–Kröger (1987). Az atlétika, labda-
rúgás, művészi torna és úszás sportágakra kiterjedő elemzések azt mutatták, hogy felnőttkorra 
a lemorzsolódás 60-90%-os  volt. Az ezeknél a vizsgálatoknál feltett kérdés több szempontból 
is hibás volt. Egy állítást tartalmazott: kijelentette, hogy a lemorzsolódott fiatalok tehetségesek 
voltak, holott a beválás előtt ennek az állításnak semmilyen objektív alapja nem volt. Hibásnak 
tekinthető a vizsgálati eljárás is: ugyanis míg a fiatalkori ranglistákon többségben két évjárat 
sportolói kaphattak helyet, addig a felnőtt ranglistákon kb. 8-10 évjárat sportolói osztozkodtak. 
Tehát eleve esélyesebb volt a felnőtt ranglistára kerülés lehetősége, mint a fiatalkorúaknál. Ezért 
a lemorzsolódásnak ez a vizsgálati módja tarthatatlan.
Letzelter (1981) azt ajánlotta, hogy retrospektív86 eljárással a „hol voltak juvenilis korban mód-
szerrel” azt célszerűbb vizsgálni, hogy a csúcsteljesítmény-életkorban bevált sportolók motoros, 
pszichés stb. jellemzői milyenek voltak fiatalkorukban.
Andersen–Kröger (1987) német ifjúsági röplabdások és edzőik körében longitudinális87 eljárás-
sal vizsgálta a lemorzsolódás okait. Elemzésük azt mutatta, hogy négy év alatt a lemorzsolódás 
80%-os  volt. Megállapították, hogy a tanulmányi előmenetelnek, a sporton kívüli szabadidő 
beszűkülésének, az erőltetett specializációnak és a súlyos sérüléseknek nem volt kimutatható 
köze a lemorzsolódáshoz.
A sportpályafutás idő előtti befejeződéséért inkább a szociális környezet negatív hatásai és a táv-
lati felkészülés életkornak nem megfelelő felépítése bizonyult felelősnek.

Úgy tűnik, az elkerülhetetlen fluktuációt a szakmai közvélemény negatív jelenségnek tart-
ja. Ha azonban arra a kérdésre kell választ adni, hogy erkölcsös-e a felnövekvő nemzedék 
azon tagjait – akikről kiderült: tévesen választották ki őket – továbbra is a rendkívül sok 
időt és energiát lekötő versenysportban megtartani, a helyes válasz csak az lehet, hogy nem. 
Természetesen mind az egyénnek, mind a társadalomnak az a hasznos, ha a versenysportra 
nem alkalmasak adottságaiknak jobban megfelelő tevékenységeket keresnek, és ennek érde-
kében a versenysportból lemorzsolódnak, s a mozgás gazdag életmódot a szabadidősportban 
folytatják. Ugyanakkor a társadalom számára az a célszerű, ha az alkalmatlannak bizonyul-
tak helyét – a folyamatos tehetségkutatás eredményeként – jobb adottságúak foglalják el.



9.	A	távlati	felkészülés

Távlati felkészülésnek nevezzük az utánpótlás- és csúcsteljesítmény-edzés szakaszra osztható 
teljes sportpályafutást átfogó időszakot.

A távlati felkészülés szakaszainak elnevezésére több változatot dolgozott ki az edzés-
tudomány. Ezeket a 28.	táblázatban	ismertetjük. Az általunk legelfogadhatóbbnak tartott 
variációt a 70.	ábrával	szemléltetjük. Ezen megjelöltük az egyes szakaszok fő feladatait is.

NDK1 Szovjet2

(Nabatnyikova)
NSZK3

(Martin)
Magyar
(Harsányi, 1992)

Utánpótlás- 
edzés

1. Alapozó edzés 1. Előkészítő edzés 1. Sokoldalú  
pszichomotoros 
alapképzés

1. Általános  
alapképzés  
szakasza

2. Felépítő edzés 2. Specializáló
megkezése

2. Sportágspecifikus 
specializálódás 
megkezése

2. Alapozó  
edzésszakasz

3. Csatlakozó- 
edzés

3. Elmélyülés  
a választott sportág 
edzésében

3. Elmélyült 
specifikus edzés

3. Felépítő  
edzésszakasz

4. Teljesítmény- 
szakasz

5. Élsportedzés 
szakasza

4. Csúcsteljesítmény-
edzés

4. Sportbeli tökélete-
sedés: csúcsteljesít-
mény-edzés

4. Csúcsteljesítmény- 
edzés

6. Csúcsteljesítmény- 
edzés szakasza

1 Német Demokratikus Köztársaság
2 Szovjetunió
3 Német Szövetségi Köztársaság

28. táblázat
A távlati felkészülés szakaszai Schnabel és mtsai. (1994) után módosítva

Utánpótlásedzésen	a távlati felkészülés olyan többéves, a fejlődés-érés időszakára eső, 
életkortól részben független szakaszait értjük, amelyek során a nagy eredmények csúcs-
teljesítmény-életkori elérésének előkészítése zajlik le.

Csúcsteljesítmény-edzés	a többéves távlati felkészülés csúcsteljesítmény-életkort 
magában foglaló, azon kb. 8-12 évnyi periódusa, amelyben a sportoló döntően sportág-, 
versenyszám-, posztspecifikus képzéssel legtöbbször a felnőtt kontinentális és világverse-
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nyeknek megfelelő ciklizálással1 sportpályafutása legjobb teljesítményének elérésére törek-
szik. A sportáganként, versenyszámonként és nemenként is eltérő csúcsteljesítmény-életkori 
értékeket a 29.	táblázatban	foglaltuk össze.

9.1.	Az	utánpótlásedzés

Az utánpótlásedzés már több évtizede a gyermekkorban kezdődik meg. Ezzel a kiválasz-
tás – felkészítés – szakosítás (21.	ábra) az egyes tulajdonságok fejlődés-érés törvényszerű-
ségei által befolyásolt folyamatává vált. Emellett döntő hatást gya korol az utánpótlásedzésre 
az egyes sportágakra jellemző teljesítményfejlődés is (Martin, 1982a, 1982b).

70. ábra
A távlati felkészülés szakaszai és fő feladatai

1 Szakaszolás
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9.1.1.	A	fejlődés–érés	tényezői	az	utánpótlásedzés	idején

9.1.1.1.	A	legfontosabb	fogalmak
A növekedés az adott fajra jellemző, törvényszerűen végbemenő irreverzibilis,2 a kisebbtől 
a nagyobb felé tartó mennyiségi változás (Mészáros, 1993).

A fejlődés olyan szakaszos, időbeni kezdettel és befejezéssel rendelkező biológiai fo-
lyamatok összessége, amelynek határozott iránya van, és a szerkezeti és működési változások 
alapján periodizálható (Mészáros, 1993). Fajtái közül itt az egyedfejlődés, az ontogenezis, 
az em ber megtermékenyítéstől a halálig zajló bio-pszicho-szociál-ökológiai fejlődése a lé-
nyeges. Az érés szűkebb értelemben az a fejlődési folyamat, amelynek során az egyed ivar-
éretté vá lik (Mészáros, 1993).

9.1.1.2.	Az	auxológia3	alaptételei
A fejlődéstan alapelveit Volkov–Filin (1983) és Farmosi (1992) nyomán az alábbiak ban 
foglaljuk össze. A növekedés és a fejlődés általános vonásai öröklötten meghatározottak, 

Sportág- és
versenyszámcsoport

Sportágak,
versenyszámok

Csúcsteljesítmény-életkor
Nők (év) Férfiak (év)

1.	Többségében	kompozitori-
kus	sportág (korai kezdődés, 
tartós CSTÉK)

– Sporttorna
– RG
– Műugrás
– Gyorskorcsolya
– Úszás

14–26
15–26
15–28
15–28
13–26

19–30
–

18–30
18–32
17–30

2.	Gyorsasági	és	gyorserő-
sportágak	(viszonylag korai 
kezdet és rövid CSTÉK)

– Vágtafutás
– Magas- és távolugrás
– Síugrás

18–26
19–28

–

20–28
21–29
18–29

3.	Monotechnikus	versenyszá-
mok,	erő-	és	erőállóképesség-
sportágak	(későn kezdődő,
hosszan tartó CSTÉK)

– Dobások
– Súlyemelés
– Kajak-kenu, evezés
– Hosszú távú futás,
– kerékpározás, sífutás

21–29
–

20–29

22–32

22–32
21–32
21–30

23–36

Komplex	készségeket	és	képes-
ségeket	és	erőt,	állóképességet
igénylő	sportágak

– Sportjátékok
– Dzsúdó, vívás
– Birkózás
– Atlétika összetett

20–29
29–29

–
21–28

22–33
21–32
22–32
23–30

4.	Magasfokú	precizitást,		
szabályozást	igénylő	sportágak
(változó kezdet, nagyon hosszú 
CSTÉK)

– Lövészet
– Vitorlázás
– Lovaglás
– Motorsport

kb. 22–55

29. táblázat
A csúcsteljesítmény-életkor (CSTÉK) (Winter, 1994)

2 Vissza nem fordítható
3 Fejlődéstan
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30. táblázat
Az életszakaszok  
(Farmosi, 1992)

amelyet a környezet hatásai befolyásol-
nak. A növekedés és fejlődés egyirányú 
folyamat, az életszakaszok (30.	táblá-
zat) egymást követő, visszafordíthatat-
lan változása.

Az egyes életszakaszokban be-
következő változások egyenlőtlenek. 
A fejlődés felgyorsulá sát egy következő szakaszban lassuló, stagnáló fejlődés követheti. 
A különböző szervek és szervrendszerek fejlődése nem egyidejű, hanem időben eltérő 
ütemben – például a nemi érés idején felerősödő eltérésekkel – történik (71.	ábra).	Az élet 
kezdetén a szervezet érzékenyebb a környezet hatásaival szemben, mint a későbbi életsza-
kaszokban. A külső ingerek hatékonysága gyakoriságuktól és erősségüktől függ. A gyenge 
ingerek ha tástalanok, a túl erős ingerek lelassíthatják a fejlődést.

A szervezet növekedésének, fejlődés-érésének időszakában a felépítő, felnőttkorban 
az egyensúly, majd időskorban a leépítő anyagcsere-folyamatok az uralkodó jellegűek.

71. ábra
A szervek és szervrendszerek eltérő fejlődési üteme (Neumann–Schüler, 1994)

Nők Férfiak
Újszülöttkor 1–10 nap
Csecsemőkor 10 nap–1 év
Korai gyermekkor 1–3 év
Első gyermekkor 4–7 év
Második gyermekkor 8–11 év 8–12 év
Serdülőkor 12–15 év 13–16 év
Ifjúkor 16–20 év 17–21 év
Érettkor 1. 21–35 év 22–35 év
Érettkor 2. 36–55 év 36–60 év
Időskor 56–74 év 61–74 év
Aggkor 75–90 év
A hosszú élet kora 90–
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Az emberi személyiség kialakulásában különös jelentősége van a társadalmi környezetnek 
és a nevelésnek.

9.1.2.	A	teljesítményfejlődés	tényezői	az	utánpótlásedzésben
• A magas csúcsteljesítmény-életkorú sportágak többségében a sportolók 18 éves korukra 

el érik a teljes sportpályafutás alatti teljesítményfejlődésük 92-93%-át (72.	ábra).
• A motoros teljesítményfejlődés nem lineáris, hanem stagnálásokkal, visszaesésekkel 

tar kított. A motoros teljesítmények különböző fajtái egymáshoz viszonyítva is eltérő 
sebességgel fej lődnek. A fejlődés sebességét a teljesítmény-koreltérések értékeivel 
fejezik ki.

• A motoros tulajdonságok abszolút mértéke és fejlődési üteme az öröklés által meg-
határozott. A biológiailag érett korig a magasabb színvonalú teljesítmény gyakran 
csak az akceleráció és nem a kiváló öröklött adottságok vagy a felkészülés eredménye 
(73.	ábra).

• A fejlődés-érés időszakában a motoros tulajdonságok lányoknál kb. 15-16, fiúk-
nál 18-19 éves korig rendszeres edzés nélkül – a biológiai érés következménye-
ként – is javulnak (33.	ábra).

• Az állandó és rendszeres, folyamatos felkészülés későbbi életkorra tolja el 
a versenyteljesít mény csúcspontját és a teljesítménycsökkenés kezdetét is.

• Minél magasabb teljesítményt ér el – a nemzetközi élvonalban bevált sporto-
ló – a csúcstelje sítmény-életkorban, annál magasabb az abszolút teljesítménye 
és ennek fejlődési üteme már akár serdülő- és ifjúsági korban is (66.	ábra).

72. ábra
A sportpályafutás legjobb teljesítményeinek 18 éves korra elért arányai (Harsányi–Martin, 1985)
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73. ábra
Korán és későn érő fiatalok aerob kapacitásának változása (Mészáros, 1990)

• A teljesítményfejlődést a genetikai kód szabta határokon belül a felkészülés tartalma 
és összterhelése vezérli.

• A motoros képességek fejlődésének szenzitív szakaszai (74.	ábra)	kijelölik azokat 
a periódu sokat, amelyek tartama alatt valamely képességet az adott szakaszokra jel-
lemző általános irányvonalon belül nagyobb arányban fejleszteni szükséges.

Például az általános alapképzés szakaszának végétől a mindenoldalú pszichomotoros képzé-
sen belül az elemi ideg-izomzati mozgásprogramot és a mozgásfrekvenciát kiemelten nagy 
arány ban célszerű javítani. A 74.	ábrán erre a feladatra a gyorsaság kb. 7-12 éves korra eső 
szenzi tív időszaka utal. Hollmann (1988) és Baur (1988) kivételével az edzéstudomány 
szinte összes szakértője egyetért abban, hogy ha a szenzitív időszakban – amikor a szervezet 
különösen érett egyes funkciók fejlesztésére – az ennek megfelelő ingerek (itt: edzésfajta) 
hiá nyoznak vagy nem elégségesek, akkor azzal lehet számolni, hogy az adott tulajdonságban 
az örökléssel meghatározott színvonal felső határát az egyén nem éri el, pszichomotoros vagy 
pedagógiai deficittel zárul le motoros fejlődése. Ezért az a célszerű, ha az utánpótlásedzés 
megfelel a funkcióérettségnek4.

Az ember egyedfejlődési–érési, továbbá a motoros és sportteljesítmény-fejlődési 
törvénysze rűségei alapján az utánpótlásedzést tartalmában és összterhelésében jól elkülönülő, 
de mégis szorosan összekapcsolódó szakaszokra célszerű felosztani.

4 A	funkcióérettségnek	megfelelő	az	utánpótlásedzés, ha a felkészülés tartalma, terhelése, eszközei, módszerei 
és periodizálása mennyiségileg és minőségileg megfelel a szervezet testi növekedési és bio-pszicho-szocializációs 
fejlődési színvonalának, de emellett a lehető legmagasabb terhelésű.
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74. ábra
A motoros képességek  
és tulajdonságok eltérő
fejlődési sebességének
szakaszai (Martin, 1989 után 
módosítva)

9.1.3.	Az	utánpótlásedzés	szakaszai
Az	általános	alapképzés az utánpótlásedzés első szakasza, amelyben – igen sokszor 
az óvodá ban, a családban és az iskolában – a mindenre kiterjedő, elsősorban sokmozgásos 
játékokat fel használó pszichomotoros (az érzékelési és megismerési tényezők által meg-
határozott) képzés folyik. Néhány alacsony csúcsteljesítmény-életkorú sportág (például 
nőknél torna, úszás stb.) edzéseinek megkezdése esetén célszerű, ha a szülők megbeszélik 
a tennivalóikat az edzővel.
Az	általános	alapozó	edzés az utánpótlásedzés második szakasza, amelyben mindenoldalú 
ál talános és sportágspecifikus képzés és sokoldalú versenyzés folyik a későbbi szakosodásra 
való kiválasztás és a nagy teljesítményekre történő előkészület érdekében.

A	felépítő	edzés az utánpótlásedzés harmadik, kb. 2-3 év időtartamú periódusa, amely-
ben sok oldalú általános és évről évre növekvő arányú sportág-, majd ezen belül szakág-
specifikus képzés és döntően sportág-, versenyszám-specifikus versenyzés zajlik a későbbi 
alkalmasság megállapítása és a csúcsteljesítmények előkészítése érdekében.

A növekvő arányú sportágspecifikus képzés a sokoldalú általános képzés rovására történik.
A	teljesítményedzés az utánpótlásedzés negyedik szakasza, amelyben csökkenő arányú 

általá nos képzés mellett többoldalú, döntően egy szakágon belüli sportág specifikus képzés 
folyik a versenyszám-, illetve a posztválasztás előkészítése jegyében, egyúttal teljessé válik 
a progresszív kondicionális képességfejlesztés5  is.
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Az	élsportedzés az utánpótlásedzés ötödik, azon 2-3 éves periódusa, amelynek során 
a tovább  csökkenő általános képzés mellett 1-2 versenyszámra, posztra (például kapus) 
irányuló speciális képzés és progresszív kondicionális képességfejlesztés zajlik a végleges 
versenyszám-, illetve posztválasztás jegyében. Az élsportedzés szakaszát „csatlakozóedzés-
nek” is nevezik (Tschiene, 1984), amennyiben elősegíti a csúcsteljesítmény-edzéshez történő 
töretlenebb hozzákapcsolódását.

9.1.4.	A	minden-	és	sokoldalú	képzés	indoklása
Az eddigiek alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az utánpótlásedzés a mindenoldalú és sok-
oldalú képzésen át halad a sportág-, versenyszám-specifikus felé (25.	ábra).	Ugyanakkor 
az edzéstu domány új irányzatainak ismertetésekor felhívtuk a figyelmet arra, hogy az em-
ber a korláto zott mértékű alkalmazkodási energiái következtében nem szentelhet túl sokat 
az általános gyakorlatokhoz történő alkalmazkodására anélkül, hogy ez a sajátos teljesít-
ményfejlődését ne akadályozná. Mind a sokoldalúság, mind a célszerű specializáció elvét 
szükséges figyelembe venni, s a sportoló egyéni tulajdonságai és előképzettsége ismeretében 
már az utánpótlásedzésben egy mást kiegészítve sportág specifikus megkülönböztetés mellett 
szükséges alkalmazni.

• Az utánpótlásedzés első szakaszaiban a gyermek még keresi a személyiségének 
legmegfele lőbb sportágat. Ez csak akkor derül ki, ha minél bőségesebb a társadalom 
kínálata, azaz minél több sportágat kipróbálhat a gyermek.

• A szervezet biztos működőképessége valamennyi szervrendszer összehangolt fej-
lődésén ala pul. Ezt gyermekkorban a mindenoldalú, majd sokoldalú képzéssel elő 
lehet és elő is kell se gíteni.

• Fel kell tételezni, hogy a sportolónak egy választott sportágról esetleg egy másikra kell 
átáll nia. Az átállás annak lesz könnyebb, aki a gyermekkorban megszerzett sokoldalú 
mozgásta pasztalattal rendelkezik. Feltehető, hogy a sokoldalú képzés segítette elő 
azt, hogy a német Jürgen Schult, aki kajak-kenusként kezdett sportolni, 14 éves 
korában olyan eredménye sen tudott atlétikára átállni, hogy világcsúcstartó (74,08 
m) és világbajnok (1987) diszkosz vetővé válhatott.

• Az élsportban az összterhelés hallatlan mértékű növekedése egyre inkább szük-
ségessé teszi más spotágakban szerzett készségek (például úszás, sífutás stb.) ún. 
kompenzáló edzésbeli6 fel használását. Ilyen lehet például a vízérzésbeli jártasság 
a vízben futó7 edzés esetén.

• A kezdetben sokféle mozgásanyag sok gyermeknél eredményezhet olyan sikerél-
ményt, amelyben egysíkú képzés esetén nem részesülne, s lehet, hogy ez a pozitív 
érzelem lesz a sportágválasztás alapja egy kiemelkedő adottságú fiatalnál.

5 A	progresszív	kondicionális	képességfejlesztés azt jelenti, hogy a képességfejlesztő gyakorlatokban kb. 6-12 he-
tente nyújtott legjobb teljesítmény (100%) arányában történik a külső terhelés a (testtömegen kivüli teher), illetve 
az intenzitás adagolása.

6 A	kompenzációs	edzés olyan edzéseszköz alkamazása, amellyel az egyoldalúan terhelt szervezetet – megköze-
lítően sportág-, versenyszám-specifikus igénybevétellel – meg lehet kímélni az ártalmaktól, sérülésektől.

7 A	vízben	futó	edzés az a kompenzáló és/vagy fejlesztő edzésmód, amellyel – egy speciális ruha segítségével 
álló helyzetben úgy lehet a futómozgást végezni a vízben, hogy ez a lábakat nem terheli.
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75. ábra
A távlati felkészülés egyes szakaszainak időtartama (Platonov, 1994)

9.1.5.	Az	utánpótlásedzés	időtartama
Az utánpótlásedzés egyes szakaszainak időtartamát és körülbelüli életszakaszait néhány 
sport ágban és versenyszámban Platonov (1994) munkájára támaszkodva tekinthetjük át 
a 75–76.	ábrán.

Ezeken az ábrákon az általános alapképzés szakaszait a szerző nem tüntette fel. Ezzel 
szem ben szerepel az utánpótlásedzéshez nem tartozó csúcsteljesítmény-edzés szakasza. Az ábrák 
kitűnően szemléltetik a sportág-, versenyszám-specifikus időtartam- és életkorbeli eltéréseket 
és ezek szórásait is. Ezekkel irányt tudunk mutatni a szakembereknek a távlati felkészülés 
idő tartamában és életkorában várható jellegzetességek érvényesülésére.

9.1.6.	Az	utánpótlásedzés	különböző	módjai
Az utánpótlásedzésnek alapvetően háromféle módja alakult ki.

A helyes eljárás az ún. funkcióérettségnek	megfelelő	felkészülés,	amely az egészség 
megőrzé sével és a személyiség torzulása nélkül, a biopszichoszociális fejlődés-érésnek 
megfelelő legmagasabb összterhelés igénybevételével kívánja előkészíteni a juvenilis ko-
rúakat a csúcs teljesítmény-életkor legjobb eredményének elérésére. Ezt a felkészülési módot 
a hosszabb utánpótlásedzés-szakasz, magasabb csúcsteljesítmény és hosszabb – akár három 
olimpiára is kiterjedő – csúcsteljesítmény-edzésszakasz jellemezheti (77.	ábra).
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76. ábra
A távlati felkészülés egyes szakaszainak időtartama (Platonov, 1994)

77. ábra
A funkcióérettség törvényeire alapozott sokoldalú és a korai specializálódással kezdődő felkészülés  

sémája atlétikában (Nádori, 1984)
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A	korai	specializálódás a fentiek ellentéte, és egyik legszembeötlőbb következménye 
a sport pályafutás lerövidülése.

A harmadik módról, az alulterhelésről8 az előző két módnál jóval kevesebb szó esik. 
Ugya nakkor a népesség igen nagy többségére ez a jellemző. Ennek valószínűleg az az oka, 
hogy míg az elenyésző mértékű korai specializáltakért csak néhány sportszakember és szülő 
tehető felelőssé, addig az alulterhelésért az egész társadalom felelős – s ezt nem szívesen 
veszik tu domásul.

9.1.7.	Az	utánpótlásedzés	tartalma
Az utánpótlásedzésben az élsportedzéssel bezárólag – ahogy ez az egyes szakaszok tartalmá-
nak ismertetésénél már látható volt – az általános és speciális képzés aránya fokozatosan 
vál tozik. Az általános képzés magas aránya egyre inkább csökken, miközben a speciális 
képzés aránya szakaszról szakaszra növekszik (78.	ábra).

78. ábra
A távlati felkészülés tartalmának arányai Platonov (1994) után. I = a felkészülés megkezdése; II = alapozó 

edzés; III = speciális alapozó edzés; IV = teljesítmény- és élsportedzés; V = csúcsteljesítmény-edzés

E sematikus ábrán ugyan szemléletesen jelentkezik a fokozatosan speci álisabbá váló felkészülés 
tartós irányzata, de nehezen válik kézzelfoghatóvá. Ezzel szemben csak az általános alapozó 
edzésszakaszra kiterjedően – egy részletesebb arányváltoz tatást tett közzé a DVfL9 (1985). 
A 31.	táblázatban és a 79–80.	ábrán szereplő, a l0–12 éves korban legtöbb szakértő számá ra 

8 Alulterhelésen	olyan mozgásos igénybevételt értünk, amikor a mozgásingerek terjedelme, intenzitása, de első-
sorban gyakorisága olyan alacsony, hogy a normális fejlődéshez, éréshez szükséges összterhelést sem biztosítja. 
Ilyen például ha a gyermekek a heti 2 testnevelésórán túl további mozgásfélékben nem vesznek részt, és esetleg 
né ha-néha rendszertelenül versenyeztetik őket.

9 Az NDK Atlétikai Szövetsége
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79. ábra
Az NDK-beli atléták általános sokoldalú képzési  

(ÁSK) anyagának megoszlása

Az általános alapozó edzés tartalma %-ban  
Megnevezés 10 évesek 11 évesek 12 évesek
Sokoldalú általános 051% 040% 028%
Sokoldalú atlétikai 049% 060% 072%
Összesen 100% 100% 100%

31. táblázat
Az NDK-beli 10–12 éves atléták képzésének tartalma  

(DVfL, 1985)

80. ábra
Az NDK-beli atléták speciális sokoldalú képzési  

(SSK) anyagának megoszlása
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Sportág A sportolás kezdési
életkora (év)

Férfi Nő
Dzsúdó 07,1 08,1
Asztalitenisz 07,6 08,6
Birkózás 08,4 –
Torna 08,9 07,9
Műugrás 09,7 09,3
Úszás 09,8 09,4
Gyorskorcsolya 10,4 10,0
Tollaslabda 10,5 10,9
Kerékpár 10,6 11,2
Vívás 10,7 n. a.*
Vízilabda 10,7 –
Görkorcsolya 11,2 12,7
Műkorcsolya 11,4 09,4
Röplabda 11,6 12,0
Lovaglás 12,3 10,5
Ökölvívás 12,7 –
Súlyemelés 13,1 –
Atlétika 13,3 12,6
Kajak-kenu 13,1 12,3
Lövészet 14,0 12,9
Evezés 14,2 15,6
RG – 07,1

* = nincs adat

32. táblázat
A sportolás megkezdésének életkora

az 1980-as  évek végén a nyugatnémet
ifjúsági válogatott keretek tagjainál

megdöbbentően magasnak tűnő sportágspecifikus képzési arányokat (49%, 60% és 72%) egyrészt 
ezek sokoldalúságának, másrészt a sportág sok versenyszámos (24) voltának alapján célszerű 
értékelni.
Számolni kell azzal, hogy például a rúdugrással szemben a súlylökés mennyiben lehet speciális. 
Bár egy sportág versenyszáma mindkettő, de ezek a versenyszámok szerkezetüket s dinami kájukat 
tekintve is alig hasonlóak. Tehát egyik versenyszám gyakorlása a másikhoz képest ál talános képzési 
anyagot jelent. S ilyen versenyszámpáros még igen sok esetben található az atlétikán belül. Ezért 
például a 12 éves kori 72%-os  sokoldalú atlétikai képzési arány nem tekint hető a korai specializáció 
eszközének.

Mindez azt jelenti, hogy a fokozatos specializáció elvét sportágspecifikusan is értékelnünk 
szükséges. Más ez egy 24 és más egy 2 versenyszámos (például súlyemelés) sportágban. 
Nyilván ez utóbbinál a sokoldalú általános képzésre sokkal nagyobb hányadot szükséges 
szentelni, mint atlétikában.

Éppen az egyes sportágak eltérő jellemzői, a különböző sportoláskezdési életkor 
(32.	táblázat), más csúcsteljesítmény-életkor (29.	táblázat), eltérő teljesítményfejlődési 

10 Érzékelési, megismerési
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ütem stb. miatt töre kedett Martin (1981) egy olyan utánpótlásedzés-modell kialakítására, 
amely lehetőséget ad az életkorhoz és sportághoz kevésbé kötődő távlati felkészülési rend-
szer bemutatására.

9.1.7.1.	A	Martin-féle	utánpótlásedzés-modell
Ez a modell különbséget tesz aszerint, hogy a sportolás kezdete korán (a célszerű életkorban), 
későn vagy más sportágból átkerüléssel kezdődik-e (51.	ábra).

A célszerű korban (korán) kezdők 1. edzéscélja sok sportágban a sokoldalú pszichomo-
toros10 alapképzés lehet, hacsak ezt el nem hanyagolják a korai specializáció és versenyez-
tetés érde kében. Ez a szakasz a kb. 5/6–8/9 éves korig terjedhet. Fő feladata a sokoldalú 
koordinációs képzés és minél több sportág alaptechnikájának megismerése.

A 2. edzéscél megvalósítása kb. a 10/11–14/15 éves korra tehető. Fő feladat a sport-
ágspecifikus képzés megkezdése. Ezen belül a választott sportág technikájának csiszolása, 
kiegészítő sportágak, versenyszámok gyakorlása, a versenyzés megkezdése. A 3. edzéscél 
a sportágspecifikus kép zés elmélyítése. Ez a szakasz kb. a 15/16–18/19 éves korra eshet. 
Fő feladat: a választott sportág technikájának stabilizálása, a kondicionális képességek erő-
teljes fejlesztése, az összterhelés nagyarányú növelése és a rendszeres versenyzés.

Ezt követheti a csúcsteljesítmény-edzés szakasza. Az egyes edzéscélok megvalósítására 
szánt időtartamok a sportág követelményei és a későn vagy átkerüléssel kezdés következ-
tében szükségszerűen módosulhatnak. Az egyes edzéscélok megvalósítására kevesebb idő 
juthat, és néha nem egymást követően, hanem párhuzamosan valósíthatók meg például későn 
kezdőknél, illetve az átkerüléssel kezdőknél az 1. edzéscél – a másik sportágbeli megvaló-
sulás esetén – akár el is maradhat.

9.1.7.2.	A	Grosser-féle	utánpótlás-nevelési	modell
Grosser és mtsai. (1986) a teljesítményfejlődés és az életkor függvényében változó tar talmú 
utánpótlásedzés-modellt dolgoztak ki (81.	ábra). Eszerint az utánpótlásedzés az alapozó 
edzéssel kezdődik és a csúcsteljesítmény-edzésszakaszt csak a mi módosításunkban előzi 
meg az élsportedzés szakasza.

Az alapozó szakaszban a koordinációs, a technikai és az általános képzés az elsődleges. 
Ezek a felépítő szakaszban a speciális és technikai képzéssel és a versenyzés megkezdésével 
bővül nek. A teljesítményedzés szakaszában ez utóbbiak kapnak magasabb szinten teret, 
és megjelenik a speciális kondicionálás kiemelkedő szerepe is. Az élsportedzés szakaszában 
pedig a specializáció fokozódik a teljesítmény további növekedése mellett.
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9.1.8.	A	terhelés	az	utánpótlásedzésben
Az utánpótlásedzés folyamán elsősorban az edzés terjedelmének növelése a célszerű, 
mindad dig, amíg ezt követi a teljesítmény javulása is. Ezen belül a terjedelmet sorrendben 
a követke ző eljárásokkal célszerű növelni:

1. az edzésgyakoriság (a heti edzésszám) növelése, majd
2. az edzésegységen belül elvégzett edzésmunka mennyiségének fokozása, ezután
3. az edzésidő növelésével elérhető terjedelemnövelés következhet.

Míg az edzésgyakoriság el nem éri a heti 4-et, addig nem remélhetjük azt, hogy az edzésnek 
erőteljes fejlesztő hatása lesz. Ez azonban lányoknál 14/15, fiúknál 18/19 éves korig nem 
jelent feltét lenül teljesítménystagnálást vagy -visszaesést, hiszen a teljesítmény a biológiai 
érés következ ményeként rendszeres edzés nélkül is fejlődik (33.	ábra), de jelentősen alatta 
marad az edzés sel elérhetőnél.

A terjedelem elsődleges növelése mellett az intenzitás fokozása csak a felépítő edzés-
szakasz végétől válhat nagyobb üteművé, és a teljesítmény- és élsportedzés szakaszában 
már meredek növelése kívánatos (82.	ábra).	S ez szükségszerűen az össz terhelés ugrásszerű 
növekedését is okozhatja.	Az ábrán Platonov (1994) által egy-egy edzésszakaszra ajánlott 
terhelési zónák éves átlagot fejeznek ki. Ezeken belül egy-egy alkalommal természetszerűleg 
elkerülhetetlen időlegesen a magasabb intenzitászónába kerülés is.

81. ábra
A főbb feladatok a távlati felkészülés különböző szakaszaiban  

(Grosser és mtsai., 1986)
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9.1.9.	Mozgásoktatás	az	utánpótlásedzésben
A mozgásoktatásnak egyaránt ki kell terjednie a választott és kiegészítő sportágak, továbbá 
a kondicionális	képességfejlesztő	gyakorlatok technikájára is.

A sportágak többségénél az általános alapképzés és alapozás szakaszában legtöbbször 
a mozgások globális (teljes) végrehajtása célszerű. Módszerként pedig az utánzókészségre 
lehet támaszkodni. A hibajavítás is akkor lehet eredményesebb, ha a teljes mozgás közben 
történik meg egy-egy mozdulat helyes végrehajtásának kiemelt figyelem melletti pontosí-
tása. Ezekben a felkészülési szakaszokban lehet számítani az az „egy csapásra tanulásra”. 
Meinel (1977) ezen azt értette, hogy a bemutatott mozgást a gyermek első próbálkozásra, 
egy csapásra jól utánozza.

Az általános alapozó edzés második felében és a felépítőedzés folyamán fokozatosan 
alkalmazni lehet és kell is a parciális (részmozgásonkénti) oktatást is. Majd egyre nagyobb 
arányban részesülhet a mozgások bemutatással, magyarázattal történő oktatása is. A felépítő 
edzésszakaszt követően ez válik az uralkodó eljárássá.

9.1.10.	A	kondicionális	képességek	fejlesztése	az	utánpótlásedzésben
Az általános alapképzés és alapozás szakaszának kezdetén a sportágak többségében nem cél-
ravezető a terhelés és pihenés időtartamát és tartalmát pontosan szabályozott terhelésekkel 
alkalmazni. Ehelyett elsősorban a sokmozgásos sport- és testnevelési játékok (sor- és váltó-
versenyek) lehetnek azok, amelyekkel külső többletterhelések nélkül legeredményesebben 

82. ábra
Az edzés terjedelmének, intenzitásának és összterhelésének változási sémája a távlati felkészülés folyamán 

(Platonov, 1994)
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fejleszthető – a hajlékonyságot és izomlazaságot kivéve – a többi kondicionális képesség 
(Bakonyi, 1967/68).

Az állóképesség
Az aerob állóképesség már az első gyermekkor végétől (30.	táblázat) az alkalmazkodás szer-
kezeti (például szívméret stb.) és működési jelenségeit jelző módon jól  fejleszthető (83.	ábra). 

83. ábra
Nem sportoló gyermekek által  
„Fuss ameddig tudsz” útmutatásra, saját 
iramban lefutott távolságok középértékei  
és teljesítmény-koreltérései
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84. ábra
A Wingate-tesztben elért anaerob 

laktacid relatív teljesítmények
középértékei (Bar-Or, 1982)

Ehhez elsősorban a sokmozgásos játékok és – ha a monotónia feloldható – az aerob viszo-
nyok közt zajló folyamatos, tartós terhelések (például futások) használhatók fel. A legtöbb 
szakértővel szemben Hollmann (1988) azt állítja, hogy az aerob állóképesség fejlesztésében 
nem jelentkezik szenzibilis fázis.

A felépítő edzés során fokozatosan át lehet térni a progresszív képességfejlesztésre11.
Az anaerob laktacid (glikolitikus), más néven gyorsasági állóképesség fejlesztésénél 

a kb. 15/20–40/50 s-ig  tartó maximális teljesítményekhez jelentős oxigénfelhasználás nélkül, 
döntően szénhidrátokból állítja elő a szervezet az energiát.

E kondicionális képesség gyermekkori fejlesztését – főleg korábban – számos szak-
értő korainak tartotta. Velük szemben Grosser és mtsai. (1985), Lohmann (1985) és mi 
(Harsányi, 1987) is azt tapasztaltuk, hogy ez a képesség is fejleszthető már gyermekkortól 
kezdődően. Ezt bizonyítják a Wingate-tesztben12 8–11 éves korban elért magas teljesítmény-
középértékek is (84.	ábra).

11 Progresszív	képességfejlesztésről beszélünk akkor, ha a terhelés adagolása a maximális (100%-os) teherbírás 
arányában történik.

12 A	Wingate	anaerob	teszt	(WAT) pedálok lábbal vagy kézzel 30 s időtartam alatti szupramaximális hajtását 
jelenti.

Ezen felismerésekre támaszkodva úgy gondoljuk, hogy az anaerob laktacid állóképesség 
már gyermekkortól (7-8 éves) sokmozgásos játékokkal fejleszthető. Az életkor növekedé-
sével párhuzamosan pedig a játékokhoz hasonló szabálytalan szakaszos terhelésekkel más 
edzéseszközök is felhasználhatók. A serdülőkortól kezdődően lehet a szabályozott tartamú 
terhelésekkel és pihenőkkel adagolt intervall terhelést felhasználni a fejlesztéshez.
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Az erő
Az általános alapképzés és az alapozó edzésszakasz kezdetén az erőfejlesztés lehetőségei közül 
csak az inter-13 és intramuszkuláris14 koordinációs erőedzés feltételei adottak. E lehetőségekre 
támaszkodva csekély külső terhelések (maximum a saját testtömeg) legyőzésével már – koor-
dinációs úton – fejleszthető az erő (85.	ábra).

85. ábra
Edzést végző és nem edző
gyermekek ugróerejének fejlődése 
(Sehlbach, 1986)

13 Intermuszkuláris	koordináción több izomcsoport összehangolt működését értjük.
14 Intramuszkuláris	koordinációnak	nevezzük azt az ideg-izom együttműködést, amikor egy izmon belül egy-

idejűleg a legnagyobb számú izomrost húzódik össze.
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Az erőfejlesztés további, hormonális és ezzel összhangban az izomrost keresztmetszet-növe-
lési lehetőségei – a nemi érés ütemétől függően – általában az alapozó edzésszakasz második 
felétől állnak rendelkezésre. Ez tulajdonképpen a tesztoszteronkiválasztás15 növekedésének 
mértékével függ össze	(86.	ábra).	Ennek megfelelően az erő izomkeresztmetszet növelésével 
csak ettől az edzésszakasztól fejleszthető. Ezért a progresszív erőfejlesztést csak kb. a felépítő 
edzésszakasz közepétől kezdődően lehet hatékonyan alkalmazni. Más szóval ettől az edzés-
szakasztól lehet és érdemes a súlyemelő berendezéssel végezhető erőfejlesztés bevezetése, ha 
ezt a kevésbé hatékony gya-
korlatok alkalmazása már 
megelőzte, s a súlyemelő-
technikát – könnyű vasru-
dakkal – a tanítványok már 
elsajátították. Ezek hatásá-
nak csökkenésekor cél szerű 
további, még hatékonyabb 
edzéseszköz alkalmazása 
(87.	ábra).

86. ábra
A tesztoszteronkiválasztás

mértéke az életkor függvényében

87. ábra
Fiatal, alsóbb minősítési

osztályba tartozó magasugrók 
ugróerejének specializálása új 

edzésgyakorlatok alkalmazá-
sával (Verchosanszkij, 1977)

15 Tesztoszteron: a izomfelépí-
tést támogató leghatásosabb 
férfi nemi hormon.
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Gyorsaság
A gyorsaság bonyolultan összetett tényezők eredménye. Például a sok sportágban nélkülöz-
hetetlen vágtagyorsaságot	a reakciógyorsaság, a mozdulatgyorsaság, a gyorserőt igénylő 
felgyorsulási képesség, a frekvenciagyorsaság, az inter- és intramuszkuláris koordináció, 
a reaktív erő, a ritmusérzék és az alaktacid anaerob, más néven a vágta-állóképesség együt-
tesen határozza meg.
E tulajdonságok közül:

• a reakciógyorsaság és frekvenciagyorsaság szenzibilis szakasza kb. a 7-12 éves 
korra esik, és a lépésgyakoriság az ezt követő időszakban már nem is fejleszthető 
(Racev, 1964),

• a mozdulatgyorsaságot és gyorserőt alapvetően meghatározó elemi neuro muszkuláris16 
mozgásprogram végrehajtási sebessége a 12/13 éves kor után már alig javítható 
(Bauersfeld–Voss, 1992), ugyanakkor

• a lépéshosszt befolyásoló optimális maximális erő és vágta-állóképesség csak a fel-
építő edzésszakasz végén és a teljesítménysport-edzés szakaszában növelhető szük-
séges mértékben.

E tényeknek megfelelően a gyorsaság összetevői közül a gyermekkorban célszerű az átlagos-
nál nagyobb arányban fejleszteni a reakció- és frekvenciagyorsaságot, az elemi ideg-izomzati 
mozgásprogram végrehajtási sebességét és a ritmusérzéket. A fejlesztés eszközéül pedig min-
den olyan edzéseszköz (gyakorlat) felhasználható, amely nem igényel kifejezetten nagy ma-
ximális erőt vagy állóképességet.

Ugyanakkor tudatában kell lenni annak, hogy az utánpótlásedzés utolsó két (telje-
sítmény- és élsportedzés) szakaszában megnövelhető maximális erő optimális szintjének 
( Letzelter, 1983) és a javuló vágtafutó-technikának eredményeként tovább növelhető 
a komplex gyorsasági teljesítmény.

A hajlékonyság
A passzív hajlékonyság fejlesztése – különös gondosság mellett – már az első életévektől le-
hetséges (Grosser és mtsai., 1986).

Az aktív hajlékonyság fejlesztésének szenzibilis időszaka lányoknál a 8–12., fiúknál 
a 9–13. életévekre esik. Tehát az utánpótlásedzés első két szakaszában fejlesztendő a leg-
nagyobb mértékben. Különösen a fiúknál a további edzésszakaszokban is folyamatosan 
gondoskodni szükséges a hajlékonyság karbantartásáról.

Az izomzati lazaság17

Az alapozó edzésszakasz végétől egyre nagyobb mértékben lehet támaszkodni a mozgás-
feladatok mind tudatosabb végrehajtására. Amikor ez bekövetkezik, attól kezdve célszerű 
az izomlazaság céltudatos fejlesztése.

9.1.11.	Az	éves	felkészülés	rendszere18	az	utánpótlásedzésben
Az alapképzés és az alapozó edzésszakasz folyamán a felkészülési évet Starischka– Tschiene 
(1980) szerint nem szükséges felkészülési (alapozó), verseny és regenerációs19 (átmeneti) 
felkészülési szakaszokra bontani (88/a	ábra). Ehelyett célszerű elfogadni, hogy a  felkészülési 
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88. ábra
Az éves felkészülés eltérései 
a távlati felkészülés folya-
mán

16 Ideg-izomzati
17 Az	izomlazaság az a kondicionális képesség, amely az optimális izomtónus beállítódását, a légzéssel össze-

hangolva, pszichovegetatív úton lehetővé teszi. Szinonimái: ellazulási képesség, relaxáció.
18 Az	éves	felkészülés	rendszerén egy, 12 hónap terjedelmű, nem feltétlenül a naptári évvel azonos időszak fel-

készülési céljainak, feladatainak, eszközeinek, terhelésének és módszereinek felkészülési szakaszonkénti olyan 
elrendezését értjük, amelyek összhangban állnak az alkalmazkodás törvényszerűségeivel, a versenynaptárral 
és a környezeti (természeti, társadalmi) tényezőkkel.

19 Helyreállító (pihenő)
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évet – a társadalmi szokásokhoz simulékonyabb alkalmazkodást biztosító – iskolai 
(téli,  tavaszi stb.) szünetek tagolják részekre. A sportágak többségében a szünetekben a spon-
tán20 sokmozgásos játék (Győri, 1991) biztosít tevékeny (aktív) pihenőt. Néhány alacsony 
csúcsteljesítmény-életkorú sportág azonban sokszor nem nélkülözheti az e szünetek egy 
részében szervezett edzőtáborozást sem. A szünetek által kialakított szakaszok elején első-
sorban az edzés terjedelmének növelése a célszerű, miközben az intenzitás kezdetben csak 
mérsékelten növelhető. Az intenzitás fokozására a szakasz végén – a terjedelem viszonylagos 
csökkenése mellett – érdemes sort keríteni. Természetesen ettől is el lehet térni, ha erre peda-
gógiai stb. okokból feltétlenül szükség van. A versenyeztetés – a szüneteket kivéve – egész 
éven át folyhat. S nincs szükség egyéb, ún. tiszta (versenymentes) időszakokra.

A felépítő edzésszakasz kezdetétől fokozatosan át lehet térni a Weineck (1988) által 
ajánlott éves felkészülési rendszerre	(88/b	ábra), s ezt érdemes megtartani – ha a sportág 
követelményei lehetővé teszik – a teljesítmény edzésszakaszának	elején is. Ez a rendszer 
ugyanis a hosszabb versenymentes szakaszaival tartósabb (bár kevésbé gyors) alkal-
mazkodást tesz lehetővé, mint a 88/c.	ábrán Starischka–Tshciene (1980) által a csúcs-
teljesítmény-edzés szakaszára javasolt magas összterheléssel folyó felkészülés rendszere. 
Az éves felkészülési rendszerekkel részletesebben a periodizációról szóló fejezetben még 
részletesen foglalkozunk.

9.1.12.	Versenyeztetés	az	utánpótlásedzésben
A sportágak többségében az általános alapképzés idején még versenysportszerű versenyzés-
ről nincs szó. Annál inkább dominál a sokféle játékban folytatott versengés.

Az utánpótlásedzés további szakaszainak eltérő versenyeztetési módjait Harsányi–
Sebő (1984) nyomán az atlétika példáján a 89.	ábrával mutatjuk be.

Az alapozó edzésszakasz idején teljes mértékben, de még a felépítő edzés elején is 
folyhat – az iskolai szünetek kivételével – az egész felkészülési év folyamán sokféle ver-
senyzés. Tiszta, versenymentes időszakra még nincs szükség. Erre fokozatosan a felépítő 
edzésszakasz második felében lehet – az individuális jellegzetességektől függően – áttérni. 
A versenyzésre szánt időszakaszokban a felkészülési versenyek és a választott sportágtól 
eltérő sportágak versenyein, mérkőzésein történő részvétel uralkodhat a versenyszerű edzé-
seken, edzőmérkőzéseken kívül. Mind a választott sportágban, mind más sportágakban 
a többféle versenyszámban, poszton történő részvétel a célszerű. Részben ezzel valósítható 
meg a személyiségnek – a sikeren alapuló – legmegfelelőbb sportág felismerése. Részben 
pedig a sűrű versenyzéssel biztosítható a közeli perspektívák felkészülést ösztönző elve.

A teljesítményedzés szakaszában már célszerű a klasszikus periodizáció elvének meg-
felelő felkészülési – verseny – regenerációs szakasz alkalmazására végleg áttérni. A verseny-
időszakban a felkészülés tartalmát, terhelését és módszereit a felkészülési, fő- és célversenyek 
is meghatározzák. Ezeket pedig versenymentes, ún. felkészülési (korábbi terminológiával: 
alapozó) időszakok előzik meg. Ez a rendszer valósítható meg részben az élsportedzés 
edzésszakaszában is.

20 Önkéntelen
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90. ábra
A labdarúgó-utánpótlásedzés  
főbb feladatainak fejlődésfüggő 
elrendezése (Ubrankovics, 
1996)

9.1.13.	Egy	sportági	utánpótlásedzés-modell
Az utánpótlásedzés általános jellemzőinek vázolása után sportági példaként Ubrankovics 
(1996) nyomán a labdarúgó utánpótlásedzés főbb feladatainak fejlődésfüggő elrendezését 
mutatjuk be a 90.	és a 91.	ábrán.	Bár néhány tétel megfogalmazása finomítást érdemelne, 
s a felkészülés szakaszainak terminológiája21 sem azonos az általunk a nemzetközi szakiroda-
lomban találtakkal, mégis üdvözölni szükséges ezt és az ehhez hasonló sportági törekvéseket.

21 Elnevezéstan
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91. ábra
A labdarúgó-utánpótlásedzés főbb feladatainak fejlődésfüggő elrendezése (Ubrankovics, 1996)
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33. táblázat
A gyermek-, serülő- és ifjúsági korúak felkészülését befolyásoló eltérések (Hahn, 1982 nyomán)

 A	SERDÜLŐKET	A	GYERMEKEK	ÉS	IFJÚSÁGIAK	KÖZTI	ÁTMENET	JELLEMZI
Gyermekek	jellemzői Ifjúságiak	jellemzői
A gyermekedzés célja a későbbi Az ifjúsági edzés célja a fokozatosan
specializálódás és individualizálódás specializálódó és individualizálódó edzés.
előkészítése.
A gyermek környezeti tapasztalat- Az ifjúsági szociális önigazolást tűzi ki célul.
gyűjtésre törekszik.
A gyermeket a mozgások Az ifjúságit a mozgástökéletesítéssel
sokfélesége vonzza. teljesítménynövelés érdekli.
A gyermeknek a legmegfelelőbb Az ifjúságinak inkább a tudatos munkavégzés
mozgásforma a játék. a szimpatikusabb.
A gyermek szociális függősége igen erős Az ifjúsági önirányításra, önmegvalósításra.
törekszik.
A gyermek még nem látja át Az ifjúsági már fokozott felelősséggel
cselekedeteinek következményeit és következményekkel számolva cselekszik.
és ezek horderejét.
A gyermek a teljesítményeit régebbi, Az ifjúsági a teljesítményét abszolút csúcsok
illetve pillanatnyi környezetével veti össze. függvényében értékeli.
A gyermek sokféle sikerrel megelégszik Az ifjúságiak számára a siker már válogatási.
kritériumot jelent.
A gyermekek beállítódása, érdeklődése Az ifjúságiak már alkalmasak egy, s távolabbi
többirányú, közeli perspektívákra alapozott perspektíváért tevékenykedni, beállítódásuk.
érdeklődésük egyirányúbb.
A gyermek érdeklődése a sportoláson Az ifjúságiak sokszor hajlamosak csak
kívül is széles körű. a versenysport iránti érdeklődésre.
A gyermek a mozgástanulásra Az ifjúsági már átesett a testi, kondicionális
legfunkcióérettebb és koordinációs funkcióérettség legmagasabb.
fejlődési ütemének szakaszán.

9.1.14.	Az	utánpótlásedzés	néhány	pszichoszociális	szempontja
A gyermek-, serdülő- és ifjúsági korúak felkészülését befolyásoló eltéréseket Hahn (1982) 
után a 33.	táblázatban mutatjuk be. Ezeket az eltéréseket – főleg a változások inviduális 
alakulásához igazodva – az utánpótlásedzés folyamán figyelembe kell venni.

Az utánpótláskorúakkal foglalkozó edzőnek:
• ismernie kell a bio-pszicho-szociális fejlődés-érés, a testi, a mozgás- és teljesítmény-

fejlődés törvényszerűségeit; tevékenységét ezekhez igazodva kell végeznie,
• tisztában kell lennie a szűrés, kiválasztás, felkészítés, szakosodás összehangolt végre-

hajtására vonatkozó ismeretekkel,
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92. ábra 
A pszichikai fejlődés a születéstől a felnőttkorig (Hahn, 1982)

• egyaránt birtokolnia kell a sportág megszerettetéséhez, továbbá a minden- és sok-
oldalú képzéshez elengedhetetlen edzéseszközöket és módszereket,

• tudnia kell a gyermek- és serdülőkorúak nyelvén beszélni, velük játszani, valamennyi 
problémájukkal törődni,

• képesnek kell lennie tanítványainak növekedésével, fejlődésével–érésével együtt járó 
élettani, pszichikai változásaihoz alkalmazkodva saját magatartásán úgy változtatni, 
hogy ezzel igazodni tudjon neveltjei igényeihez (92.	ábra),

• olyan érzést kell keltenie tanítványaiban hogy a sportoló azt érezze, az edzőnek is 
az a legfontosabb, ami tanítványát foglalkoztatja; s ezzel meg kell szereznie a spor-
toló bizalmát,

• elsősorban a gyermek- és serdülőkorúakkal szemben a „követelő” magatartás túlsúlya 
helyett érzelmi alapon, az edzést játéknak feltüntetve el kell érnie a sportág megsze-
rettetését a minél több tanítvány számára biztosított sikerélmény nyújtásával.

A gyermekek számára nem csak a versenyben elért siker a fontos. Ezen túl a gyermek részére 
az is siker a sportcsoportban, ha:

• biztonságot és szeretetet érezhet,
• biztosítják új tapasztalatok megszerzését,
• dicséretben és elismerésben részesül,
• kielégíthetők a felelősség iránti igényei,
• elősegítik sportteljesítményei fejlődését, és
• ez párosul azzal, hogy a versenysporttal kapcsolatos tevékenységét a család, a baráti 

kör és az iskola megértő támogatása kíséri.
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9.2.	A	csúcsteljesítmény-edzés

Míg az éves felkészülés, továbbá az utánpótlásedzés egyes szakaszainak céljáról, feladatairól, 
tartalmáról, terheléséről és az ezekben alkalmazható módszerekről szinte áttekinthetetlenül bő-
séges irodalommal rendelkezik az edzéstudomány, addig a csúcsteljesítmény-életkorban ismét-
lődő többéves ciklusokról többségében inkább a gyakorlati tapasztalatokon mint tudományos 
kutatási eredményeken nyugvó információk állnak csak rendelkezésre (Berger–Minov, 1990).

9.2.1.	A	négyéves	olimpiai	felkészülés
A csúcsteljesítmény-edzés idején a legelterjedtebbekek a kontinentális és világversenyek 
2 vagy 4 évenkénti gyakorisága (34.	táblázat) által meghatározott ciklusok. (Ezek közül is 
a 4 éves, ún. olimpiai ciklusok a legismertebbek.) Harsányi–Sebő (1987) 1952–1984 közt 
azt tapasztalták, hogy a világ élvonalbeli atlétáinak eredményei ritmikusan szinte mindig 
az olimpia évében javultak a legnagyobb mértékben (35.	ábra). Lames–Letzelter (1987) 
pedig az előbbiekkel összhangban úgy találták, hogy az olimpiák éveiben (OÉ) rendszeresen 
teljesítményjavulás következett be. Az utóbbiak a ciklus többi évei eredményeinél azt tapasz-
talták, hogy az olimpia utáni évben (OUÉ) teljesítménycsökkenéssel kellett számolni, az olim-
piák közötti évben (OKÉ) és az olimpia előtti évben (OEÉ) pedig az OÉ-énél és az OUÉ-énél 
csekélyebb mértékű eredményjavulás vagy -csökkenés volt várható (93.	ábra). E tendenciák 
hasonlítottak a sportforma egy éven belüli változásaihoz. Ezért Lames–Letzelter (1987) úgy 
vélték, hogy a Matvejev-féle klasszikus periodizációs elv a 4 éves ciklusban is érvényre jut-
hat. A felkészülés tartalmának és összterhelésének évenkénti változtatása mellett ezt további 
szakértők, Páder (1972),  Matvejev (1981), Piszmenszkij és mtsai. (1982), Verchosanszkij 
(1982), Tschiene (1984), Grisina (1986), Korolov (1987) is elfogadták.

Páder	(1972) úgy vélte, hogy:
• az OUÉ-ben

– az olimpián (OJ) eredményesen szerepelt (döntős) versenyzők részére regenerálódási	év 
következhet a tudásszint megőrzésére törekvéssel,

– a fiatal, még nem bizonyított sportolóknál az edzés terjedelmének jelentős emelésén lehet 
a hangsúly,

• az OKÉ-ben
– az OJ-ra  számításba vehető (döntőbe kerülésre esélyesnek látszó) sportolók nemzetközi 

versenyeken történő, olimpiai keretbe való kiválasztása legyen a fő feladat, az edzésmunka 
relatív intenzitásának22 emelése mellett,

• az OEÉ-ben
– az OJ-on döntőbe kerülésre esélyesek főleg az edzés terjedelmének növelésével készüljenek 

fel; ez az év a „munka éve” legyen,
– meg kell kezdeni a soron következő OJ-kat követő (6 év múlva rendezendő) olimpiai fel-

készülést, a tehetséges fiatalok foglalkoztatásának megszervezését, feltételeik javítását,
• az OÉ-ben

– a pontszerzésre (I–IV. helyen 7–5–4–3–2–1 pont) esélyesek olimpiai csapatba válogatására,
– az edzés intenzitásának fokozására kerüljön a hangsúly.

22 Relatív intenzitás =        összterhelés
     50%-nál intenzívebb terhelés
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34. táblázat
Olimpiai sportágak vb-, Eb-rendezési gyakorisága

01. Sportágak Vb Eb Megjegyzésgyakorisága	(év)
01. Asztalitenisz 2 2
02. Atlétika 2 4
03. Baseball 2 2
04. Birkózás 1 1
05. Evezés 1 1
06. Gyeplabda 4 2  Világ Kupa, illetve Európa Kupa néven
07. Íjász 2 2
08. Dzsúdó 2 1
09. Kajak-kenu 1 2
10. Kerékpár 1 1
11. Kézilabda 2 2
12. Kosárlabda 4 2
13. Mountain bike 1 1
14. Labdarúgás 4 2
15. Lovas 2 2
16. Műugró 4 2
17. Ökölvívó 2 2
18. Öttusa 1 1
19. Röplabda 4 2
20. Szinkronúszás 4 2
21. R.G. 1 1
22. Softball 2 2
23. Sportlövő 4 2  korong 1–1, légfegyver 4–1
24. Súlyemelés 1 1
25. Taekwondo 2 2
26. Tenisz vb-t, Eb-t nem rendeznek
27. Tollaslabda 4 2
28. Torna 2 2
29. Trampolin 2 2
30. Triatlon 1 1
31. Úszás 4 2
32. Vitorla 1 1
33. Vívás 1 1
34. Vízilabda 4 2

E négyéves felkészülési rendszer ésszerűen tesz különbséget az OJ-on eltérően igénybe vett 
és különböző életkorú sportolók között. Az ezek szerint eltérően terhelt sportolók közt még 
további differenciálásra is mód nyílik.
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Matvejev	(1981)	azt javasolta, hogy:
• az OUÉ-ben  és az OKÉ-ben

– a sportolók szervezete működési feltételeinek ún. alapozó munkával történő javítását oldják 
meg,

– éppen ezért ebben a két évben a tiszta (verseny nélküli, korábban: alapozó) felkészülési 
szakasz legyen hosszabb az átlagosnál, és

– adjon módot a technika és taktika újabb formáinak kialakítására,
• az OEÉ-ben

– a fő feladat az OÉ-ben  alkalmazandó edzésfelépítés kipróbálása, és
• az OÉ-ben

– az előző évben kipróbált edzésfelépítés – esetleges javítások melletti – magasabb színvonalú 
megismétlése történjen meg.

Ez a javaslat nem tért ki a terhelésadagolás változtatására, megelégedett az edzés tartalma sza-
bályozó funkciójának23 felhasználásával. Úgy gondoljuk, ennél az edzéskorral, a korábbi össz-
terheléssel és eredményességgel is számolhatott volna. Berger–Minov (1990) pedig feltételezi, 
hogy minden edzésév előkészíti a következőt. Az olimpiai év felkészülésének modellszerű ki-
próbálása pedig feltételezi, hogy a teljesítőképesség valamennyi alapja optimális, és az OEÉ-ben  
további teljesítménynövekedést már nem várnak. Ez pedig a valóságban (35.	és	93.	ábra)	nem 
így van. Ezért az OEÉ-ben  a teljesítménynövelés feltételeinek további javítását szorgalmazzák 
egyes felkészülési elemek kipróbálása mellett.

23 Működés

93. ábra
Az olimpiák közötti évek teljesítményhullámzásainak változatai atlétáknál (Lames–Letzelter, 1987)
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Piszmenszkij	és	mtsai.	(1982) dzsúdósokra és más hasonló jellegű sportágra érvényes állás-
pontja a következő volt:
• az OUÉ-ben

– az aerob állóképesség fejlesztése álljon a középpontban,
– ezzel jó feltételeket lehet teremteni a ciklus további éveiben a nagy összterhelésű munka 

elviseléséhez,
• az OKÉ-ben

– az aerob terhelés elviselését javító munkára kerüljön a hangsúly, mert ez előkészíti a további 
évek speciális terhelésének növelését,

• az OEÉ-ben
– az aerob és az anaerob alaktacid teljesítőképesség színvonalának növelése legyen az el-

sődleges, és
• az OÉ-ben

– az előző évek munkájával elért „működési többletre” támaszkodva a csúcsforma elérése 
a fő célkitűzés.

Ez a változat is döntően az edzés tartalmának változtatását emeli ki. Külön érdemként említhető 
meg, hogy a formaidőzítésnél hansúlyozza a „funkcionális többlet” elvét.
Verchosanszkij	(1982) a 20.	ábrán a gyorserő jellegű sportágakra érvényes 4 éves felkészülés 
rendszerét mutatja be. Az OUÉ-, az OKÉ- és az OEÉ-ben  fokozatosan nő a speciális erőfejlesztés 
aránya, amely mellett az OUÉ- és az OKÉ-ben  nagymértékben növekszik a technikai képzés 
anyaga, ami az OEÉ-ben  csökken, majd az OÉ-ben  ismét nagyobb arányt kap. A technikai kép-
zésnél az első két évben az alapok lerakása hangsúlyos, az OÉ-ben  pedig a versenybiztos technika 
kialakítása az elsődleges feladat.
Ez a változat sem foglalkozik a terhelésadagolás kérdésével. A fő hangsúlyt az edzés tartalmá-
nak változtatására és az ettől remélt, az olimpia évében bekövetkező késleltetett edzéshatásként 
működési és technikai színvonal-emelkedésre helyezi.
Tschiene	(1984)	úgy vélte, hogy az olimpiát követő első három évben az általános24 és speci-
ális25 terhelések legyenek az uralkodóak. Az olimpia évében azonban a specifikus26 terhelések 
legyenek túlsúlyban (94.	ábra). Az ábrából az is kiderül, hogy az OUÉ terhelése a legcsekélyebb 
volumenű.27 A következő három évben a mennyiség azonos, de a sajátossá válása intenzitás-
növekedést is sejtet.
Bompa	(1994)	a négyéves olimpiai ciklus időszakára alapvetően két változatot dolgozott ki. 
Az első, amelynél valamennyi terhelési összetevő az OUÉ-ban  a legalacsonyabb, majd évről 
évre emelkedő tendenciát mutat (95/a	ábra). Ezt a változatot azon fiatal sportolóknál célszerű 
alkalmazni, akik az OJ idejére kerülnek csúcsteljesítmény-életkorba, s addig lineáris fejlődésre 
lehet náluk számítani. A második változat szerint – amelyet a már csúcsteljesítmény-életkorban 

24 Általános	hatású	gyakorlatok azok az edzéseszközök, amelyek sem szerkezetükben, sem dinamikájukban nem 
esnek egybe a választott sportág mozgásanyagával.

25 A	speciális	hatású	gyakorlatokon elsősorban azokat értjük, amelyek az erőkifejtés dinamikáját tekintve meg-
felelnek a sportág vagy versenyszám versenygyakorlatának, de a mozgásszerkezet térbeli, időbeli mutatói ettől 
eltérőek. Ilyen speciális gyakorlat több sportágban is az ugrógyakorlatokhoz a reaktív erőt fejlesztő, páros lábú 
mélybeugrás.

26 Specifikus	gyakorlatok azok, amelyeknél a dinamikai, továbbá térbeli, időbeli szerkezet egyaránt megfelel 
a versenygyakorlat jellemzőinek.

27 Terjedelem.
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94. ábra
A négyéves olimpiai felkészülési ciklus domi-
náns összetevőinek sémája (Tschiene, 1984)

95. ábra
A felkészülés összterhelésének változása  

a négyéves olimpiai ciklusban (Bompa, 1994)
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28 Egyszeri csúcsforma kialakítása egy éven belül
29 Kétszeri csúcsformára törekvés egy éven belül

lévő sportolóknál tanácsos használni – az OUÉ-t viszonylagos pihenőévként lehet tekinteni, 
az OKÉ egy összterhelésben növekvő egységet jelent, amelyen belül kontinens- vagy világver-
senyen az eredményesség színvonala felmérhető. Ezt követően az OEÉ-ben  ismét viszonylagos 
pihenő következhet, amelynek összterhelése azonban magasabb, mint az OUÉ-ben  volt. Főleg 
az intenzitásban mutatkozhat meg a terheléscsökkenés. Az OÉ-ben  a legmagasabb összterhelés 
alkalmazását ajánlja (95/b	ábra).

9.2.2.	A	többéves	felkészülési	ciklusok	problémái
A több-, elsősorban a négyéves olimpiai felkészülés szakirodalmának áttekintése számos 
kérdést vetett fel.

A kondicionális képzés problémái
Berger–Minow (1990) úgy vélte, hogy kondicionális téren négyéves távlatban csak akkor 
lehet számolni hosszú távú edzéshatással, ha a további három év folyamán az OUÉ-ben  elért 
kondicionális színvonal fenntartására irányuló felkészülés folyhat. Ennek hiányában számolni 
szükséges azzal, hogy a kondicionális képességek nem edzhetők tartalékra (Neumann, 1991).

A technikai, taktikai képzés sajátosságai
A világ élvonalában hatékonyan alkalmazható új technikai, taktikai elemek elsajátítása egy 
éven belül alig látszik lehetségesnek (Berger–Minow, 1990). Mint minden területen, itt 
is számolni kell a sportágspecifikus eltérésekkel. Az ilyen feladatokhoz műkorcsolyában 
és sporttornában Friedrich–Brüggemann (1988) négyéves időtartamot tartott szükségesnek.

Az éves felkészülésen belüli periodizáció problémái
Matvejev (1981) a négyéves ciklus megalapozó (ún. fundamentális) felkészülést szolgáló 
évében az egyszeri,28 a teljesítményfejlődés felgyorsulását igénylő években a dupla periodi-
záció29 alkalmazását tartotta célszerűnek. Ezzel Korolov (1987) is egyetértett. Azt tartotta 
hasznosnak, ha az ún. pihenőévben is csak egyszeri periodizációra kerül sor.

9.2.2.1.	A	kétéves	felkészülés	jellegzetességei	a	csúcsteljesítmény-edzés	idején
Azokban a sportágakban, amelyekben kétévenként kerül sor kontinentális vagy világverseny-
re, valamivel egyszerűbb a helyzet. Ha más körülményt, mint a célversenyek gyakorisága, nem 
kell figyelembe venni, akkor technikai-taktikai és kondicionális szempontból is csak az lát-
szik követhetőnek, hogy az első évben a nagy terjedelmű (alapozó jellegű) munka dominál, 
a második (a célverseny) évében pedig az intenzív, specifikus edzés lesz az uralkodó jellegű.

9.2.3.	A	csúcsteljesítmény-edzés	szabályozó	tényezői
A csúcsteljesítmény-edzés elsősorban a négyéves olimpiai felkészülés tapasztalataival fog-
lalkozó szakirodalom áttekintése a következő alapvető következtetések megfogalmazását 
engedi meg.
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9.2.3.1.	A	felkészülés	alapvető	szabályozó	tényezői
A többéves felkészülést alapvetően az alábbi tényezők kölcsönhatásban történő váltakozá-
sával célszerű szabályozni.

a) A terhelés:
• terjedelme és
• intenzitása.

b) A felkészülés tartalma és ezen belül:
• az általános,
• speciális és
• specifikus edzéseszközök,

 – a technikai-taktikai,
 – a kondicionális,
 – a komplex és
 – a pszichikai edzésanyag arányai, továbbá

• a kipróbált hatékony edzéskiegészítő eljárások, és
• a versenyzés minősége és gyakorisága.

9.2.3.2.	A	szabályozó	tényezők	alkalmazása
A fenti szabályozó tényezők alkalmazása elsősorban az alábbiaktól függ.

a) A sportoló által elért színvonal
Alsó szinten (III. osztályú sportolók és NB III. és alsóbb szintű bajnokságok résztvevői) 
csak az évenkénti elérhető legmagasabb hazai bajnokság lehet befolyásoló tényező. Ez nem 
igényel többéves felkészülési ritmusalakítást.

A középmezőnyben (II. osztályú sportolók és az NB I/ B, NB (OB) II.-ben) szereplőknél 
is az alsó szintre érvényes eljárás lehet a mérvadó. Kivételt képezhetnek azok a sportolók, 
akik a nemzeti válogatott keretekbe esetleg bekerülhetnek.

A hazai élvonal (I. osztályú, kiváló ifjúsági sportoló, NB30 (OB31) I.-ben szereplők) alsó 
régióiban találhatókra ugyanaz vonatkozik, mint a középmezőnybeliekre. Az élvonal felső 
szintjét elérők már a többéves ciklusoknak megfelelően készülhetnek. Ők azok, akiknek re-
ménye lehet arra, hogy a soron következő valamely kontinentális32  vagy világversenyen33 dön-
tőbe kerülési eséllyel vegyenek részt.

Nemzetközi színvonalú sportolóként kezelhetők azok, akik korcsoportjuk Eb-jén az elő-
döntőbe képesek bejutni, vagy vb-n, OJ-n kvalifikálni34 tudnak.

Nemzetközi élvonalba tartozónak tekinthetjük azokat a sportolókat, akik korcsoportjuk 
Eb-jén az I–IV., illetve vb-n, OJ-n az I–VIII. helyet el tudják érni.

Kettő-, illetve négyéves csúcsteljesítmény-edzésbeli felkészülést szükséges tervezni 
a nemzetközi és nemzetközi élvonalbeli szintű sportolók számára.

30 Nemzeti bajnokság
31 Országos bajnokság
32 Esetünkben az Európa-bajnokság (Eb)
33 Világbajnokság (vb) és olimpiai játékok (OJ)
34 Részvételi jog szerzése
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b) A kontinentális és világversenyek és az olimpiai kvalifikációs versenyek gyakorisága, 
rendszere
Attól függően, hogy a sportágban 1, 2 vagy 4 évenként kerül sor célversenyként szereplő 
kontinentális vagy világversenyre, a 2 vagy 4 éves felkészülési ritmust célszerű alkalmazni.

Ha évente célversenyre kell készülnie a sportolónak, akkor az éves periodizáció alapján 
lehet eljárni, s nincs szükség többéves ciklus alkalmazására. Egyféle kivétel lehet – magas 
edzéskorú, korábban évente nagy összterheléssel készülő sportolóknál – abban az esetben, ha 
regenerációs céllal vagy sérülés, betegség miatt egy pihenőévet iktatunk be a felkészülésbe.

Ha 2 évenként kerül sor célversenyre, akkor a sportoló élet- és edzéskorától függően 
az első év magas edzéskorú sportolónál pihenőévként szerepelhet, az éppen csúcsteljesít-
mény-életkorba kerülőnél pedig a nagy összterhelésű munka éve lehet ez. A célverseny 
évében mindegyik esetben a specifikus intenzív terhelést célszerű előtérbe helyezni.

Ha 4 éves olimpiai ciklusban folyik a felkészülés, akkor is többféle változat alkalma-
zása látszik célszerűnek:

• a sportolók élet- és edzéskorának, továbbá
• az előző évekbeni igénybevételének és
• teljesítmény-színvonalának függvényében.

Természetesen nem lehet valamennyi lehetséges változatra kitérni, de néhány feltételezett 
körülményre tudunk utalni.

• Magas edzéskorú, az elmúlt OJ-n döntős helyezés; a következő olimpián a csúcs-
teljesítmény-életkor végéhez közeledő sportoló.

 OUÉ: viszonylagos pihenő év,
 OKÉ: a nagy összterhelésű munka éve,
 OEÉ: a kvalifikáció megszerzése az előzőnél alacsonyabb összterhelés mellett,
 OÉ: intenzív, specifikus terhelésű év.
• Közepes edzéskorú, az elmúlt OJ-n a döntőbe kerülés nem sikerült.
 A következő OJ-n döntős helyezés elérésére van esély.
 OUÉ: nagy terjedelmű, nagyobb arányban általános képzéssel folyó felkészülés; 

a tétre menő versenyek kerülése a pszichés regeneráció érdekében,
 OKÉ: az edzésmunkában a relatív intenzitás növelése; az olimpiai kvalifikáció meg-

szerzése.
 OEÉ: viszonylagos pihenőév,
 OÉ: intenzív, specifikus terheléssel a döntőbe kerülés elérése.
• Az utánpótlóedzés végén lévő sportoló, aki már elérte lehetséges maximális telje-

sítményének 93%-át (96.	ábra), s várható, hogy az OÉ-ben  a 100%-át elérve világ-
élvonalbeli teljesítménnyel döntős lehet.

 OUÉ: nagy összterhelésű, még egyharmadrészt általános képzést is tartalmazó fel-
készülés,

 OKÉ: viszonylagos pihenőév a relatív intenzitás fokozása mellett,
 OEÉ: speciális intenzív terhelés közben a kvalifikáció megszerzése,
 OÉ: intenzív, specifikus terheléssel döntős helyezés az OJ-n.
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96. ábra
A távlati felkészülés szakaszai a világ élvonalának és az egyéni teljesítményfejlődésnek

a függvényében Pechtl és mtsai. (1993) után módosítva



1 Idegi, lelki
2 Mozgásérzékelés

10.	A	motoros	képességek

A sportbeli felkészülés egyik elengedhetetlen feladata a motoros képességek fejlesztése.

10.1.	A	fogalmak	meghatározása

Motoros	képességen	valamely mozgásos tevékenység öröklött és szerzett koordinációs 
és kondicionális összetevőit értjük. Szinonimái: sportmotoros tulajdonságok, alapvető moz-
gástulajdonságok, mozgásképességek, motoros igénybevételi formák.

A	szenzomotoros	képesség az a neuropszichológiai1 tulajdonság, amely az érzékelés 
(például látás, kinesztézis2) és mozgás egységes működését biztosítja.

Pszichomotoros	képességekről	beszélünk akkor, ha a mozgás kivitelezését elsősorban 
érzékelési és megismerési tényezők határozzák meg.

A	sport	(-motoros)	-képességek	kifejezést használjuk akkor, amikor a mozgásos cse-
lekvéseket valamely sporttevékenység megvalósításánál alkalmazzák.

10.2.	A	motoros	képességek	fajtái

A motoros képességeket a szakemberek többsége (elsősorban oktatástani nézőpontot kö-
vetve) két csoportba sorolja: koordinációs és kondicionális képességeket különböztetnek 
meg (97.	ábra).	Néhány szakértő egy harmadik csoportot is képez: koordinációs-kondi-
cionális képességfajtaként, s ide sorolja a hajlékonyságot például Knebel (1985). Mások 
a hajlékonyságot (az ízületi mozgékonyságot) tekintik külön csoportnak, például Nádori 
(1983). Bármely felosztás elfogadható, hiszen a motoros képességek a valóságban szoros 
és többszörös kölcsönhatásban nyilvánulnak meg, s csak rendszerezési szempontok miatt 
nélkülözhetetlen a csoportalkotás.

97. ábra 
A motoros képességek fajtái

MOTOROS	KÉPESSÉGEK

KONDICIONÁLIS
KÉPESSÉGEK

KOORDINÁCIÓS
KÉPESSÉGEK
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10.3.	A	koordinációs	képességek

A	koordinációs	képességek azok a motoros tulajdonságok, amelyek egymással és kondi-
cionális képességekkel szoros összefüggésben elsősorban a mozgások végrehajtásának cél-
szerű szabályozását segítik elő. Szinonimája: Nádori és mtsai. (1986): az ügyesség.

Filippovics (1980) szerint Berstein már 1948-ban  felismerte az ügyesség3 átfogó, 
komplex jellegét, és leírta főbb jellemzőit. Ez az egyetemes fogalom azonban már nem felel 
meg a motoros tevékenységek sokféleségének és a teljesítmény sokrétű befolyásolásának. 
Ezért igen sok kutató különböző nézőpontok (élettani, tapasztalati, kísérleti, logikai, sport-
ágspecifikus, társadalmi) alapján nagyon sokféle koordinációs képességfajtát különített el 
(Hirtz, 1985). Ezek közül mi az alábbi, legjelentősebbnek vélt tulajdonságokat tárgyaljuk.

Gyorskoordinációs	képességen azt a mozgásszabályozó tulajdonságot értjük, amellyel 
a nagy mozgásgyorsasággal, nagy frekvenciával4 végzett mozgások vezérelhetők.

Az	egyensúly-érzékelés	az a koordinációs képesség, amely azon mozgások végrehajtá-
sának feltétele, ahol túl csekély az alátámasztási felület, illetve bizonytalanok az egyensúlyi 
körülmények.

A	mozgásátállítódás	az a koordinációs képesség, amely lehetővé teszi azt, hogy a cse-
lekvés változó helyzeteihez alkalmazkodni lehessen.

Téri	tájékozódó	képesség az a koordinációs tulajdonság, amelynek segítségével a moz-
gások térbeli elrendezése a célnak megfelelően lehetségessé válik.

Kinesztetikus5	differenciáló6	képességen azt a koordinációs tulajdonságot értjük, 
amellyel a saját mozgásnál végzett izommegfeszítés és ellazulás mértékének változtatásával 
a cselekvés pontosságát és gazdaságosságát szabályozni lehet.

A	reagálóképesség	az a koordinációs tulajdonság, amelynek segítségével válaszolni 
tudunk valamilyen jelre.

A	ritmusérzék az a koordinációs képesség, amely lehetővé teszi a mozgásfolyamatok 
térbeli-időbeli és dinamikai jellemzőinek megismerését, elsajátítását és alkalmazását.

A koordinációs képességek fajtáit és kölcsönös kapcsolataikat a 98.	ábrával szemlél-
tetjük.

98. ábra
A tárgyalt koordinációs képességek  

és kapcsolataik

3 Az	ügyesség az az összetett mozgásszabályozó képesség, amely a cselekvések gyors és célszerű végrehajtását 
teszi lehetővé.

4 Gyakoriság
5 (Saját) mozgásérzékelés
6 Megkülönböztető
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99. ábra
A koordinációs képességek

fejlődése (Hirtz, 1979)

10.3.1.	A	koordinációs	képességek	fejlesztése

10.3.1.1.	A	fejlesztés	célja
• Az érzékelési, megismerési, emlékező és pszichomotoros működés fejlesztése.
• Az alapvető mozgásszabályozó képességek tökéletesítése.
• Az alapvető mozgáskészségek (mászás, járás, futás, ugrás, dobás, elkapás, emelés, 

hordás stb.) kialakításával sokrétű mozgástapasztalat megszerzése.
• A sportági és kondicionális képességfejlesztő technikák elsajátításának, alkalmazá-

sának előkészítése.

10.3.1.2.	A	koordinációs	képességfejlesztés	módszerei
A koordinációs képességek többségének rohamos fejlődése a 7–12 éves korig tart	(99.	ábra). 
Ez alól csak a téri tájékozódóképesség a kivétel. Ennek megfelelően a fejlesztés érzékeny, 
súlyponti időszaka a következőképpen alakul:

07–8 évesek differenciális mozgásérzékelés, gyorskoordináció,
09–10 évesek reagálóképesség, ritmusérzék,
10–12 évesek egyensúlyozás,
13–14 évesek téri tájékozódás.
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E súlypontozott fejlődési életszakaszok azt jelentik, hogy az adott képességet ezekben az ér-
zékeny (szenzitív) időszakokban lehet legeredményesebben – a legnagyobb ütemű fejlődést 
eredményezően – fejleszteni. De nem jelenti azt, hogy az adott életszakasz előtt vagy utána 
nincs szükség az adott tulajdonság fejlesztésére. Azzal azonban számolni kell, hogy a szen-
zitív időszak előtti és utáni fejlesztés:

• egyrészt csekélyebb fejlődéssel jár, vagy
• csak a visszaesés megakadályozására lesz alkalmas.

Továbbá, ha éppen a szenzitív időszakban marad el a súlypontozott (a nagyobb terjedelmű 
gyakorlással folyó) fejlesztés, akkor az egyén nem éri el az öröklés által meghatározott 
legmagasabb színvonalat az adott képesség terén. Ebben a viszonylatban pszicho motoros 
deficittel7 zárul le pályafutása.

10.3.1.3.	A	koordinációs	képességek	fejlesztésének	eszközei
Az alábbiakban a tárgyalt koordinációs képességek fejlesztésének néhány edzéseszközét8 
soroljuk fel Nádori (1983) nyomán abban a reményben, hogy ezekre támaszkodva a szak-
emberek továbbiakat munkálnak ki.

Gyorskoordinációs képességek
• Futások különböző sebességgel.
• Átfutás zónákon.
• Futások frekvenciaváltással.

Egyensúlygyakorlatok
• Járás, futás padon, felfordított padon.
• Járás, szökdelés alacsony, majd normál gerendán.
• Szökdelések, ugrások fordulatokkal.

Mozgásátállítódás
• Síkon és akadályokon átfutás váltogatása.
• Futással és szökdeléssel haladás cserélgetése.
• Labdajátékok.

Téri tájékozódó képesség
• Célba dobás.
• Célba ugrás.
• Szlalomfutás.

Kinesztetikus differenciálás
• Célba dobás különböző súlyú labdákkal, eltérő távolságra.
• Iramváltással futás.
• Labdadobás pattintással társhoz.

7 Hiány
8 Edzéseszköznek	nevezzük a felkészülés folyamán vágrehajtott testgyakorlatokat
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35. táblázat
Sportágspecifikus koordinációs képességek (Hirtz, 1985)

Reagáló +  + + + +  +
Ritmus + +     +  +
Differenciáló + + + + + +  + +
Egyensúlyozó + +     + + +
Téri tájékozódó + + + + +  + + +
Átállító +  + +     +
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Megjegyzés

Reagálóképesség
• Fogójátékok.
• Különböző jelekre, változó kiindulóhelyzetekből indulások.
• Sípjelre meghatározott gyakorlatok végrehajtása.

Ritmusérzék
• Futás egymástól eltérő távolságra lévő alacsony akadályok (például labdák stb.) felett.
• Labdaszerzés megadott ritmusban.
• Szökdelés meghatározott ritmusban és ritmusváltással.

10.3.2.	A	sportágspecifikus	koordinációs	képességek
Hirtz (1985) tizennégy, 1976–1983 közt publikáló kutató munkájára támaszkodva össze-
gyűjtötte e szakértők szerint választott sportágakban az ezekben nyújtott teljesítményeket 
meghatározó koordinációs képességeket, ezeket sportágspecifikus koordinációs képességek-
nek nevezte el. Ezeket az 35.	táblázatban	foglaltuk össze.

Megjegyezzük, hogy az általunk tárgyalt és a táblázatban összefoglalt koordinációs képes-
ségeken túl még labdarúgásnál az elővételező, kosárlabdánál az információfelvevő, RG-nél 
a koreográfiai és motoros kifejező, tornánál a vezérlő, a küzdősportoknál az elővételező 
és távolságérzékelő képességeket is megemlítették.

10.3.3.	A	koordinációs	képességek	fejlesztése	eltérő	körülmények	között
A Nádori (1983) által ajánlott koordinációsképesség-fejlesztő gyakorlatok azt sugallják, hogy 
ezeket a tulajdonságokat gyermek- és korai serdülőkorban fejlesszük. Hirtz (1985) sportág-
specifikus összegzése azonban arra int, hogy a koordinációs képességek fejlesztése későbbi 
életkorban a mozgástechnikai képzés anyagával is folytatódjon. Peukert–Schröter (1988) 
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pedig az alábbi eljárások felhasználását javasolja a	koordinációs	képességek	fejlesztése	ne-
hézségi	fokának	emeléséhez.

a) A külső körülmények (terep, szerek, társak) változtatása.
b) A mozgás összetevőinek (irány, távolság, tempó, erőkifejtés) váltogatása.
c) A mozgáselemek végrehajtásának (egymást követő, egyidejű) kombinálása.9

d) Időkényszer melletti gyakorlás.
e) Az információfelvétel (szűkítés, kiiktatás stb.) változtatása.
f) Előzetes fárasztó terhelés utáni gyakorlás.

10.4.	Technikai	képzés-készségfejlesztés

10.4.1.	A	fogalmak	meghatározása
(Mozgás-)	technikán (sporttechnikán) a sportági és képességfejlesztő mozgások olyan formáit 
értjük, amelyek a speciális célok eredményes megvalósítását lehetővé teszik.
A	mozgáskészség a mozgáselemek olyan sorozata, amikor a cselekvéseket automatizáltan,10  
gyorsan, gazdaságosan, gördülékenyen, magas színvonalú eredményességgel hajtják végre.

A mozgáskészségek a sporttechnikában jutnak kifejezésre (Nádori és mtsai., 1986).
A	mozgáselem	a cselekvéssor olyan terjedelmű része, amelynek kezdete és végpontja 

között nem lehet változás. Például a kosárlabda sportág egy eleme a kosárra dobás.
A technikai képzéssel és a mozgáskészségek fejlesztésével összefüggő további	fogal-

mak	meghatározása látszik még szükségesnek.
A	mozgásminta	valamely mozgásfolyamatnak a mozgásemlékezetben tárolt viszonylag 

szilárd formája, amely tartalmazza a térbeli, időbeli és dinamikai jellemzőket. A	mozgás-
szerkezet valamely mozgás térbeli, időbeli, dinamikai összetevőinek összessége.

A	mozgásszerkezet	térbeli	összetevői	a kiindulási és véghelyzetben, testrészekhez, ta-
lajhoz viszonyítva a mozgás helyéről, útjáról, kiterjedéséről és irányáról adnak tájékoztatást.

A	mozgás	irányán	a test vagy testrészek mozgáspályájának környezethez viszonyított 
helyzetét értjük.

A	mozdulat	a test vagy testrészek egy befejezett elmozdulása.
A	mozgásterjedelem	az elmozdulásnak az a mennyisége, amelyet a mozgó test vagy 

testrész a mozgáspályán megtesz. Mértéke a megtett út cm-ben, m-ben  vagy ízületi elmoz-
dulásnál fokokban kifejezett érték. Szinonimája: mozgásamplitúdó.

A	mozgásszerkezet	időbeli	összetevői a mozgás időtartamáról, sebességéről, tempójá-
ról, a gyorsulásokról, a ritmusról és a kinematikai viszonyokról adnak tájékoztatást.

A	mozgás	időtartamának	a cselekvés végrehajtásának megindításától a befejezésig 
eltelt időt tartjuk.

9 Csoportosítása
10 Itt: a tudat ellenőrzése nélkül
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11 Tanítástan

A	mozgássebesség a mozgás végrehajtásának gyorsasága, amit a megtett út és az idő 
hányadosával (m/s) fejezünk ki.

A	tempó a mozgás sebességének változását fejezi ki. Sokféle értelemben használják. 
Jelent:

• időegységre jutó mozgásmennyiséget, például járás percenként 110-es  tempóban, vagy
• alkalmas pillanatot, például a vívó „jó tempóban szúrt közbe”,
• intenzitásmeghatározást vagy
• taktikai feladatmegoldást, például a ciklikus sportágakbeli tempóváltás vagy ún. 

„szökési” kísérlet stb.

A	mozgásritmus a mozgásrészek sebességváltozásaiban jelentkező olyan viszony, amely 
az időnkénti erőkifejtés-fokozás által sajátos arányosságot teremt a mozgások térbeli, időbeli 
lefolyásában (Báthori, 1985).

A	mozgások	kinematikai	szerkezetén – a mozgást előidéző erőktől függetlenül – 
a mozdulatok térbeli-időbeli összekapcsolódását értjük.

A	mozgásszerkezet	dinamikai	összetevői	a mozgást létrehozó erők és ezek kapcso-
latának hatásai.

A	képzés	az emberre irányuló oktatási-nevelési tevékenység, amellyel ismeretek át-
adása-átvétele és meggyőződések kialakítása történik meg.

A	(mozgás-)	technikai	képzés a sportbeli felkészülés egyik fő feladata, amelynek fo-
lyamán a sportoló sportági és képességfejlesztő mozgásokat sajátít el és fejleszt készséggé.

A	mozgástanulási	készség az a pszichomotoros tulajdonság, amelynek segítségével 
gyorsan lehet új mozgásokat elsajátítani és azokat rövid időn belül stabilizálni is lehet.

A	gyakorlás	a motoros tanulásnak az a didaktikai11 eljárása, amellyel a megértett 
és megtanult mozgásokat ismételten céltudatosan finomítják, készséggé alakítják és alkal-
mazását megtanítják.

10.4.2.	A	technika	és	a	mozgáskészség	kapcsolata
Erősen leegyszerűsítve Báthori (1985) nyomán azt mondhatjuk, hogy a technika a cselek-
vés formája, a készség pedig az, amikor ezt a technikát az ember változó körülmények közt 
automatizáltan alkalmazni is tudja. Például ha egy kosárlabdás senkitől sem zavarva kitű-
nően hajtja végre a tempódobást, akkor azt mondjuk, hogy ismeri a tempódobás technikáját. 
Ha azonban ezt a mozgáselemet a megfelelő játékhelyzetben eredményesen (pontszerzéssel) 
tudja játék közben, ellenfelekkel szemben alkalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy a tempó-
dobás készséggé vált az adott játékosnál.

Végül is a technikai edzéseken folyó gyakorlás célja a minél hatékonyabb mozgáskész-
ségek kialakítása, megszilárdítása.
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10.4.3.	A	technikai	készségek	fajtái
a) Zárt	készségek azok, amelyeknél elsősorban a belső jelzések (propriocepció) segítik 

elő a helyes végrehajtást. Például atlétikai dobások stb.
b)	Nyílt	készségek	azok, amelyeknél döntően a környezeti jelzések (exterocepció) 

felvétele, feldolgozása játszik szerepet a végrehajtás szabályozásában. Például sport-
játékok, küzdősportok stb.

c) Ciklikus	mozgásokról beszélünk akkor, amikor a cselekvés törvényszerűen ismét-
lődő mozgáselemekből áll. Például járás, futás, úszás, kerékpározás stb.

d) Egyszeri	aciklikus	mozgások azok, amelyeknél nem ismétlődik két azonos mozgás-
forma. Például súlylökés, diszkoszvetés stb.

e) Összetett	aciklikus	mozgásoknak nevezzük azokat a cselekvéseket, amelyeknél 
a mozgáselemek rendjét kötött formák, előírások szabályozzák. Például sporttorna, 
RSG, műkorcsolya.

f) Nem	állandó	jellegű	mozgások	azok, amelyeknél a küzdelem váratlan körülményei-
hez, helyzeteihez szükséges alkalmazkodni. Például küzdősportágak, sportjátékok.

Az a), c), d), e) csoportba tartozó sportágaknál a mozgás elképzelhető, tervezhető. A több-
szöri gyakorlás közbeni ismétléssel kiépíthető feltételes reflexkapcsolatok a mozgások au-
tomatizálását teszik lehetővé.
Az f) csoportba tartozó sportágaknál a váratlan változások miatt a mozgások előre tervezé-
se – egy-két művelet kivételével, például röplabda, asztalitenisz stb. adogatása – nem lehetséges.

A gyakorlás következményeként azonban létrejönnek azok a koordinációs kapcsolatok, 
amelyek a sportoló mozgását egyre több helyzetben teszik hatékonnyá.

Természetesen más csoportosítások is léteznek, de valamennyi felsorolása nem lehet 
szükséges az eredményes technikai képzéshez.

10.4.4.	A	technikai	képzés	módszerei
10.4.4.1.	A	technikai	képzés	néhány	általános	szempontja

• Az lenne a kívánatos, hogy már kezdetben az optimális technika elsajátítására ke-
rüljön sor, mert a – biomechanikailag – hibás végrehajtás későbbi javítása sokszor 
megoldhatatlan feladatnak bizonyul. Ennek a törekvésnek a valóra válása azonban 
a legritkább esetben következik be. Tehát arra célszerű törekedni, hogy a pillanatnyi 
(értelmi, kondicionális stb.) körülményeknek legmegfelelőbb, de tovább fejleszthető 
mozgások megtanítására kerüljön sor. Ugyanakkor azonban azzal is számolni szük-
séges, hogy ez a törekvés sok ok miatt szinte csak kivételes esetekben valósul meg. 
Ezért fel kell készülni a hibajavításra is.

12 Különleges
13 Az	előkészítő	gyakorlatok segítik az egészséges fejlődést és a működési képességek (színvonalának) növeke-

dését (Báthori, 1985).
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14 A	rávezető	gyakorlatok a tanulandó mozgások leegyszerűsített, többnyire a vezető műveletekre, a tanulás elő-
segítése érdekében leszűkített formái. 

• Ha a mozgásoktatásról esik szó, mindig felmerül a kérdés: a technikai képzés vagy 
az ehhez szükséges képességfejlesztés legyen-e az elsődleges? A gyakorlatban – né-
hány extrém12 esetet kivéve – az ismeretátadás és -feldolgozás képviselői a két fel-
adatot párhuzamosan oldják meg. Többségében olyan technikát tanítanak, amelyhez 
a képességek rendelkezésre állnak, s eközben megkezdik az optimális technika 
végrehajtásához szükséges képességek fejlesztését. Arra azonban számítani kell, 
hogy a sok szakkönyv, tanulmány által sugallt azon várakozás, hogy az adott tech-
nikai elemhez szükséges kondicionális képességek a képzés megkezdését megelőző 
1-2 edzésen végzett előkészítő gyakorlattal13 kellő színvonalra fejleszthetők, nem 
következik be.

 A képességfejlődés ugyanis öröklötten időhöz kötött alkalmazkodási folyamat, 
amelynek lebonyolódásához legalább 4-6 hét szükséges (Neumann, 1991). Ugyan-
akkor nem tagadható ezen előkészítő gyakorlatok sokoldalú koordinációt javító 
hatása.

• Vitatott kérdés az is, hogy egy mozgás megtanulásához először milyen – látási vagy 
szóbeli – információra van szükség.

 Mivel az emberek többsége ún. vizuális típus (a látott dolgokat jegyzi meg könnyeb-
ben), valószínű, hogy a mozgás bemutatásának kitüntetett szerepe lehet, de természete-
sen nem nélkülözhető a szóbeli és a kinesztézisre alapozott informálás sem. Az látszik 
célszerűnek, hogy a szóbeli ismeretnyújtással együtt vagy azt követően minél előbb 
a bemutatásra is, és a mozgás kipróbálására (kinesztézisre) is sor kerüljön.

10.4.4.2.	Az	ismeretnyújtás	módszerei
A mozgásoktatás előkészítése

• Képességfejlesztés, illetve a meglévő képességszinthez igazodás.
• Koordinációs és előkészítő gyakorlatok végeztetése.
 E gyakorlatok „klasszikus”  vezetési módja Báthori (1985) szerint a gyakorlat:

– ismertetése, elmondása,
– bemutatása,
– egyszeri végrehajtása,
– a végrehajtás hibáinak javítása,
– a többszöri, folyamatos végrehajtása.
• Rávezető gyakorlatok14 alkalmazása.

• Ismert mozgással egy új mozgás előkészítése.
 Például ha a talajon már ismeri a billenés mozgáselemet a sportoló, akkor ennek 

nyújtón, majd gyűrűn történő megtanítása könnyebbé válik.
• A mozgástanulást előkészítő játékok alkalmazása.
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10.4.4.3.	A	technika	oktatásának	módszerei
a) A magyarázat
A	magyarázat a szóbeli ismeretnyújtás azon eszköze, amellyel fel lehet kelteni a mozgás 
iránti érdeklődést, elemezni lehet az elmozdulás okait, törvényszerűségeit, rá lehet mutatni 
az elemek kapcsolataira, szerkezetére, és alkalmazási lehetőségeire.
Ennek megfelelően változhat a magyarázat típusa.

A magyarázattal szembeni követelmények:
• A magyarázat legyen érthető.
 A használt szaknyelv feleljen meg a tanítványok életkorának, előképzettségének. 

Használjon hasonlatokat, példákat.
• Legyen rövid.
 Ha az új mozgás iránti érdeklődés felkeltése hatékony volt, akkor különösen, de 

egyébként is arra lehet számítani, hogy a tanítványok mozogni kívánnak. Türelmet-
lenül várják, hogy erre sor kerüljön. Nem fognak figyelni a hosszú magyarázgatásra.

• A magyarázat emelje ki a mozgás célját.
 Mutasson rá, hogy az új mozgáselem hogyan javítja a tanítványok eredményességét, 

mikor, hogyan lehet felhasználni.

b) A bemutatás
A	bemutatás a vizuális ismeretnyújtás azon módszere, amikor a szemléltetés a tanítványok 
megfigyelőképességét veszi igénybe a mozgástanuláshoz.

A bemutatás formái:
• közvetlen, amikor az edző vagy egy általa felkért sportoló, és
• közvetett, ha valamely más eszköz (kép, képsorozat, film, videó, számítógép stb.) 

igénybevételével történik a szemléltetés.
A bemutatással kapcsolatos követelmények:
• Feleljen meg a tanítványok előképzettségének, életkorának, gondolatvilágának.
• Lehetőleg hibátlan legyen.
• Tükrözze a mozgás ritmusát, sebességét.
• Emelje ki a vezető műveletet.
• A megfigyeléshez szükséges (kb. 5–10 m) távolságról történjen.
• A mozgásnak megfelelő síkban (szemből, oldalnézetből) valósuljon meg.

c) A gyakorlás
A gyakorlás célja a teljesítőképes mozgástudás kialakítása.
Teljesítőképes	tudásról	akkor beszélünk, ha a tanult mozgás legfontosabb összetevőinek 
végrehajtása már automatikussá vált, és ez az előzőnél magasabb színvonalú teljesítmé-
nyekben nyilvánul meg, illetve abban, hogy a mozgás végrehajtásán túl a tanítvány már más 
dolgokra is képes mozgás közben figyelni.

A gyakorlás követelményei
A gyakorlás alkalmával a tanítványok:
• rendelkezzenek helyes mozgáselképzeléssel,
• ismerjék a gyakorlás célját,
• kapjanak – egyidejűleg csak egy – megfigyelési szempontot, s a végrehajtás értéke-

lése kizárólag ennek alapján történjen,
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• tudják, mikor sikeres, mikor sikertelen a mozgásvégrehajtás,
• csak addig végezzék a gyakorlást, míg a mozgáshibák jórészt elkerülhetők.

A gyakorlás kezdetben eredményesebb lesz a több alkalommal rövidebb ideig tartó tanulás 
esetén, mint a kevesebb alkalommal hosszabb ideig tartó gyakorlásnál (Knapp, 1968).

Az egész- és résztanulás
• A	globális	(egész)	tanítás az a mozgásoktatási módszer, amikor a megtanulandó 

mozgást teljes egészében – valamennyi térbeli, időbeli, dinamikai összetevő egysé-
gében – hajtja végre a tanítvány.

 A globális eljárás felhasználását az alábbiak indokolják.
 A mozgás mindig sajátosan egész.
 Az egész mozgás végrehajtásának eredménye már önmagában véve is motivációs 

(késztető) erőt képvisel.
 Ennél az eljárásnál érvényesül a mozgásritmus érzékelése, ami nagyban elősegíti 

a tanulást.
 Végül vannak olyan testgyakorlatok, amelyek részekre bontása túlzottan mesterkéltté 

teszi a cselekvést. Például futás stb.
 Gyermekkorban, kb. 12-13 éves korig, számítani lehet arra, hogy a teljes	mozgás	
bemutatását	követő utánzásra	történő felhívásra bekövetkezik az egy		csapásra	
tanulás. Azaz a gyermekek pontosan utánozzák a látott mozgást.

• A	parciális	(rész)	tanítás az a mozgásoktatási eljárás, amelynek folyamán az egész 
mozgás egy-egy elemének tanítása folyik, majd a részek összekapcsolásából alakul 
ki a teljes mozgás.

 Hátrányai: a részek megtanulása nem jelenti a teljes mozgás ismeretét, bekövetkezhet 
az elkülönült beidegzés, amely akadályozza a részek összekapcsolását.

 Előnyei:
– megkönnyíti a mozgás elsajátítását,
– elősegíti az összetettebb mozgások koordinációját nem zavaró részek (például 

sportjátékoknál labdavezetés és dobásfajták) tanítását, gyakorlását.
• Az	egész-,	rész-,	egésztanítás az a mozgásoktatási módszer, amelynek folyamán 

először a globális eljárással történik a mozgásvégrehajtás, majd a leglényegesebb 
részt (legtöbbször a vezető műveletet) külön gyakoroltatják, és azután visszahelyezik 
a teljes mozgásba. Ezt az eljárást abban a reményben használják, hogy így a vezető 
művelet megtanulása pontosabbá válik.

 Knapp (1968) az egész- és résztanulásról összefoglalóan azt írja, hogy kezdetben 
célszerű az egész tanulás módszerét alkalmazni, ugyanakkor nyitva kell hagyni 
a lehetőséget a parciális eljárás alkalmazására is.

A célszerű gyakorlás akadályai
• a szükséges kondicionális képességek hiánya,
• a helytelen mozgáselképzelés,
• a rossz beidegzés,
• a biomechanikai törvények figyelmen kívül hagyása.
 A mozgáshibák okai jórészt megegyeznek a célszerű gyakorlást akadályozó, fenti 

tényezőkkel.
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10.4.4.4.	A	technika	alkalmazásának	oktatása
a) Az új elem vagy a korábbi elem új módon történő végrehajtása, már ismert mozgás-

hoz történő kapcsolása.
b) Az alkalmazási módok gyakoroltatása.
c) Az új mozgásmód, elem alkalmazása:

• könnyített feltételek között,
• normál feltételek mellett,
• nehezített feltételekkel,
• ellenfél nélkül,
• passzív ellenféllel,
• beavatkozó ellenféllel,
• versenyszerű edzésen, edzőmérkőzésen,
• versenyen, mérkőzésen.

10.4.4.5.	A	hibajavítás	főbb	módszerei
a) A hiba okának megszüntetése.
b) A helyes mozgás ismételt elmagyarázása, bemutatása.
c) A mozgás egyszerűsítése, könnyítése.
d) Az önbizalom felkeltése: „Te képes vagy …”
e) A motiváció (késztetés) felerősítése.
f) A figyelem elterelése a hiba okáról.
g) Kényszerítő helyzet alkalmazása.
h) Az utánzás előtérbe helyezése.
i) A helyes és helytelen szembeállítása.
j) A saját hibás mozgás felvételének elemzése.
k) Fárasztással a felesleges izomfeszülések mérséklése, kiküszöbölése.

A mozgástanulás fejlődése
A mozgástechnikai ismeretek elsajátítása, készséggé válása nem lineárisan15 fejlődik, hanem 
platók16  váltakoznak különböző tanulási tempójú szakaszokkal (Tschiene, 1976).
Ezeket a változásokat:

• az információs túlterhelés következményeként jelentkező szenzomotoros regresszió,17 
vagy

• a nagy összterhelésű kondicionális képzés „eredményeként” bekövetkező motoros 
fáradási visszaesés váltja ki.

15 Egyenes vonal mellett, egyenletesen
16 Változási görbe vízszintes szakasza (stagnálás), megrekedés
17 Visszaesés 
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100. ábra
A technikai képzés és kondicionális képességfejlesztés váltogatása

a mozgástanulási iram függvényében (Tschiene, 1976; Weineck, 1988 és Schnabel, 1994)

A technikai képzésbeli haladást más tényezők is akadályozhatják. Ha elfogadjuk azt, hogy 
a mozgást

• kinematikai (tér- és időbeli),
• dinamikai (erőkifejtésbeli) és
• információs (pszichomotoros) struktúrák18 egymáshoz kapcsolt rendszere képezi, 

s ha ebben a készségfejlesztéssel és kondicionális képzéssel változást okozunk, 
akkor ez időlegesen a technikai képzés stagnálásával is járhat. Ennek okai a hibás 
mozgáselképzelésben vagy a motiváció leépülésében vagy a kondi cionális képessé-
gek hiányában találhatók meg.

Attól függően, hogy az ellenőrzés mely okot találta a tanulási plató kiváltó okának, aszerint 
szükséges a képzés tartalmán változtatni (100.	ábra). Ha egy nagyobb összterhelésű technikai 

18 Szerkezetek
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képzés nyomán a gyors tanulás lelassul, akkor kb. 3-4 héten át (2–3. szakasz) célszerű először 
speciális, majd specifikus kondicionális és utána ismét (4. szakasz) nagyobb összterhelésű 
technikai képzést tartalmazó felkészülést alkalmazni.

Érdemes átgondolni, hogy ezek az ajánlások mennyiben esnek egybe az 1.5.2. fejezet-
ben említett „késleltetett edzéshatás” elvével, és milyen módon kapcsolhatók össze.

10.5.	A	kondicionális	képességek

Míg a koordinációs képességek a mozgások szabályozásában, a mozgástechnikai készségek 
célszerű kialakításában játszanak vezető szerepet, addig a kondicionális	képességek	a moz-
gások, mozgástechnikai készségek erő, gyorsasági, állóképességi, hajlékonysági és izom-
lazasági feltételeit hivatottak biztosítani.

Az elnevezés a latin conditio	szóból ered, amely többek között feltételt	jelent. Ennek 
megfelelően a kondicionális képességek az eredményes mozgásvégrehajtás fizikai feltéte-
leit teremtik meg. A kondíció kifejezést korábban erőnlétként is értelmezték. Ezen az álta-
lánosan kedvező testi-lelki állapotot értették. Ma már azonban egyre kevésbé használják 
ezt a kifejezést. A kondicionális képességek szinonimái:19 fizikai képességek, pszichofizikai 
tulajdonságok, fizikai teljesítmény-összetevők.

10.5.1.	A	kondicionális	képességek	fogalma,	alapvető	fajtáik	és	kölcsönhatásaik
A	kondicionális	képességek	azok a motoros tulajdonságok, amelyek egymással és a koor-
dinációs képességekkel szoros összefüggésben a mozgásos cselekvés gyorsasági, erőbeli, 
állóképességi, hajlékonysági és izomlazasági feltételeit teremtik meg.

A kondicionális képességek alapvető fajtáit a 101.	ábrán	mutatjuk be. Az ilyen fel-
osztások csak didaktikai20 célokat szolgálnak. A valóságban ugyanis az egyes képességek 
egymással és egy képességfajtán belül is kölcsönhatásban jelentkeznek.

Néhány képesség kölcsönhatása
Az erő, a gyorsaság és az állóképesség kölcsönhatása nyomán ezen alapképességek összekap-
csolódásával továbbiak jöttek létre: a gyorserő, az erő-állóképesség, a gyors erő-állóképesség 
és a gyorsasági állóképesség (102.	ábra). Ezeken túlmenően még további képességfajták 
is elkülönültek (például vágta-állóképesség stb.), ezek ismertetésére az egyes kondicionális 
képességfajták tárgyalásánál térünk ki.

Képességfajtán belüli összefüggések
Arra azonban már itt is rámutatunk, hogy amikor a gyakorlatban egy képességfajtáról beszé-
lünk, akkor például az állóképességnél is csak arról lehet szó, hogy a mozgásfolyamat során 

19 Hasonló jelentésű kifejezései
20 Tanítástan
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101. ábra
A kondicionális képességek 

fajtái Martin és mtsai. (1991) 
után módosítva

102. ábra
Az erő, gyorsaság és állóképesség kapcsolatából eredő további kondicionális képességek összefoglalása 

Fritsch (1977) és Nádori (1989) után módosítva
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éppen mely képességfajta a domináns a többi mellett. Ezért Molnár (1985) és Apor (1976) 
munkájára hivatkozva azt tartjuk helyesnek, hogy például az anaerob laktacid állóképesség 
helyett az anaerob laktacid jellegű kifejezést használjuk. Mi is egyetértünk az említett szer-
zők álláspontjával, de az egyes képességek tárgyalásánál – az egyszerűség kedvéért – meg-
maradunk a rövidebb kifejezésnél.

10.5.2.	Az	erő
10.5.2.1.	Az	erő	fogalma	és	fajtái
Az erő az az izomfeszüléssel létrehozott, közvetlenül teljesítménymeghatározó pszicho-
fizikai kondicionális képesség, amelynek segítségével viszonylag nagy ellenállásokat lehet 
legyőzni. Ma az erő négy alapvető fajtáját különítjük el (103.	ábra). Ezeknek természetesen 
további alfajai is léteznek.

103. ábra
Az erő alapvető fajtái

21 Egyidejűsítés

10.5.2.1.1	Az	erő	felosztása	tudományos	szempontból
A	maximális	erő az a lehető legnagyobb statikus vagy dinamikus erő, amelyet az ember 
akaratlagosan ki tud fejteni.
A maximális erő alapvetően függ:

• az izom élettani keresztmetszetétől (az izom-hipertrófiától),
• az egy izmon belül egyidejűleg összehúzódó izomrostok számától (azaz az intra-

muszkuláris koordinációtól, más szóval: a szinkronizációtól21).

A	gyorserő az a kondicionális képesség, amely a maximális statikus erő kb. 30-40%-át je-
lentő külső terhelés mellett a legnagyobb teljesítmény elérését teszi lehetővé.
A gyorserő elsősorban függ:

• a maximális erő színvonalától,
• az izomzat összehúzódási gyorsaságától és
• az intramuszkuláris koordinációtól (a szinkronizációtól).

A gyorserő a sportágak döntő többségében elsőrendű teljesítménymeghatározó szerepet tölt 
be, s éppen ezért kitüntetett kiválasztási mutató is (Thiess, 1983). Ezért Tihanyi (1998) után 
részletes magyarázatra szorul.

Ha egy mozgásnál (például félguggolás-felugrás súlyzóval a vállon) növeljük a külső terhelés 
mértékét – példánkban a súlyzó súlyát –, akkor a mozgás sebessége egyre csökken.
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Ez a sebességcsökkenés azonban nem egyenesen következik be a külső terhelés növelésével, 
hanem hiperbolikusan (104.	ábra – kihúzott fekete vonal). Amikor a terhelés olyan nagy, hogy 
nem mozdítható el (az ábrán a 100%-nál), akkor a külső terhelés által képviselt erő egyenlő a ma-
ximális statikus erővel. Ahogy a külső terhelés (itt a maximális terhelés százalékban) kifejezetten 
csökken, a mozgás sebessége egyre inkább növekszik. S a teher nélküli végrehajtásnál éri el 
a legnagyobb (itt 100%-os) sebességet.

22 A kifejezés a görög plio (nagyobb) és a metron (mérni) szavakból született. Azt jelenti, nagyobb (erőt) mérni 
(Zanon, 1989). 

104. ábra
Az erő-sebesség-teljesítmény
összefüggései Tihanyi (1998) után

Eközben az adott mozgással – a külső terhelés változásának megfelelően – a sportoló eltérő telje-
sítményt nyújt. A teljesítmény változását a 104.	ábrán	a pont-szaggatott vonallal jelzett parabo-
likus görbe mutatja. Ezt úgy számítják ki, hogy minden terhelés nehézségi erejét megszorozzák 
az adott teher mozgatási sebességével [Erő (F) szorozva a sebességgel (v) = teljesítmény]. Az így 
kialakult görbének van egy csúcspontja. Ezt nevezzük maximális teljesítménynek, amelyet akkor 
lehet elérni, amikor a külső terhelés nagysága a maximális statikus erő 30–40%-a  közé esik. Pél-
dául az említett guggolásos gyakorlatban, ha valakinek a maximális statikus ereje 400 kg (azaz 
4000 N), akkor a maximális teljesítményt (a test súlya +) kb. 120-160 kg-os  súllyal mint külső 
terheléssel tudja elérni.

Az	így	elért	maximális	teljesítmény	a	gyorserő	mutatója.
A gyorserő többféle módon növelhető:
• a gyorserő nő, de a külső terhelés nem változik,
• kisebb külső terhelés nagyobb sebességgel történő mozgatásával, azaz a gyorsaság növelésével.
Az így értelmezett maximális teljesítménynek a gyorserő-fejlesztés módszereinél döntő szerepe 
lesz. Erre később térünk ki.

A	reaktív	vagy pliometrikus22 erő	az a hatás-ellenhatáson és az ideg-izom apparátus együtt-
működési törvényszerűségein alapuló önálló kondicionális képesség, amellyel az ember 
a megnyúlás közben megfeszülő (= előfeszülő) izmok utánaengedő (fékező) munkáról azon-
nal legyőzőre történő átkapcsolást követően a mozgásban részt vevő egyes izmok összege-
zett erejénél nagyobb, robbanékony teljesítményt produkál. A reaktív erő elsősorban függ:
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• a maximális erő színvonalától,
• az izom-összehúzódás sebességétől és
• az izom reaktív feszülési képességétől.23

Korábban csak a maximális és a gyorserőt és az erő-állóképességet különítették el alapvető 
erőképességként. Idővel azonban egyrészt, mert igen sok – az összes futással, ugrással, do-
bással, ütéssel járó – sportágban ez a legfontosabb erőkifejtési24 mód, másrészt mert az izmok 
ennél az erőkifejtési módnál képesek a legnagyobb robbanékony erő produkálására, a reaktív 
erő is elkülönítésre került (Verchosanszkij, 1972).

Az izomzat reaktív képességének (Verchosanszkij, 1964) elnevezésére több kifejezést is hasz-
náltak: Verchosanszkij (1972) „lökéses módszert” említett, Zanon (1973) „pliometriás edzés-
ről”, majd Zanon (1975) „elasztikus erőkifejtésről” beszélt.
Mindezek ellenére az általános edzéstudomány csak az 1990-es  évek elejétől kezdte elfogadni 
a reaktív erő elkülönítését (Martin és mtsai., 1991 és Harsányi–Glesk, 1992). Magyarországon 
a Sportélet cikke nyomán (Miért hasznosak a mélybeugrások, 1968) már régóta ismert, reaktív 
erőre vonatkozó információkat Harsányi (1997) foglalta össze.

Az	erő-állóképesség	az a kondicionális képesség, amely hosszan tartó és/vagy ismétlődő 
terhelésekkel szembeni ellenállást tesz lehetővé.

Az erőállóképesség alapvetően függ:
• a maximális erő színvonalától,
• az aerob-anaerob energiaellátás színvonalától.

Az erő fenti, alapvető fajtáinak tudományos szempontok szerinti felosztásán túl még több 
(mozgásformák, izomműködés jellege, az erőfejlesztés célja, az izom munkamódja stb. alap-
ján) történő csoportosítás is létezik.

Valamennyinek ismertetésére sem hely, sem szükség nincs. Az azonban elkerülhetetlen, 
hogy az erőképesség alkalmazásához és az erőfejlesztés módszereinek megértéséhez szük-
séges fogalmakat tisztázzuk.

Az izomműködés munkamódjai
Az	izometrikus	izomfeszülés az izom munkamódjának az a statikus fajtája, amelynél 
az izomfeszülés alatt az izom hossza állandó marad, elmozdulás nincs, csak a feszülés mér-
téke változik (105.	ábra	–	A).

A	koncentrikus	izomfeszülés az izom dinamikus munkamódjának az a fajtája, ame-
lyet olyan külső terheléssel szemben fejt ki, amelyet képes legyőzni, s maximális értéke kb. 
10-15%-kal  alacsonyabb a maximális izometrikus erőnél (105.	ábra	–	B).

23 A	reaktív	feszülési	képesség az izomnak az a tulajdonsága, amely az izom nyúlási–rövidülési ciklusának utána-
engedő (fékező), excentrikus fázisában a fékező terhelésekkel szemben az izom feszülési állapotát fenn tudja 
tartani (Bührle, 1998).

24 Az erőkifejtésen a mozgás közben fellépő valamennyi ellenállás legyőzésének képességét értjük  
(Zsidegh–Rigler, 1980).
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Az	excentrikus	izomfeszülés az izom dinamikus munkamódjának az a fajtája, ame-
lyet az akaratlagosan, maximálisan összehúzódó izom a munka irányával ellentétesen, 
utánaengedő módon megnyúlva ki tud fejteni, s maximális értéke megközelítően 40%-kal  
az izometrikus maximális erőé felett van (105.	ábra	–	C).

25 Az	erőfelfutás	meredeksége egy bizonyos idő alatt elért erő és az ehhez szükséges idő hányadosával határozható 
meg.

105. ábra
Az izom különböző munkamódjai
Martin és mtsai. (1991) után módosítva

Az erő további fajtái:
A	robbanékony	vagy	explozív	erő az a kondicionális pszichofizikai képesség, amelyet 
azzal az idővel jellemzünk, amely ahhoz szükséges, hogy egy meghatározott külső terhelés 
értékét az erőkifejtés elérje.

A robbanékony erő Tihanyi (1998) szerint függ:
• a motivációtól, a koncentrációtól és a jó értelemben vett agresszivitástól,
• a tesztoszteronszinttől,
• a mozgásba bekapcsolt motoros egységek számától és az intramuszkuláris és inter-

muszkuláris koordinációtól,
• a lassú (ST), gyors állóképes (FTa) és a gyors fáradékony (FTb) izomrostok kereszt-

metszeti területétől és arányától, továbbá az egy izomcsoporton belüli izomrostok 
számától.

Úgy fogalmaz, hogy a robbanékony erő azzal az idővel mérhető, amely annak az erőnek a (gyors) 
kifejlődéséhez szükséges, amellyel például 100 kg-os  külső terhelés megemelhető. A robbanékony 
erő még pontosabban az erőfelfutás statikus erőkifejtés alatti meredekségének25 kiszámításával ad-
ható meg. Az erőfelfutás – maximális motiváltság mellett – a maximális statikus erő 30–50%-a  
között mérhető.

Az	abszolút	erő azonos az excentrikus vagy elektromos ingerléssel kiváltott maximális erővel 
(Schmidtbleicher, 1984, 106.	ábra).
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Az abszolút erő elsősorban függ:
• a mozgásba bekapcsolt izomrostok számától,
• ezek kontrakciós26 erejétől (Bührle, 1983).

A	relatív	erő a maximális statikus és dinamikus erő testsúlykilogrammra eső hányada.
Az	explozív–reaktív–ballisztikus	(ERB)	erőkifejtés az izom teljesítményének 

az az élettani megközelítésből eredő fajtája, amelynél a sportoló a saját mozgó testtömegé-
nek vagy egy mozgó tárgy sebességének lefékezését és azonnal más irányba történő gyors, 
robbanékony, egyre tovább gyorsuló mozgatását jelenti (Tihanyi, 1976).

A	rajterő az a legnagyobb erőérték, amelyet az erőkifejtés kezdetén az első 30 vagy 
50 ms alatt az ember elérhet (106.	ábra).

A	gyorserő-állóképesség az a kondicionális tulajdonság, amely az erő, a gyorsaság 
és az állóképesség összekapcsolódását fejezi ki.

Az	erődeficit a maximális excentrikus vagy elektrostimulációs és a maximális sta-
tikus erőérték különbsége, amit az akaratlagos izomerő-kifejtés mértékeként használunk 
(106.	ábra). Azt mutatja meg, hogy az ember a meglévő izomtömegének, más néven abszo-
lút erejének mekkora hányadát képes akaratlagosan mozgósítani, felhasználni (Massalgin– 

26 Izom-összehúzódás

106. ábra
Az erő-idő görbe és az erő néhány fajtája (Grosser–Zintl, 1994)
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Usakov, 1979). Ha az erődeficit 25% felett van, akkor elsősorban intramuszkuláris (szink-
ronizációs) erőfejlesztési módszerrel (az izomtömeg jelentős növelése nélkül) javítható 
a maximális és gyorserő színvonala. Ha az erődeficit 10% vagy ez alatti, akkor a maximális 
és a gyorserő hatékony fokozása csak az izomrostok vastagodását elősegítő, ún. hipertró-
fianövelő erőfejlesztési módszerrel lehetséges (Bührle–Schmidtbleicher–Ressel 1983).

Ezek szerint az akaratlagos izommegfeszítéssel létrehozott maximális erőt megkü-
lönböztetjük a kényszerítő eszközökkel (elektromos ingerléssel, excentrikus erőkifejtéssel, 
például kb. 140-150%-os  túlterheléssel) kiváltott abszolút erőtől. A nem edzett személyek 
akaratlagos izommegfeszítéssel erőlehetőségeiknek csak kb. 70%-át képesek mozgósítani. 
Ezzel szemben jól edzett sportolók erőlehetőségeik (rendelkezésre álló izomrostjaik) akár 
95%-át is képesek akaratlagosan felhasználni (Bührle és mtsai., 1983). Ezért az abszolút 
és a maximális erő közti eltérés, az erődeficit az erőfelkészültség mutatójának is tekinthető.

A	dinamikus	erő az erőkifejtés azon mozgásos fajtája, amelynél az izom megfeszülé-
sekor az izom rövidül (koncentrikus) vagy megnyúlik (excentrikus munkamód).

Intermediális	az	erőkifejtés akkor, ha a dinamikus és statikus munkamódot egy gya-
korlat közben tudatosan változtatják. Például mélyguggolásból súlyzóval a vállon térdnyújtás 
közben 90°-os  térdhajlásszögnél megállás 3 s-os  időtartamig, majd a térdnyújtás folytatása.

Az	izokinetikus	erőkifejtést az állandó, egyenletes ellenállás legyőzése jellemzi. Al-
kalmazásához e célra készített berendezés szükséges (Eckschmiedt, 1975).

Az	elektrostimulációs	erőkifejtés az izom statikus akaratlagos erőkifejtésénél maga-
sabb színvonalú megfeszülésének az a módja, amelyet az izom – egy meghatározott test-
helyzet rögzítése mellett – elektromos ingerlésével hoznak létre.

Az	általános	erő az az izomfeszüléssel létrehozott, közvetlen teljesítmény meghatározó 
pszichofizikai kondicionális képesség, amelyet sportághoz, versenyszámhoz nem kapcsolódó 
mozgásszerkezettel fejt ki az ember.

Speciális	erőről beszélünk akkor, ha az erőkifejtés dinamikája és intenzitása sportág- 
vagy versenyszám-specifikus. Például a fel- és elugrásokhoz viszonyítva speciális erőkifejtés 
tapasztalható a páros lábbal végrehajtott mélybeugrásnál.

Specifikus	erőről beszélünk akkor, ha az erőkifejtés térbeli, időbeli és dinamikai szer-
kezete és intenzitása is sportág-, versenyszám-specifikus. Például labdarúgás 10 kg-os  súly-
mellényben vagy kosárlabdázásnál tempódobás 5 kg-os  súlymellényben.

10.5.2.1.2.	Az	erő	felosztása	gyakorlati	nézőpontból
Az edzésgyakorlat a sportági technikák nyomán kifejezésre jutó erőfajtákat különböztet meg.
Ennek megfelelően például

• az úszásnál, futásnál, kerékpározásnál vágtaerőről,
• a síugrásnál vagy magasugrásnál ugróerőről,
• a kézilabdánál vagy gerelyhajításnál dobóerőről,
• az ökölvívásnál vagy tenisznél ütőerőről,
• evezésnél vagy súlyemelésnél húzóerőről,
• labdarúgásnál, kézilabdánál lövőerőről
stb. lehet szó.

E sportág-, versenyspecifikus erőfajták alapjai a tudományos nézőpont szerinti erőfajtáknál 
megtalálhatók.
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10.5.2.2.	Az	erőfejlesztés	terhelési	mutatói
A felkészülés tartalma, más néven az erőfejlesztéshez használt gyakorlatok	önmagukban 
még a legcélszerűbb kiválogatás mellett sem hozzák létre a kívánt edzéshatást. Ez csak 
a célnak megfelelő terhelési mutatók alkalmazása nyomán jön létre. A terhelési mutatók 
a következők.

A	szériák	v.	sorozatok száma az edzés terjedelmének az a mutatója, amellyel egy gya-
korlat ismétlésszámának végrehajtási mennyiségét határozzák meg. Például fekvenyomás 
3	× 10 ismétlés.

A	végrehajtás	időtartama az edzés intenzitásának az a mutatója, amelyet egy gyakorlat 
egy szérián belüli folyamatos végrehajtására fordított idővel határoznak meg (például fél-
guggolás-felugrás súlyzóval a vállon 8 × 50 kg-mal 14 s alatt vagy izometriás feszítés 12 s-on 
át 100%-os  feszüléssel).

Az	ismétlésszám az edzés terjedelmének az a mutatója, amellyel egy gyakorlat egy 
szérián belüli végrehajtásának számát adják meg (36.	táblázat).

A	külső	terhelés	mértéke annak a testsúlyon felüli vagy azzal összeadott tehernek 
a súlya, amelyet egy gyakorlat végrehajtása folyamán le kell győzni.

Az erőfejlesztés terhelési mutatói közül ez a jellemző mutatja a legnagyobb változa-
tosságot.

• Kezdetben elsősorban Vasziljev–Ozolin (1953) nyomán a testsúlyon felüli külső terhelés 
mértékét a testsúly %-ában adták meg. Ez szükségszerűen a különböző gyakorlatoknál az el-
térő mértékű zsírszövettel rendelkező személyeknél nem felelhetett meg az egyénre szabott 
terhelés elvének. Továbbá megoldhatatlan volt az erő változásához történő igazodás is. S ez 
előbb-utóbb túl- vagy alulterheléshez vezetett.

• Később kialakult az ismétlési maximum (IM) alkalmazása. Ez azt a súlyt (külső terhet) jelentet-
te, amellyel az egyén az adott gyakorlatban egy előre meghatározott maximális ismétlésszámot 
(például 10-et) még teljesíteni tudott (ezt hívták a 10 IM-nek). Ez az eljárás fejlődést jelentett, 
mert példul a 10 IM-hez tartozó külső terhelés gyakorlatonként (azaz izomcsoportonként) 

 Szériák száma Ismétlések száma Külső terhelés Szériapihenő
 (db) (db) mértéke a maximális %-ában időtartama (perc)
 3 8 80 3

Értelmezés
Az	így	megadott	terhelési	mutatók	azt	jelentik,	hogy	a	választott	gyakorlatot	(például	mérsékelt	
guggolás,	térdnyújtás	lábujjhegyre	emelkedéssel	(107.	ábra)	3	alkalommal,	egyenként	folyamatosan	
8-szor,	80%-os		külső	terheléssel	(például	súlyzóval	a	vállon)	a	szériák	között	3-3	perces	pihenők-
kel	szüséges	végrehajtani.	Leegyszerűsítve	általában	–	a	gyakorlat	megnevezése	és	a	szériapihenő	
időtartamának	leírása	után	–	ezt	így	jegyezzük	az	edzéstervbe:	3	×	8	×	160	kg	(ha	a	maximális	
[100%-os]	teljesítmény	200	kg.).

36. táblázat
A szériák, ismétlések és a külső terhelések mértékének értelmezése
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és egyénenként is változott. Mégsem volt teljesen elfogadható, mert az IM egy többnyire önké-
nyesen választott szám volt. S így természetesen nehezen igazodhatott az erőfejlesztés változó 
céljaihoz.

• Súlyemelésben a külső terhelés mértékét a terhelés intenzitásaként értelmezik, mint például 
 Zaciorszkij (cit. Tihanyi, 1993). Ha ezt elfogadjuk, akkor nem tudunk mit kezdeni azzal 
a ténnyel, hogy ugyanazt a súlyt (legtöbbször) lehet lassabban és gyorsabban is mozgatni. Mi-
nek nevezzük ez esetben azt, ha ugyanazt a külső terhet egy korábbi végrehajtásnál gyorsabban 
mozgatja a sportoló? Ez utóbbi nem intenzívebb erőkifejtés?

E fenti problémák elkerülése érdekében a külső terhelés (egyszerűsítve: a terhelés) indi-
vidualizálása és progresszív változtatása céljából ma az	alábbi	két	változat	alkalmazása	
látszik	célszerűnek.

• Az alkalmazni kívánt gyakorlatban megmérjük a sportoló által maximálisan meg-
mozgatható súly mértékét, s ezt tekintjük a 100%-nak, de nevezhetjük 1 IM-nek  is. 
S ennek arányában adagoljuk a kívánt cél eléréséhez szükséges külső terhelést. 
Ezt tettük akkor is, amikor a 107.	ábrán bemutatott gyakorlatban néhány sportoló 
aktuális maximális eredményét megmértük (37.	táblázat).

• Az adott gyakorlatban meg kell mérni a maximális statikus erőt, amelyhez lábgya-
korlatnál még hozzá kell adni a test súlyát is (például ha egy 80 kg testsúlyú sportoló 
páros lábbal 320 kg-nyi statikus maximális erőt produkál, akkor ehhez hozzáadják 
a testsúly értékét, és ennek megfelelően 320 + 80 kg = 400 kg (4000 N) lesz a ma-
ximális statikus ereje, s ez lesz a 100%. Ha ezen sportoló lábizmainak gyors erejét 
kívánják növelni, akkor a maximális statikus ereje (400 kg) 30-40%-ának  megfelelő 
külső terheléssel, tehát 120-160 kg-mal a vállán célszerű a guggolás-térdnyújtás 
gyakorlatot végezni (Tihanyi, 1998).

107. ábra
Térdhajlítás 135°-ig, a talp 4-6 cm magasan feltámasztva, sarkak
a talajon. Lábujjhegyre emelkedés térdnyújtással, állványok közt 

csúszó súlyzókészlettel a vállon
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A külső terhelés két utóbbi, célszerűnek tartott megállapítási módjának alkalmazása önmagában 
még nem jár a kívánt edzéshatással. Tudnunk kell, hogy a megállapított 100%-os  külső terhelés 
a célszerűen végzett edzés következtében kb. 6-12 hét eltelte után az erőgyarapodás követ-
kezményeként már például csak 90%-nak  felel meg. Hibás adagolás és végrehajtás esetén 
pedig például 110%-ot is jelenthet. Tehát egyrészt alul-, másrészt túlterhelést is okozhat. Ezért 
kb. 6-12 hetenként újra meg kell állapítani a 100%-os  külső terhelést, és ennek %-ában kell 
a célnak megfelelő külső terhelés mértékét megszabni. A fenti példa azt is jelzi, hogy nem-
csak fejlődéssel, de visszaeséssel vagy azonos szinten maradással is számolnunk szükséges. 
E kérdésekben pedig csak pontos méréssel lehet használható információhoz jutni.

A	végrehajtás	sebessége az edzés intenzitásának az a mutatója, amellyel egy erő-
fejlesztő gyakorlat adott külső terheléssel történő kivitelezésének maximális sebességhez 
viszonyított iramát adjuk meg (például lassú, gyors, robbanékony stb.).

Az	intenzitás	egy arányszám, amely azt adja meg, hogy egy külső teher maximális 
sebességű mozgatásához viszonyítva az adott mozgatás ideje vagy sebessége hány %-os  
(Tihanyi, 1998). Ha valaki 10 kg-os  vagy 100 kg-os  külső terhet mozgat olyan sebességgel, 
amit már nem tud felülmúlni, akkor annak ellenére, hogy a 100 kg mozgatása jóval lassúbb 
lehet, mint a 10 kg-é, mindkét mozgást 100%-os  intenzitásúnak kell elfogadnunk.

A	végrehajtás	módja az edzés intenzitásának az a mutatója, amellyel egy erőgyakorlat 
elvégzését jellemezzük (például folyamatosan, megszakításokkal, közben x s-on át tartó 
megállással stb.).

Ismétléspihenő	időtartama az edzés sűrűségének az a mutatója, amilyet egy gyakorlat 
egymás utáni végrehajtása között eltelt idővel jelölünk (például 5 s).

A	széria-	vagy	sorozatpihenő	időtartama az edzés sűrűségének az a mutatója, amelyet 
két széria között eltelt idővel határozunk meg (például 3 perc).

A	szériapihenő	tartalma az edzés minőségének az a mutatója, amellyel a két széria 
közötti pihenőidőben végzett tevékenységet jellemezzük (például passzív pihenő vagy az erő-
sített izmok könnyű nyújtása, lazítása).

Az	erőedzés	adagolása az a többnyire hetekben kifejezett időtartam, amelynek lejárta 
után a cél érdekében alkalmazott gyakorlaton, módszeren vagy külső terhelésen változtatni 
szükséges, mert hatékonyságukat veszthetik (például 6–12 hét).

Az	erőedzés	gyakoriságán azt értjük, hogy egy meghatározott izomcsoportot egy meg-
határozott gyakorlattal heti hány alkalommal szükséges edzeni (például 3-szor vagy 4-szer).

Az	erőedzés	periodizálása az éves versenysportbeli felkészülés olyan szakaszokra 
bontása, amelyeken belül az eltérő hatású edzésmódszereket egy meghatározott sorrendben 
használják fel a sportág erőigényének kielégítéséhez (108.	ábra). Az egyénileg megállapított 
alkalmazkodási időtartamtól függően Grosser–Zintl (1994) a 38.	táblázatban bemutatott 
két változatot javasolja gyakorlati alkalmazásra.

Nem N (fő) Naptári kor (év) 100%-os  külső terhelés átlaga (kg)
Férfiak 8 16–22 307
Nők 3 19–25 192

37. táblázat
A maximális (100 %-os) külső terhelés mértéke a 135 fokos térdhajlításból lábujjhegyre

emelkedéssel állványok közt csúszó súlyzóval a vállon



199A motoros képességek

Célszerű összterhelés esetén az alkalmazkodás első jelei a hipertrófia-erőedzésnél 4-5, az int-
ramuszkuláris koordinációs erőedzésnél 3-4 hét után figyelhetők meg.

A	mélybeugrás	külső	terhelése
A mélybeugrásnál a külső terhelés nem állapítható meg a gyakorlatok többségére érvényes 
korábban ismertetett módon. Ezért ezzel itt külön foglalkozunk.

A	mélybeugrás (drop-jump, Tiefsprung) az a reaktív vagy pliometrikus lábgyakorlat, 
amelynél egy magasabb (többnyire kb. 30-110 cm) helyről egy vagy páros lábra olyan le-
ugrást hajtanak végre, amelyet azonnal fel- vagy elugrás követ (109.	ábra).

A mélybeugrást, a Verchosanszkij (1964) nyomán klasszikussá vált gyorserő-
gyakorlatot az különbözteti meg az erőgyakorlatok többségétől, hogy a	külső	terhelést 
a testsúlyon túl az esetek többségében nem egy többletsúly (például súlyzó stb.), hanem 
a	leugrási	magasság	és	távolság	adja meg (109.	ábra). A leugrási magasság és távolság 
változtatásával olyan külső terhelést lehet biztosítani, amely az excentrikus, fékező (ún. ne-
gatív) munkaszakasz fázisában anélkül hat magas ingerként, hogy a koncentrikus, legyőző, 
gyorsítási (el- vagy felugrási) szakaszban fékezné a mozgás sebességét.

108. ábra
Az erőfejlesztő edzés periodizálásának alapjai

(Frey–Hildebrandt, 1994)

Izomfelépítő 
edzés

Intramuszkuláris 
erőedzés

Versenyszám-specifikus 
gyorserőedzés

Reaktív 
erő

VersenyidőszakFelkészülési időszak

IK-
edzés

IK = Intramuszkuláris koordinációs erőedzés

38. táblázat
Az erőfejlesztő edzés időbeli periodizációs lehetőségei Grosser–Zintl (1994) nyomán

Erőfejlesztési cél és módszer
Periodizációs típus
I. II.

Hetek száma
Hipertrófia-erőedzés (izomfelépítő erőedzés) 8-9 4-5
Intramuszkuláris koordinációs erőedzés (szinkronizációs erőedzés) 5-6 2-3
Hipertrófia-erőedzés – 4
Intramuszkuláris koordinációs erőedzés – 3
Speciális és specifikus gyorserőedzés 3-4 3-4
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109. ábra
Leugrási magasság és távolság a mélybeugrásnál

A leugrási magasság és távolság megállapítása
Zanon (1974) úgy találta, hogy az az optimális leugrási magasság, amilyen mértékű centi-
méterben kifejezett súlypontemelkedést a mélybeugrással a felugrásnál a sportoló elér. Pél-
dául ha 70 cm magasról leugorva 80 cm-es  a súlypontemelkedés, akkor aktuálisan27 80 cm 
magasról történhet a mélybeugrás.

Egy másik eljárás Kacsajev-től  (1975) ered. Ő a páros lábas mélybeugrásnál optimális 
leugrási magasságként azt kezelte, amelyről leugorva az egyén a legnagyobb súlypontemel-
kedést érte el. Emellett foglalt állást Bosco–Pittera (1982) és Hortobágyi (1982b) is. 
Harsányi (1977) a páros és egy lábbal, plusz terheléssel (5 kg-os  súlymellény) és anélkül 
végrehajtott leugrási magasságot és távolságot vizsgálta Kacsajev (1975) eljárásával. 
Az itt kapott eredményeket – másokéval együtt – tájékoztatásként az 39.	táblázatban	
foglaltuk össze.

Schmidtbleicher (1985) szerint ha a térdfeszítő izomzat edzése a cél, akkor felnőtt, 
jól edzett sportolók átlagosan 93 cm (minimum 76 és maximum 135 cm) magasról hajtsák 
végre a páros lábas mélybeugrást. Ez esetben a talajfogás teljes talpon történjen.

Ha elsősorban a lábikraizomzat erejének növelése a cél, akkor 20-50 cm magasból cél-
szerű leugrani, s a talp elülső részén történhet a talajfogás.

Ha a teljes lábfeszítő izomzat reaktív erejének fejlesztése a cél, akkor olyan leugrási 
magasságot célszerű választani, amelynél a sportoló még nem kényszerül arra, hogy a sarkai 
érintsék a talajt. Ez ebben a vizsgálatban az 50 cm-es  magasság volt. Az eddig ismertetett 
leugrási magasságokon túl a szakirodalom különösen nagy, 2,5-3 m-es  értékeket is ismer 
(Cometti cit. Tihanyi, 1993). Ám ezek alkalmazása nem látszik hasznosnak.

27 Időszerűen
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39. táblázat
A mélybeugrás leugrási magassága és távolsága (Harsányi–Glesk, 1992)

Életkor N. Nem Edzés-
kor

Verseny-
teljesít-
mény

Végrehajtás 
egy v. páros

Magasság 
(cm)

Leugrási 
távolság 

(cm)

Terhelés 
(kg)

Szerzők

Felnőtt – ffi – – páros 75–110 – – Verchosanszkij 
(1964)

Felnőtt – ffi – – páros 50–130 50 – Chrokinsky (1970)
Felnőtt – nő – – páros 80–100 – – Sőter–Brauch (1971)
Fiatalok 20 – – páros 79 – – Kacsajev (1973)
Felnőtt – ffi – Élvonal páros 80–90 – – Zanon (1974)Felnőtt – ffi – ÉlvonalR egy – 250 –

Fiatalok – ffi – – páros 79 – – Kacsajev és mtsai. 
(1975)

20–22 6 ffi 4-5 204RR páros 60 160 – Tihanyi (1976)

16,45 nő 3,8 160,2RR

páros 43 72 –

Harsányi (1977)páros 43 102 5
egy 34 102 –
egy 34 98 5

11,6 10 nő 0,9 106,5RR páros 20 80 –

Harsányi (1977)

14,0 10 nő 1,5 134,0RR páros 40 110 –
egy 20 110 5

15,6 10 nő 4,4 150,7RR páros 50 140 –
egy 50 100 5

19,07 nő 5,4 170,3RR páros 43 140 –
egy 43 100 5

Felnőtt – ffi – – páros 60–100 – – Tancic (1978)
Felnőtt 24 ffi – – páros 20–200 – – Bosco és mtsai. 1979 
23, 1 15 ffi – – páros 70 180 – Tihanyi (1981)

Fiú–lány – – – – páros 30–45 100–145 – Nádori–Hortobágyi 
(1981)

Felnőtt 14 ffi – válogatott pároso 50–100 – – Bosco–Pittera (1982)

20–32 20 ffi,nő – válogatott páros 50 és 100 – – Schmidtbleicher–
Gollhoffer (1982)

19 27 ffi – 157RR páros 45 70 – Van Coppenolle
és mtsai. (1983)

R = Távolugrásszerű elugrás a mélybeugás után
RR = Magasugró átlagteljesítmény
o = 90o-os  guggolásból 90o-os  guggolásba végrehajtott mélybeugrás utáni felugrás
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10.5.2.3.	Téves	nézetek	az	erőfejlesztésben
Az erőfejlesztés széles körű elterjedése és az erőgyakorlatok célszerűtlen alkalmazása szám-
talan, ma is felbukkanó helytelen álláspont kialakulásához vezetett. Ezek közül néhányat 
az alábbiakban részletezünk.

• A súlyemelő berendezéssel végzett erőfejlesztés olyan nagy megterheléseket ró a szer-
vezetre, hogy ezért kerülendő. Ez az álláspont tarthatatlan. Ugyanis Tihanyi (1976) 
már több mint 20 évvel ezelőtt kimutatta, hogy a mélybeugrások, s nyilván az ehhez 
hasonló fel- és átugrásokkal járó gyakorlatok legalább akkora vagy nagyobb erő-
hatással járnak, mint a súlyzóval történő felugrások (110.	ábra). Itt jól látható, hogy 
míg a súlyzóval végzett felugrásnál kb. 350, addig a mélybeugrásnál közel 500 kp-os  

110. ábra
Az erőgyakorlatok szervezetre gyakorolt terhelése, Tihanyi (1976)
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erőhatást kell a szervezetnek kivédenie. Ugyanakkor el kell ismerni, hogy a nem 
egyénre szabott és a naptári, biológiai és edzéskornak nem megfelelő terheléssel 
és helytelen technikával végzett erőgyakorlatok okozhatnak károsodásokat. Ezek 
elkerüléséhez a későbbiekben útmutatást fogunk nyújtani.

• Valamennyi erőfejlesztő edzésmódszer alkalmazása izomtömeg-gyarapodáshoz 
(hipertrófiához) vezet. E tévedés nyomán azon sportágak képviselői közül sokan, 
amelyekben a relatív erő alapvetően teljesítménymeghatározó tényező (futók, ugrók) 
vagy a súlycsoport tartása elsődleges kérdés (például birkózás, ökölvívás stb.), illetve 
sokan esztétikai okokból elzárkóznak az erőfejlesztés elől. Ugyanakkor, ahogy majd 
az ún. szinkronizációs erőfejlesztő eljárás ismertetésénél látni fogjuk, rendelkezés-
re állnak olyan eljárások, amelyek az izomtömeg gyarapítása nélkül is alkalmasak 
az erő növelésére.

• Az a vélemény is elterjedt, hogy a nagy tömegű izmok nagy erőkifejtésre alkalmasak 
ugyan, de negatív hatásúak a mozgások gyors végrehajtására. A konkrét vizsgálatok ezt 
a tévedést is megcáfolták. A maximális és a gyorserő főleg akkor, ha a külső ellenállás 
értéke magasabb a maximálisan lehetséges 25-30%-ánál, egymással szoros kapcsolat-
ban állnak. Ez azt jelenti, hogy az olyan csekély ellenállás esetén, mint amilyen asz-
taliteniszben az ütéseknél jelentkezik, nincs szükség a maximális erő magas értékére, 
azonban ugyanezen sportág gyors lábmunkájához már sokkal nélkülözhetetlenebb 
lehet. Letzelter–Letzelter (1986) úgy találta, hogy a rövidtávfutó-teljesítmény 
több éven át párhuzamosan javult a maximális erő gyarapodásával (111.	ábra), 

111. ábra 
A 100 m-es  síkfutó-teljesítmény és a maximális láberő fejlődése egy 10 éves 

edzésfolyamatban (Letzelter–Letzelter, 1986)
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majd 7 éves edzéskor után már más tényezők javították a futóeredményeket. Az erő 
és a gyorsaság összefüggéseire hívta fel a figyelmet az erő–sebesség–teljesítmény 
(104.	ábra) viszonyának elemzése nyomán Tihanyi (1998) is (112.	ábra).

10.5.2.4.	Az	erő	fejlesztését	befolyásoló	tényezők
Az erőfejlesztést befolyásoló tényezőket elsősorban Tihanyi (1998) munkája alapján az aláb-
biak szerint tekintjük át.

10.5.2.4.1.	Az	idegrendszeri	tényezők	közül
• a motiváció28,
• a koncentráció29 és
• az agresszivitás30 emelhető ki.

A jól motivált és a feladatra összpontosítani képes sportoló magasabb színvonalú teljesítmény 
elérésére képes. A 113.	ábrán egy jól és egy gyengén motivált sportoló súlyzóval történő 
felugrásai nyomán elért teljesítményének változását mutatjuk be. Az agresszivitás ebben 
az esetben pozitív tulajdonság: azt jelenti, hogy a sportoló képes a gyorserő fejlesztése ér-
dekében a fáradtságot legyőzni.

113. ábra
Egy jól és egy gyengén motivált 

sportoló teljesítményének
színvonala súlyzóval történő

felugrások folyamán
(Tihanyi, 1998)

112. ábra
A robbanékony, a gyorserő, gyorsaság  
és az erő- és gyorsasági állóképesség

összefüggései

Robbanékony erő

Gyorserő

Gyorsaság

Erő és gyorsasági 
állóképesség

28 Késztetés, ösztönzés
29 Összpontosítás
30 Erőszakos
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114. ábra
Az erő és a nemi hormon mennyiségének változása az életkor és a nem függvényében (Hettinger, 1966)

115. ábra
A tesztoszteronszint és  
a teljesítmény összefüggése  
(Tihanyi, 1998)

10.5.2.4.2.	Hormonális31 tényezők
Az ontogenezis32 folyamán az erő színvonala a szexuális33 hormonok termelődésének mennyi-
ségével szinte párhuzamosan változik (114.	ábra). Ezen túlmenően a kutatók azt tapasztalták, 
hogy a magasabb tesztoszteronszint34 magasabb teljesítménnyel jár (115.	ábra).

10.5.2.4.3.	Idegélettani	tényezők
Az izmok maximális erőkifejtő képessége – más faktorok35 mellett – attól is függ, hogy egy-
idejűleg hány motoros egység kapcsolódik be az erőkifejtésbe.

31 Belső elválasztású mirigyek által termelt szabályzó anyaggal kapcsolatos
32 Egyedfejlődés
33 Nemi
34 Férfi nemi hormon
35 Tényezők
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A	motoros	egység	a mozgató idegből és ezen ideg által működtetett izomrostokból 
áll (116.	ábra). Egy motoros (mozgató) ideghez néhánytól több százig terjedő izomrost 
tartozhat.

Ezek a rostok lehetnek lassúak vagy gyorsak. Alacsony intenzitásnál 30%-ig  először 
a lassú rostok kapcsolódnak be a munkába, majd az akarati erőfeszítések hatására fokozatosan 
a legtöbb rostot tartalmazó motoros egységek, azaz a gyors rostok is megkezdik a munkavégzést 
(117.	ábra). Jól látható, hogy a gyors rostok csak a le-
hetséges maximális munkaintenzitás kb. 30-40%-ának  
elérésekor kezdik meg a tevékenységet.

Az izmok gyors, robbanékony erőkifejtése el-
sődlegesen az intra-36 és intermusz kuláris37 koordi-
nációtól függ.

36 Intramuszkuláris	koordinációnak	nevezzük azt az ideg–izom együttműködést, amikor egy izmon belül a lehető 
legnagyobb számú izomrost egyidejűleg húzódik össze.

37 Intermuszkuláris	koordináción több izomcsoport összehangolt együttműködését, mint a mozgások célszerű 
technikai végrehajtásának feltételét értjük. 

116. ábra
A motoros egységek leegyszerűsített ábrázolása

(Tihanyi, 1998)

117. ábra
Az izomrostok tevékenységintenzitástól függő munkába kapcsolódásának sorrendje (Tihanyi, 1998)

10.5.2.4.4.	Izomtani	tényezők
Az izom gyors, robbanékony erőkifejtésében a gyors és lassú izomrost-összetételnek jelentős 
szerepe van. A	rostösszetétel	genetikailag meghatározott. Ezt edzéssel nem lehet megvál-
toztatni. A gyors izomrostok anyagcseréjük szempontjából további két altípusra oszthatók:

• a gyors fáradékony és
• a gyors állóképes rostokra.
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118. ábra
A lassúrost-arány élsportolóknál (Saltin és mtsai., 1976)

Általában a legmagasabb ingerküszöbű motoros egységekhez tartozó rostok gyors, fáradé-
kony típusúak.

A rostmegoszlás alapján két szélső sportolói csoportot lehet megkülönböztetni:
• a vágtafutókat és
• a hosszútávfutókat (118.	ábra).

A vágtafutók alsóvégtagi izmaiban a gyors, a hosszútávfutókéban a zömében lassú rostok 
vannak túlsúlyban. A teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy az egyes emberek külön-
böző izmaiban különböző lehet a rostösszetétel.
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Az	izomrostok	száma	egy izmon belül különböző. Jelenleg még vita folyik arról a kutatók 
között, hogy az egy izmon belüli rostszám genetikailag meghatározott-e, vagy pedig edzés 
hatására esetleg növekedhet. A rostszám elsősorban a maximális erővel mutat szoros össze-
függést, s ezzel befolyást gyakorol a robbanékony erőre is.

Sjörstörm és mtsai. (1991) úgy vélik, bizonyították, hogy edzés hatására növekszik az izomros-
tok száma, azaz hiperplázia következik be (119.	ábra). Kuipers és mtsai. (1991) ugyanennek a je-
lenségnek a magyarázatához közvetett bizonyítékot találtak. Szerintük az izomrost-szaporodást 
a hipertrófia okozza. Feltételezik, hogy a vastagodást nem követi a rost hajszálerekkel történő 
ellátottsága. Ennek következtében a megvastagodott rost közepének vér- és tápanyagellátása rom-
lik. Erre a rost azzal reagál,38 hogy kettéválik, s ezzel a vérellátás feltételei javulnak (120.	ábra).

120. ábra
Feltehető, hogy

az izomrost-gyarapodás oka
az izomrost vastagodása

(Tihanyi, 1993; Kuipers és mtsai., 
1991 nyomán)

119. ábra
Az izomrost-hipertrófia és a -hiperplázia sémája

38 Válaszol
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Az	izomrost-összetételi	mutatók	közül jelenlegi ismereteink szerint edzéssel	a	rost	vas-
tagsága	változtatható.	A sportágak többségében a robbanékony gyorserő és a gyorsaság 
színvonalának növelése érdekében arra van szükség, hogy a gyors rostok vastagsága növe-
kedjen. A rosthipertrófiának39 két formája van:

• az	általános, vagyis valamennyi rosttípus keresztmetszetének növelése,
• a	szelektív40 hipertrófiánál:

– a	megerősítő	az, amikor annak a rosttípusnak a vastagsága növekszik, amelyik 
az izmon belül túlsúlyban van,

– a	kompenzációs41	azt jelenti, hogy annak a rostfajtának a vastagsága nő, amely 
csekélyebb arányban alkotja az izmot (121.	ábra).

A gyors rostok keresztmetszetének las-
súakkal szembeni növekedése jelentős 
(örökléstől meghatározott, nem változ-
tatható) rostösszetétel-beli hiányt tud 
kiegyenlíteni.

121. ábra
Az izomrost-vastagodás típusai
(Tihanyi, 1998)

122. ábra
A rostösszetétel aránya néhány
versenyszám sportolóinak lábizmaiban  
(Tihanyi, 1998)

39 Rostvastagodásnak
40 Szétválasztó
41 Kiegyenlítő

A sportágra, versenyszámra jellemző, célszerű összterhelésű edzéseket folytató sportolóknál 
kialakul a teljesítménynöveléshez szükséges gyors/lassú rost területarány. A kompenzációs 
hipertrófia jó példáját mutatta be Tihanyi (1998) 400 m-es  síkfutók vizsgálatával. A futók láb-
ikraizmában alacsony (21%) volt a gyors rostok aránya (122.	ábra). A 400 m-es  táv eredményes 
lefutásához szükséges volt gyors, robbanékony erőt fejlesztő edzést végezni. Ennek következtében 
a lábikraizmokban (GL) a gyors rostok területének aránya emelkedett (11,025) meg (123.	ábra).
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123. ábra
A versenyszám-specifikus

rostkeresztmetszeti területváltozás 
edzés hatására (Tihanyi, 1998)

124. ábra
Az izomzat edzhetősége az életkor 

és a nem függvényében
(Hettinger, 1966)

125. ábra
A felugráshoz szükséges helyzetben

működő izomhurok Tittel (1985) nyomán

42 Az	izomhurok az emberi szervezet egy olyan, több izomból álló működési egysége, amely egy vagy több ízü-
letre kiterjedő feszítő, nyújtó, rögzítő tevékenységénél a meghatározó munkát egymással összhangban végzi.

10.5.2.4.5.	Életkori	tényezők
Az ember edzhetősége az erőfeljesztést tekintve a gyermekkortól kezdődően a 20-30-as 
évek közepéig fokozatosan nő. A férfiak edzhetősége sokszorta magasabb színvonalú mint 
a nőké (124.	ábra). Itt ismét 
jelezzük, hogy a gyermekori 
(8–10 éves) erőfejlesztés – fel-
tehetően az inter- és intramusz-
kuláris koordinációs erőfokozás 
következtében – erőgyarapo-
dással jár (85.	ábra).

10.5.2.4.6.	Az	erőgyarapítás	lehetőségei
Az erőfejlesztés lehetőségei alapvetően legális és illegális részekre oszthatók.

Az erőkifejlesztés legális lehetőségei:
• az intermuszkuláris koordináció, amely az erőfejlesztés első heteiben 

azzal növeli az erőt, hogy a mozgásban részt vevő, hurkot42 alkotó 
egyes izmok összehangoltabban végzik a munkát (125.	ábra),
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• az intramuszkuláris koordináció, amely az erőfejlesztés első heteit követően abban 
nyilvánul meg, hogy növekszik az egy izmon belüli egyidejűleg (szinkronban) ösz-
szehúzódó rostok száma (126.	ábra),

• az izomhipertrófia megfelelő erőfejlesztési módszerek alkalmazása következtében 
kb. 4-6 hét után várható, ahogy ezt a 126.	ábra	is mutatja.

126. ábra
Az erőedzés az izomrostra gyakorolt hatása (Fukunaga, 1976)

43 Az anabolikus	szteroidok olyan – általában szintetikusan előállított – anyagok, amelyek férfi nemi hormonokkal 
(például tesztoszteron) rokon vegyületek, ám ezeknél csekélyebb androgén (férfiasító) hatással rendelkeznek, de 
ezekkel szemben a fehérjebeépítést fokozó tulajdonságuk megmarad.

Az erőfejlesztés illegális lehetősége
Az erőfejlesztés e lehetőségét csak a teljesség kedvéért említjük meg, de egészségkárosító, 
esélyegyenlőséget veszélyeztető és Magyarországon 1996 óta törvényellenessége miatt 
az anabolikus szteroidok43 szedésének módszereire nem térünk ki.

Az erőfejlesztési lehetőségek hatásait Sale (1988) után a 127.	ábrán	foglaltuk össze.
Eszerint az összes (100%-os) erőnövekedésből:
•	 az idegi (inter- és intramuszkuláris) alkalmazkodás 50%-kal,
•	 az izomhipertrófia 40%-kal és
•	 a szteroidok esetleges szedése kb. 10%-kal  részesedik.

10.5.2.4.7.	Napszaki	tényezők	az	erőkifejtésben
Ahogy azt a 128.	ábra	mutatja, legmagasabb az erőbeli teljesítőképesség délelőtt, kb. 8-9 óra 
körül. Továbbá hasonló csúccsal lehet számolni délután 18 óra körül is. Ez gyakorlatilag 
azt jelenti, hogy az előbbi maximális lehetőséget kínáló két időpontra célszerű elhelyezni 
az erőfejlesztő edzéseket.
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10.5.2.4.8.	Az	edzésgyakoriság	hatása	az	erő	alakulására
A naponként egyszeri erőfejlesztő edzés nagyobb iramú erőnövekedéssel járt, mint a heti 
egyszeri erőfejlesztő edzés (26.	ábra). Ugyanakkor Hettinger (1972) azt is tapasztalta, 
hogy az erőedzés abbamaradását követően a gyorsan szerzett erő színvonala gyorsabban 
esik vissza, mint a hosszabb időn át megszerzett erőé.

10.5.2.4.9.	Az	évszakok	hatása	az	erőfejlődésre
A legnagyobb arányú erőnövekedést július–augusztusban, a legtöbb napsütéssel járó hóna-
pokban tapasztalták (129.	ábra). Ezt azzal magyarázták, hogy a fokozott ultraviola-sugárzás 
növeli a nemi hormonok kiválasztását, s ez közvetetten hozzájárul a magasabb színvonalú 
erőfejlődéshez is. Többek közt ezért sem helyeselhető az, hogy sok sportágban a téli, ún. 
felkészülési (korábbi évtizedekben: alapozó) időszakban folytatnak csak erőfejlesztő munkát.

127. ábra
Az erőfejlesztés alapvető lehetőségei Sale (1988) után módosítva

128. ábra
A napi teljesítőképesség változása

(Grosser és mtsai., 1985)
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10.5.2.4.10.	Az	erőgyakorlatok	hatékonysága
Az erőfejlesztő gyakorlatok csoportjai és az ezek alkalmazásával párosuló edzésmódszerek 
hatékonyságukat tekintve különbözőek. Ezeket hatékonyságuk alapján Tschiene (1984) 
és Verchosanszkij (1985) sorrendbe állította. A 130.	ábrán a robbanékony láberő fejlesz-
tésének hatékonysági sorrendbe állított edzéseszközeit mutatjuk be. Ez tulajdonképpen azt 
jelenti, hogy a sportágak többségében gyermek (10–14 éves) -korban sokoldalú általános 
és a sportági mozgásanyag gyakorlásával, továbbá terhelés nélküli szökdelésekkel, ugrások-
kal célszerű az erő fejlesztése. Eközben azonban – amelyik sportágban alkalmazásra kerül-
nek – meg kell tanítani tornabottal, majd kb. 5-8 kg-os  vasrúddal a legalapvetőbb erőfejlesztő 
gyakorlatok: felvétel, szakítás, guggolás, lökés stb. technikáját. A súlyzós erőfejlesztés prog-
resszív44 adagolására ezt követően kb. 15 éves kortól hasznos sort keríteni (Tschiene, 1984).

Végül is az a célszerű, hogy egy hatékonyabb gyakorlatcsoport alkalmazására akkor 
történjen áttérés, ha az előző fokozatú edzéseszközcsoporttal az erő már nem növelhető 

129. ábra
Az átlagos heti erőnövekedés 
az évszakváltozás függvényében
(Hettinger, 1972)

130. ábra
A robbanékony erő
fejlesztésének hatékonysági fok 
szerinti sorrendben
alkalmazott eszközrendszere 
Verchosanszkij (1985)
nyomán, Tschiene (1984)
után kiegészítve

44 Az	erőfejlesztés	progresszív	adagolása	azt jelenti, hogy a külső terhelést kb. 6-12 hetenként az adott gyakorlat-
ban mért aktuális maximális teljesítmény (a 100%) arányában a kívánt edzéscélnak megfelelően alkalmazzák.
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a  szükséges mértékben. Ha azonban egy-egy fokozat kihagyásra kerül, akkor sérülésve-
széllyel és a lehetőségek csúcsteljesítmény-életkor előtti kimerítésével szükséges számolni.

10.5.2.4.11.	Az	erőgyakorlatok	térbeli	szerkezete
Amikor azt vizsgáltuk (Tihanyi–Harsányi 1994), hogy a különböző térbeli szerkezettel 
rendelkező guggolások (50°-os  = mély-, 90°-os  = fél és 140°-os  térdhajlásszögű = magas-
guggolás) milyen terhet rónak a sportolók szervezetére, azt találtuk, hogy mélyguggolásnál 
4-szer akkora energiát kellett felhasználniuk mint a magasguggolás végrehajtásakor. Ez azt 
jelenti, hogy a mélyguggoláshoz hasonló helyzeteknél: a súlyzó felvétele, a szakítás stb. 
kb. négyszer akkora terhet ró a szervezetre, mint például az állványról mellre vett súlyzó 
kilökése. Tehát a mozgás térbeli szerkezete is terhelést befolyásoló tényező.

Éppen ezért mielőbb megfontolás és vizsgálat tárgyává kell tenni az erőterhelésnek 
q-ban, tonnában történő kifejezését mint az összterhelés mutatóit. Ezeket a terheket ugyanis 
az előbbiekben említett különböző térbeli szerkezetű cselekvések közben mozgatják meg 
a sportolók. S mint ahogy láttuk, az eltérő térbeli szerkezet eltérő mértékű terhet ró a szer-
vezetre. Valószínű, hogy az ilyen jellegű problémák teljes tisztázása is egyik rejtett tartaléka 
lehet a sportteljesítmények további fejlődésének.

10.5.2.5.	Az	általános	erőfejlesztés	módszerei
Az	edzésmódszer olyan tervszerű eljárás, amely a felkészülés tartalmát, eszközeit, segéd-
eszközeit, terhelését, a gyakorlatok végrehajtási módját, szervezési formáit a cél elérésének 
megfelelően rendezi.

Az	edzéseszközök	azok az általános, speciális és specifikus, továbbá technikai-taktikai, 
kondicionális képességeket fejlesztő és regeneráló gyakorlatok, amelyeket az edzéscél érde-
kében végrehajtanak. Együttesen alkotják az	edzés	tartalmát.

Az	edzéssegédeszközök	azok a felszerelések, sportszerek, amelyeket az egyes gyakor-
latok végrehajtásánál felhasználnak.

Az	általános	erőfejlesztés	módszereit a korábbi osztályozási szempontok többségével 
szemben mi a várható edzéshatás szempontjából nézve osztottuk fel	(40.	táblázat).

10.5.2.5.1.	A	kezdők	módszere
Az erőfejlesztésbe kezdő sportolóknál egy olyan eljárás alkalmazása a célszerű, amely mind 
az inter- és intramuszkuláris, mind a hipertrófiakiváltó eljárásokat összegzi. Ezzel komplex45 
hatása révén előkészíti a sportoló szervezetét a speciális cél eléréséhez szükséges módszer 
alkalmazására.

A kezdők módszerének terhelési mutatóit az 41.	táblázatban	rögzítettük. A bemutatott 
gyakorlatok itt és a további módszereknél is csak példaként értelmezhetők.

A komplex edzéshatás:
•	 az inter- és intramuszkuláris koordináció javulásában,
•	 a hipertrófia kialakulásában,
•	 az izmok hajszálér-ellátottságának bővülésében és
•	 az aerob-anaerob anyagcsere javulásában jut kifejezésre.

45 Bonyolultan összetett
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40. táblázat
Az általános erőfejlesztés
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10.5.2.5.2.	Az	izomkeresztmetszet-növelés	módszerei
A	keresztmetszet-növelő	vagy	hipertrófia-,	vagy	izomfelépítő	erőfejlesztő	edzésmód-
szerek	a maximális és az abszolút erő növelésének azok az eljárásai, amelyekkel az erő 
gyarapodását az izomrostok keresztmetszetének növelése útján lehet elérni.

41. táblázat
Kezdők módszere

Cél A célzott erőfejlesztés általános előkészítése
Módszer Kezdők erőfejlesztési módszere
Hatás Komplex
Eszköz (gyakorlat)

Adagolás Kb. 12 hét után célszerű a 100%-os  terhelés újbóli megállapítása
 és/vagy edzésszervezési formák, gyakorlatok cseréje is
Izom-összehúzódás Excentrikus–koncentrikus
módja
Periodizálás Nincs
 Edzés- 3, majd 4
 gyakoriság
 Szériaszám 6–8
 Ismétlés- kb. 8–15
 szám
 Gyakorlat fő izomcsoportonként: 1
 száma
Terhelés  45–65%
 Sebesség Közepes
 Mozgásmód Folyamatos
 Ismétlés –
 pihenő
 Szériapihenő 1–3 perc
Szériapihenő Az erősített izomcsoportok könnyű nyújtása
tartalma

Terje-
delem

Inten-
zitás

Sűrű-
ség
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Itt és a további erőfejlesztő módszereknél is jelentkező többféle eljárás azt a célt szolgálja, hogy
• a célnak megfelelő eljárás rendelkezésre álljon, például a tartást végző izomzat 

erejének növelését izometriás eljárással lehessen növelni, vagy
• a módszerek kb. 6-12 hetenkénti váltásával is javítani lehessen az alkalmazkodást.

Az eljárások többségénél egy erőfejlesztő edzés alkalmával izomcsoportonként 2-3 gyakor-
lat végrehajtása a célszerű.

Az izomkeresztmetszetet-növelő edzésmódszereket az 42.	táblázat	tartalmazza.

42. táblázat
Az izomkeresztmetszet-növelés módszerei

Cél A maximális és abszolút erő növelése
Módszer Állandó Növekvő Extenzív Intenzív Izokinetikus Izometrikus
terhelések terhelések body-building body-building módszer módszer
módszere módszere módszer módszer
Hatás Az izomrostok vastagodásával, a számuk növekedésével elsősorban
a maximális erő növekszik
Eszköz (gyakorlat)

Adagolás 6–12 hét után célszerű a 100%-os  terhelés újbóli megállapítása
 és/vagy a módszerek, gyakorlatok cseréje is
Izom-összehúzódás Koncentrikus Koncentrikus Koncentrikus Koncentrikus Koncentrikus Izometrikus
módja     Excentrikus
Periodizálás Az éves felkészülés folyamán a munkabírás növelését cézó erő-állóképességi
 edzést tartalmazó szakasz után kerül sor e módszerek alkalmazására.
 Edzés- 4 4 4  4 4 4
 gyakoriság
 Szériaszám 3–5 4 3–5  3–5 3 3–5
 Ismétlés- 8–10 12, 10, 7, 5 15–20  8–5 15 10
 szám
 Időtartam – – –  – – 10–12 s
Terhelés 80% 70, 80, 85, 90% 60–70%  85–95% 70% 100%
 Sebesség Közepes- Közepes- Közepes-  Közepes- Közepes- Közepes-
  lassú lassú lassú  lassú lassú lassú
 Mozgásmód Folyamatos Folyamatos Folyamatos  Folyamatos Folyamatos Folyamatos
 Ismétlés- – – –  – – –
 pihenő
 Szériapi- 3–5 5 2–3  3–5 3 3
 henő (perc)
Szériapihenő   Az erősített izomcsoportok könnyű nyújtása
tartalma

Terje-
delem

Inten-
zitás

Sűrű-
ség
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A táblázatban nem szereplő további body-building módszereket Bührle–Werner 
(1984) ismerteti. Ilyenek: a kikényszeríett ismétlések (forced reps), a szupersorozatok (su-
per reps), a bedurrantó (burns), a részleges ismétlések (cheatings) és az előzetes elfárasztás 
utáni ismétlések (pre exhanstion principle) eljárásai.

A várható edzéshatás:
•	 az izomrostok vastagodása,
•	 az abszolút és maximális erő javulása,
•	 az izom-összehúzódás sebességének növekedése és
•	 az anaerob alaktacid és laktacid anyagcsere javulása.

10.5.2.5.3.	A	szinkronizációs	erőedzésmódszerek
A	szinkronizációs46 vagy	intramuszkuláris	koordinációs (IK) edzésmódszerek a maximális 
erő fejlesztésének azon eljárásai, amelyekkel az egy izmon belül szinkronban összehúzódó 
izomrostok száma kapcsolható be az erőfejlesztésbe anélkül, hogy az izom keresztmetszete 
és ezáltal a testtömeg különösen növekedne.

Itt – az ellentétes szemlélet térhódítása miatt – ismét hangsúlyozzuk, hogy nem	minden	
erőedzés	párosul	izomtömeg-	és	egyúttal	testtömeg-gyarapodással.	Ez várható a szink-
ronizációs módszerek alkalmazása esetén is. Ezért ezeknek az eljárásoknak az alkalmazása 
kiemelkedő jelentőségű lehet az ún. súlycsoportos (birkózás, dzsúdó, ökölvívás stb.), továbbá 
azokban a sportágakban, ahol a relatív erőnek közvetlenül teljesítménymeghatározó szerepe 
van (például tornászok, ugrók, vágtázók stb.).

A szinkronizációs erőedzés eljárásait és terhelési mutatóit a 43.	táblázatban	foglaltuk 
össze.

A várható edzéshatás:
•	 egyidejűleg több izomrost húzódik össze, azaz javul az intramuszkuláris koordi-

náció,
•	 csökken az erődeficit, azaz az olyan izomrostok száma, amelyek nem vesznek részt 

az erőkifejtésben,
•	 nő a maximális és a relatív erő mértéke,
•	 emelkedik az erőfelfutás meredeksége, és ezzel javul a statikus és koncentrikus 

gyorserő színvonala, valamint
•	 nem	növekszik	az	izom	vastagsága,	és	nem	nő	a	testtömeg.

46 Egyidejűség
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47 Vegyes

A sok esetben ellenkező tévhit miatt – annak ellenére, hogy ez a 42.	és	43.	táblázatból egy-
értelműen kitűnik – fel kell hívni a figyelmet arra, hogy

• az izomvastagodás döntően a 60–90% közötti,
• a szinkronizáció pedig többségében a 90–150%-os  külső terhelés alkalmazásával 

érhető el.

10.5.2.5.4.	Kombinált47	erőfejlesztő	módszerek
A	kombinált	vagy	kevert	erőfejlesztő	módszerek olyan eljárások, amelyekkel egyidejűleg 
növelhető az izomrostok vastagsága és a szinkronban összehúzódó rostok száma is.

Cél   A maximális erő növelése
Módszer Maximálisnak Maximális Maximális Maximális Maximális
látszó koncentrikus izometrikus excentrikus excentrikus-
    koncentrikus
  izom-összehúzódások módszere
Hatás Egy izmon belül az egyidejűleg összehúzódó rostok számával arányosan nő
 a maximális, a gyors és relatív erő, csökken az erődeficit
Eszköz (gyakorlat)

Adagolás 6–8 hét után célszerű a 100%-os  terhelés újbóli megállapítása és/vagy
 a módszer és/vagy a gyakorlatok cseréje is.
Izom-összehúzódás koncentrikus koncentrikus izometrikus excentrikus koncentrikus–
módja     excentrikus
Periodizálás Az éves felkészülésben a keresztmetszet-növelő erőfejlesztés után következnek
 Edzésgyakoriság 4 4 4 4 4
 Szériaszám 4+1 5 5 3 3–5
 Ismétlésszám 3, 1, 1, 1 + 1 1 2 5 6–8
 Időtartam – – 5–6 s – –
Terhelés 90, 95, 97, 100% 100% 100% kb. 150% 70–90%
 Sebesség robbanékony robbanékony robbanékony robbanékony robbanékony
 Mozgásmód – – – – –
 Ismétlés pihenő – – – – –
 Szériapihenő (p.) 3–5 3–5 3 3 5
Szériapihenő tartalma   Az erősített izomcsoportok könnyű nyújtása

43. táblázat
A szinkronizációt javító módszerek

Terje-
delem

Inten-
zitás
Sűrű-
ség
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Cél A gyorserő színvonalának növelése
Módszer Gyorserőmódszer Piramismódszer
Hatás Egy izmon belül egyidejűleg több rost összehúzódásával és az izomrostok
 vastagodásával a maximális és gyorserő növekedése, de egyik hatás sem olyan
 mértékű, mint a módszerek egyenkénti alkalmazásával lehetséges lenne.
Eszköz (gyakorlat)

Adagolás 6–12 hét után célszerű a 100%-os  terhelés újbóli megállapítása
 és/vagy a módszer és/vagy alkalmazott gyakorlat változtatása is.
Izom-összehúzódás módja Excentrikus–koncentrikus Excentrikus–koncentikus
Periodizálás Az éves felkészülésen belül a keresztmetszet-növelő, majd
 szinkronizációs maximális erőnövelés és a versenyszám-specifikus
 gyorserőedzés között átmenetet lehet e módszerekkel képezni
 Edzésgyakoriság 3–4  3–4
 Szériaszám 5  7
 Ismétlésszám 7  7, 5, 3, 2, 1, 3, 7
 Időtartam –  –
Terhelés 35–50%  80, 85, 90, 95, 100, 95, 85%
 Sebesség  Robbanékony vagy gyorsuló
 Mozgásmód      Nagy kezdősebességgel vagy folyamatosan növekvő sebességgel történik
 Ismétlés-pihenő 10 s  –
 Szériapihenő (p.) 3–5  3–5
Szériapihenő tartalma  Az erősített izomcsoportok könnyű nyújtása

44. táblázat
Kombinált erőfejlesztő módszerek

Terje-
delem

Inten-
zitás
Sűrű-
ség

Itt azonban meg kell jegyezni, hogy amikor mindkét maximális erőnövelő eljárás hatásai 
egyidejűleg érvényesülnek e módszerek alkalmazásakor, akkor ezek a hatások kevésbé ha-
tékonyak, mint ez a külön-külön alkalmazott módszereknél elvárható.

A kombinált erőfejlesztő módszereket a 44.	táblázatban mutatjuk be.
Külön kiemeljük, hogy ha a súlyemelő felszereléssel eldobással is végezhető a gyakorlat, 

például a lökés vagy szakítás, akkor mód nyílik arra, hogy a sportoló az erőfejlesztő gyakorlat 
befejező mozdulatánál is gyorsíthassa a szert, ahogy ez sok sportág mozgásdinamikájának is 
megfelel. Ahogy ezt korábban már tárgyaltuk, a maximális teljesítmény a gyorserő mutatója 
(Tihanyi, 1998). A gyorserő növelhető úgy, hogy a maximális teljesítmény nő, de a súly, 
amivel azt elérik, nem változik. Ez esetben a mozgás végrehajtásának sebessége eredményezte 
a magasabb teljesítmény elérését. A versenysportban talán a súlyemelést kivéve mindig a meg-
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határozott súly (legtöbbször maga az emberi testsúly) nagyobb sebességgel történő mozgatása 
a cél (például felugrással történő kosárra dobásnál).

Várható edzéshatás:
• az izomrostok magas számú kezdeti munkába kapcsolódása,
• az intramuszkuláris koordináció javulása,
• az izomrostok keresztmetszetének mérsékelt növekedése,
• az izomrostok összehúzódási sebességének fokozódása,
• speciális gyakorlatok alkalmazása esetén a versenyszám-specifikus intermusz kuláris 

koordináció javulása.

A maximális erő izomkeresztmetszet-növeléssel és szinkronizációs erőedzés módszerrel, 
továbbá e két eljárás kombinálásával történő fejlesztési lehetőségeit a 131.	ábrán is össze-
foglaltuk.

131. ábra
A maximális erő fejlesztésének
lehetőségei
(Hartmann–Tünnemann, 1995)
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10.5.2.5.5.	Reaktív	erőfejlesztő	módszerek
A	reaktív	vagy	pliometriás	erőfejlesztő	módszerek a neuromuszkuláris48 rendszer nyúlá-
si–rövidülési ciklusának excentrikus – statikus – koncentrikus izommunkamódban megnyil-
vánuló, robbanékony gyorserőkifejtésén alapuló eljárások. Ezen módszerek alkalmasak arra, 
hogy az előbbiekben ismertetett eljárásokkal megszerzett maximális és gyorserő speciális 
és specifikus gyakorlatok segítségével a versenytechnikába beépíthető legyen.

A reaktív erőfejlesztő módszereket a 45.	táblázatban	részletezzük. Ezen túl a 132.	áb-
rán	még néhány reaktív gyakorlatot ismertetünk.

Cél Az izom-idegrendszer együttműködésének javítása
Módszer Felugrások Szökdelések Mélybeugrások Sajátos eszköz
módszere módszere módszere módszerei
Hatás Gyors, robbanékony erő növekedése
Eszköz (gyakorlat)

Adagolás Mint a többi módszernél
Izom-összehúzódás Excentrikus Excentrikus Excentrikus Excentrikus
módja koncentrikus koncentrikus koncentrikus koncentrikus
Periodizálás A hipertófia és szinkronizációs edzésmódszerekkel elért maximális
 erő átépítése sportág-, versenyszám-specifikus erőkifejtéssel.
 Edzésgyakoriság 2–3 2–3  2–3 2–3
 Szériaszám 3 3  3–5 3
 Ismétlésszám 30 10  10 15
 Időtartam – –  – –
Terhelés  Csak többéves edzéskor után, többnyire a testtömeg 5%-át meg nem haladó
     mértékben tanácsos alkalmazni (például homokmellény stb.)
 Sebesség nagy nagy  nagy nagy
 Mozgásmód robbanékony robbanékony  robbanékony robbanékony
 Ismétlés-pihenő 1–2 s 1–2 s  1–2 s 1–2 s
 Szériapihenő p. 5 5  10 5
Szériapihenő     Az erősített izomcsoportok könnyű nyújtása
tartalma

45. táblázat
Reaktív erőfejlesztő módszerek

Terje-
delem

Inten-
zitás
Sűrű-
ség

48 Ideg-izom



223A motoros képességek

132. ábra
Néhány reaktív vagy pliometriás erőgyakorlat
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Várható edzéshatás:
• magas fokú izomrost-bekapcsolódás,
• a reaktív feszülési képesség javulása,
• az izom nyúlási-rövidülési ciklusának rövidülése és
• ezek útján a robbanékony gyorserő javulása.

A reaktív erőfejlesztés különleges hatásai
Kuipers (1991) nyomán Tihanyi (1993) elemezte az erőfejlesztő edzéseket követő tüneteket. 
Azt tapasztalta, hogy a fáradtság más tünetei (izommerevség, izomduzzanat, vizenyő, az erő 
és a hajlékonyság csökkenése stb.) közül a reaktív erőedzést követő késleltetett – 48-72 óra 
múlva jelentkező –	izomfájdalmat	ki kell emelni. Az ezt okozó izomsérülési tünetek csaknem 
kizárólag a reaktív gyakorlatok végzése után bukkannak fel, s szinte sohasem tapasztalhatók olyan 
sportágak űzőinél (például kerékpár, úszás, evezés stb.), amelyeknél az erőkifejtés nem tartalmaz 
excentrikus munkamódot. Ezzel szemben igen gyakoriak a futóknál, ugróknál és mindazoknál 
a sportolóknál (sportjátékosoknál, dobóknál stb.), akik reaktív gyakorlatokkal – futásokkal, szök-
delésekkel, mélybeugrásokkal stb. – fejlesztik robbanékony gyorserejüket.
Az említett tünetek okai a következők. A nagy reaktív erőhatások következtében az izomrost 
egyik alkotóeleme, a szarkomer túlnyújtásba kerül és elszakad. Ez irreverzibilis49 változás. 
Az e szakadásból eredő sejtdarabkák idegen anyagként feleslegesek a szervezetben, eltávolításuk 
szükséges. Ezt a feladatot a szervezet erre specializálódott sejtjeivel megoldja. Amíg a folyamat 
zajlik, ez fájdalommal jár, amit gyulladásnak nevezünk. S mivel a szarkomerek az izom erőki-
fejtő képességének alapegységei, ezek elszakadt mennyiségének arányában időlegesen csökken 
az izom erőkifejtő képessége is.
Ha a reaktív erőedzés szükségszerűen az edzést időlegesen gátló fájdalommal és erőcsökkenéssel 
jár, akkor joggal merül fel a kérdés, miért alkalmazzuk e mikrosérüléseket50 kiváltó gyakorlato-
kat? Ennek okai a következők.
Egyrészt ezek a mikrosérülések természetes – a mindennapi életben is sokszor alig elkerülhe-
tő – velejárói a reaktív izommunkának, és nem azonosak azokkal az izomsérülésekkel, amelyek 
az izom részleges vagy teljes szakadásával jellemezhetők, s legtöbbször bevérzéssel, sokszor 
kitapintható elváltozásokkal járnak.
Másrészt az izmokat elő kell készíteni olyan erőhatások elviselésére, amelyekre az egyes sport-
ágakban biztos, hogy sor kerül (például kézilabdában a fel- és beugrásoknál stb.).
Harmadrészt – ma úgy tudjuk –, hogy a reaktív erőedzés által okozott mikrosérülések jelentik 
az izom számára azt az edzésingert, amely arra ösztönzi a szervezetet, hogy alkalmazkodjon 
a nagy és szokatlan terhelésekhez. Ez azt jelenti, hogy a reaktív edzések hatására a szervezet:
• egyfelől helyreállítja a megrongálódott szarkomereket,
• másfelől pedig új szarkomerek képzését indítja be.

49 Vissza nem fordítható
50 Kicsiny sérülés
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51 Biokémiai folyamatokat gyorsító hatású fehérje

A helyreállított és újabban képzett szarkomerek arányában az izom – egy genetikailag meghatá-
rozott mértékig – egyre nagyobb erőhatásokat lesz képes elviselni.
A reaktív gyakorlatok által okozott kb. 48-72 órán belül jelentkező késleltetett izomfájdalmat 
nem szabad összekeverni a kb. 24 órán belül jelentkező izomlázzal.

Ma még nem tudjuk pontosan meghatározni a reaktív erőedzés gyakoriságát és terjedel-
mét. Arra sincs bizonyíték, hogy mekkora izomfájdalmat, izommerevséget, illetve mekkora 
enzim51-felszaporodást kell elviselni a vérben. A reaktív erőfejlesztés módszereit összegző 
45.	táblázatban	szereplő terhelési mutatók elsősorban a gyakorlati tapasztalatok általáno-
sításából származnak. Egyelőre ezeket célszerű alkalmazni. Általában azonban a késlelte-
tett izomfájdalom elmúlása jelzi, hogy a regenerálódás megtörtént, és következhet az újabb 
jelentős terhelés.

10.5.2.5.6.	Erőállóképesség-fejlesztő	módszerek
Az	erő-állóképesség	fejlesztését	célzó	módszerek azok, amelyekkel a hosszan tartó vagy 
ismétlődő nagy terhelésekkel szembeni ellenálló képesség növelhető.

E módszerek terhelési mutatói a versenyek, mérkőzések igénybevételi tapasztalatai 
nyomán alakultak ki. Attól függően, hogy az erő, az állóképesség és a gyorsaság milyen 
arányban részesedik a teljesítmény létrehozásából, különböző fajtáit ismerjük (46.	táblázat).

Az intenzív módszer nagyobb külső terhelést, gyorsabb végrehajtást, az extenzív mód-
szer alacsonyabb külső terhelés mellett nagyobb ismétlésszámot és alacsonyabb sebességű 
mozgást jelent. A közepes módszernél e kettő közötti terjedelmet és intenzitást használnak.

A gyorserő-állóképesség fejlesztéséhez a közepes erő-állóképességi módszer terhelési 
mutatói alkalmazhatók fokozott sebességű gyakorlat-végrehajtás mellett.

Várható edzéshatás:
• javul az aerob és anaerob anyagcsere és a kapillarizáció, továbbá a savasodás tűrő-

képessége,
• hatékonyabbá válik a kipihenési képesség,
• növekszik az elraktározott glikogén mennyisége, és
• fejlődik a sportág-, versenyszám-specifikus munkabírás színvonala.

A fiatalkorúak külső terhelésének megállapítása
Az erőfejlesztés egyes módszereinek terhelési jellemzőinél (a	41–46.	táblázatokban) a felnőt-
tekre érvényes	külső terhelési mutatók szerepelnek. Ezektől a 15–18 éveseknél az edzéskor 
függvényében el kell térni. Ez a felnőttekéhez viszonyítva csökkentést kíván meg. A csökken-
tés mértékét a 47.	táblázat tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy például egy 15 éves naptári korú 
és egyévnyi edzéskorú sportoló maximális külső terhelésként a 100%-os  teherbírása 50%-át 
használhatja. Az eddigi gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ha a 47.	táblázatban 
meghatározott edzéskor magasabb, akkor edzésévenként 10%-kal  nagyobb külső terhelés 
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Cél A hosszantartó vagy ismétlődő nagy terhelésekkel szembeni ellenálló képesség növelése.
Módszer Intenzív erő-állóképességi Közepes erő-állóképességi Extenzív erő-állóképességi
módszer módszer módszer
Hatás Az erő fejlődik az Az erő és állóképesség Az állóképesség fejődik az
az állóképesség mellett egyformán javul erő mellett
Eszköz (gyakorlat)

Adagolás 6–9 hét után célszerű a 100%-os  terhelés újbóli megállapítása
 és/vagy az alkalmazott gyakorlatok változtatása.
Izom-összehúzódás Koncentrikus Koncentrikus Koncentrikus
módja
Periodizálás Általános gyakorlatokkal a felkészülési év elején a munkabírás, később
 a sportág-, versenyszám-specifikus erő-állóképesség érdekében alkalmazható.
 Edzés- 3–4 3–4 3–4
 gyakoriság
 Szériaszám 3–4 4–6 3–5
 Ismétlésszám 10–15 15–20 kb.30
 Időtartam – – –
Terhelés 50–60% 40–60% 25–40%
 Sebesség gyors gyors közepes
 Mozgásmód folyamatos folyamatos folyamatos
 Ismétlés- – – –
 pihenő
 Szériapihenő 1–3 0,5–1,5 0,5–1
Szériapihenő tartalma  Az erősített izomcsoportok könnyű nyújtása

46. táblázat
Erő-állóképességi módszerek

Terje-
delem

Inten-
zitás
Sűrű-
ség

Edzéskor Életkor A külső terhelés határai a maximális teljesítmény %-ában
1 15 20–50%
2 16 30–60%
3 17 40–70%
4 18 50–80%
5 19 60–90%
6 20 70–100%

47. táblázat
A fiatalkorúak erőedzéséhez Harre és mtsai. (1964) által ajálott maximális külső terhelési értékek



227A motoros képességek

48. táblázat
A regeneráció mértéke és időtartama az erőfejlesztő edzések után (Grosser–Zintl, 1994)

Erőfejlesztés fajtája Egyéb jellemzők
A regeneráció mértéke  

és a szükséges időtartam (óra)
90-95%-os Teljes

– Hipertrófia Terjedelem
nagy 18–24 48–72

– Erő-állóképesség Terjedelem
közepes 12–18 48

– IK*

– Gyorserő
– Reaktív erő

Intenzitás
magas 18–24 72–84

– Erő-állóképesség
  (extenzív)

Jellege
(erősen aerob) 12 24–36

* intramuszkuláris koordináció

 használható maximális értékként. Például ha a 15 éves tanítvány edzéskora nem egy év, hanem 
3 év, akkor a 100%-os  terhelés 70%-nyi is lehet.

Az edzésgyakoriság az erőedzésben
Mivel a terhelési gyakoriságot izomcsoportonként kell értelmeznünk, nem csak az egyes 
módszereknél megadott heti, például 3 erőfejlesztő edzés lehetséges. Ez azt jelenti, hogy 
például a törzsizmok erejének fejlesztése kb. másnaponként következhet be. De jelenti azt 
is, hogy a közbeeső napokon például a lábizomzat erejének fejlesztése lehetséges. Végül is 
mindez azzal jár, hogy egy héten belül egy napot kivéve mindennap folyik erőfejlesztés, de 
az igénybe vett izomcsoportok változnak. Az így értelmezett erőedzésgyakoriság-megállapítás 
finomításához nyújt segítséget a 48.	táblázat, amelyben erőfejlesztési fajtánként a regenerá-
lódás mértékét és az ehhez szükséges időtartamot (óra) adjuk meg. Ez azt jelenti, hogy egy 
választott izomcsoport gyorserejének fejlesztését – jól edzett sportolónál 90-95%-os  regene-
rálódás után – az előzőt követő kb. 24 óra eltelte után meg lehet ismételni. Az ugyanilyen 
ismétléshez azonban egy kevésbé jól edzett sportolónál csak kb. 72 óra (tehát 3 nap) múlva 
kerülhet sor.

Az általános erőfejlesztés módszerei hatásainak összefoglalása
Az általános erőfejlesztés módszereinek a várható hatás szerinti – a korábbiaktól (legalábbis 
a hazai edzéstudományétól) eltérő – felosztása, továbbá a módszerek alkalmazási eredmé-
nyeinek hangsúlyozása szükségessé teszi ezek egyszerű, áttekinthető összefoglalását. Ezt 
az áttekintést a 49.	táblázatban foglaltuk össze abban a reményben, hogy elősegíti az ered-
ményesebb gyakorlati alkalmazást.
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10.5.2.5.7.	Az	izomrostarány	az	erőedzésben
Már a korábbiakban is nyilvánvalóvá válhatott, hogy az öröklés által meghatározott gyors 
és lassú rostaránynak a kiválasztásban (például a hosszútávfutók lassúrost-túlsúlyosak), 
a taktikai feladatok kiosztásában (például a sok gyorsrosttal rendelkező labdarúgónak más 
feladatot szükséges adni, mint a lassúrost-túlsúlyos társának), de az erőedzésben is jelentős 
szerepe van.

A rostösszetétel ugyan edzéssel nem változtatható meg, de a rosttípusok tömege célszerű 
edzéssel átalakítható, ahogy ezt korábban a 123.	ábrán már be is mutattuk.

Ahhoz, hogy az erőedzés az egyén izomrost-megoszlásához szabható legyen, ismerni 
szükséges az öröklött rostarányát. Az izomrost-összetétel becslésére több eljárást ismerünk.

Az izomrost-összetétel megállapításának módszerei

Tűbiopsziás52 izommintavétel
Érzéstelenítés mellett egy speciális tűvel (133.	ábra)	behatolnak az izomba, ahonnét egy 
rizsszem nagyságú darabkát kimetszenek. Ebből hisztokémiai53 eljárással elkülönítik a lassú 
és gyors rostokat. Ezzel az eljárással kb. 5-8%-os  pontossággal megállapítható az izomrost-
megoszlás (Tihanyi–Harsányi, 1994).

49. táblázat
Az általános erőfejlesztő eljárások alapvető jellemzői

Módszer Hatás Az	alkalmazás	eredménye
1. Hipertrófia-edzés Izomrostkeresztmetszet-növekedés Maximális erő fejlődése
2. Szinkronizációs 

edzés
Egyidejűleg több izomrost
összehúzódása

Maximális erő fejlődése mellett
a gyorserő is javul

3. Kevert vagy 
kombinált edzés

Izomrost-vastagodás – egyidejűleg 
több izomrost összehúzódása

Maximális és robbanékony erő
fejlődése

4. Reaktív módszerek Az ideg-izom együttműködés
javulása

A gyors, robbanékony erő fejlődése

5. Erő-állóképességi 
módszerek

Helyi izomerő-állóképesség
javulása

Hosszabb idejű munkavégzés
kialakulása

6. Kezdők módszere Komplex A mozgató- és támasztóapparátus,  
továbbá az anyagcsere előkészítése
a többi módszer alkalmazásához

7. Anabolikus 
szteroidok szedése

Izomrost-vastagodás Maximális erő fejlődése,
a regeneráció felgyorsulása

8. Intermuszkuláris 
módszer

Az adott mozgásban részt vevő,
izomhurkot alkotó izmok
együttműködésének javulása

A mozgások gördülékenyebb,
folyamatosabb, összehangoltabb 
és ezek következtében eredménye-
sebb végrehajtása

52 Szövetkimetszés
53 Szövetkémiai
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133. ábra
A biopsziás tű és az izomminta érzéstelenítés  

melletti kimetszése a lábikraizomból  
(Wilmore–Costill, 1988)

Becslés a kondicionális képességek színvonala alapján
A vágtafutó és az aerob munkavégzés eredménye alapján csoportosítják az azonos korú 
és felkészültségű vizsgálati személyeket. Ebből következtetnek a rostelosztásra. Ez a legtöbb 
hibával járó becslési módszer.
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134. ábra
Az érintőugrás eredménye, 

a súlypontemelkedés mérési módja

Lassú rost
>50%

Lassú–gyors
50–50%

Gyors rost
>50%

Függőleges
emelkedés (cm) 22,5–55,0 50–60,0 57,7–65,0 62,5–77,5

Kiválasztott
versenyszám

hosszú táv
400–1500 m

középtáv
400–800 m

hosszú vágta
100–200 m

rövid vágta
50–100 m

Kiegészítő
versenyszám 200 m 100–200–

1500 m 50–500 m 200 m

50. táblázat
A lassú és gyors rost becslése 17–25 éves férfi úszóknál a függőleges súlypontemelkedésből

és versenyszám-kiválasztás ennek alapján Counsilman (1982) után módosítva

Helyből páros lábas felugrás eredménye szerinti eljárás
Counsilman (1982) nagyszámú 17–25 éves úszóval végeztetett úgynevezett érintőugrást 
(134.	ábra).	Az ezen ugrással elért súlypontemelkedés mértéke szerint sorolta lassú-, vegyes 
és gyorsrost-túlsúlyos csoportba tanítványait, akiket ennek alapján válogatott rövid vagy 
hosszú távú úszásra (50.	táblázat).

A Bosco-féle becslési módszer
Bosco és mtsai. (1983) az erőmérő szőnyegen, helyből pároslábas felugrások eredményei-
nek számítógépes (az ergo-jump) rendszerrel történő feldolgozásával dolgoztak ki olyan 
(Magyarországon a Magyar Testnevelési Egyetemen elérhető) becslési eljárást, amellyel kb. 
10-15%-os  pontossággal kiszámítható az izomrostmegoszlás aránya.
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Rostösszetétel-becslés a dinamikus erőkifejtés alapján
A dinamikus erőkifejtés erő–sebesség–teljesítmény görbéinek alapján is becsülhető az izom-
rost-összetétel. Ehhez sajátos erőmérő eszközre van szükség.

Rostösszetétel-becslés a statikus erőkifejtés mérésével
A statikus erőkifejtés alatti relatív erőfelfutás meredeksége54 alapján kb. 10-15% pontosság-
gal megközelíthető a rostösszetétel (Tihanyi–Harsányi, 1994).

Ha valamely becslési eljárással megállapítható, hogy a sportág, versenyszám szem-
pontjából közvetlenül teljesítménymeghatározó izomcsoportoknak milyen a rostösszetétele, 
akkor az is eldönthető, hogy mely rosttípusok tömegarányának megváltoztatására célszerű 
irányulnia az erőedzésnek. Ha például a sportági követelményprofil a lábizomzat tekintetében 
egy 50-50%-ban  gyors és lassú izomzatú egyénnél a gyorsaság növelését kívánja meg, akkor 
a sportolónak olyan erőedzést szükséges folytatni, amely a gyors rostok tömegarányát növeli. 
Ha ebben az esetben ellenkező hatású erőedzések folynak, akkor a legodaadóbb és legnagyobb 
energiával folytatott erőfejlesztés ellenére is romlani fog a sportoló teljesítménye. Ennek el-
kerülése érdekében meg kell szervezni az izomrosttípusnak és a sportági követelményprofilnak 
megfelelő erőfejlesztést.

A gyors rostok tömegarányának növelése
Amennyiben az izom zömében gyors rostokból épül fel (70–80%), akkor nagy ellenállással 
(a maximális erő 80–100%-a), kis ismétléssel és szubmaximális sebességgel kell az erő-
edzést végezni. Meg kell jegyezni, hogy a maximális erőedzés nem javítja, sőt hosszabb 
távon ronthatja a motoros szinkronizációt. Tehát alkalmazása időben behatárolt (limitált). 
Amennyiben az izom zömében lassú rostokból áll (60–80%), akkor a gyors rostok tömeg-
hányadának növelése igen behatárolt, és csakis kis terheléssel (a maximális erő 35–50%-a) 
végzett, utánaengedő (excentrikus) munkavégzést is magába foglaló, maximális intenzitású 
és kis ismétlésszámú gyakorlatokkal lehetséges.

A lassú rostok tömeghányadának növelése
Amennyiben az izom zömében gyors rostokból (70–80%) épül fel, akkor kis terheléssel (a ma-
ximális erő 20–30%-a), nagy ismétlésszámmal és kis–közepes intenzitású gyakorlással kell 
edzeni. Amennyiben az izom zömében lassú rostokból (60–80%) épül fel, akkor a terhelések 
igen széles skáláját (a maximális erő 30–80%-a) használhatjuk. Az ismétlésszám a maximá-
lisan lehetségesnek 30–50%-a, az intenzitás 50–60%-os.

E rostmegoszlás szerinti külső terhelési és intenzitási mutatók több esetben eltérnek 
az egyes erőedzésmódszereknél közöltektől. Ennek oka az, hogy azok a terhelési mutatók 
az átlagemberre, az itt közöltek pedig valamely rostot tekintve túlsúllyal rendelkező egyé-
nekre vonatkoznak. Más szóval általában az 41–46.	táblázatban szereplő terhelési mutatókat 
használjuk. Ha azonban meg lehet állapítani a rosttúlsúlyt, akkor annak megfelelően célszerű 
lebonyolítani az erőfejlesztő edzést.

54 Az erőfelfutás meredekségének és a maximális erőnek a hányadosa



232 Edzéstudomány

10.5.2.5.8.	Az	erőgyakorlatok	célszerű	végrehajtása
A sportorvosok azt tapasztalták, hogy a panaszaikkal hozzájuk forduló sportolók sérülé-
sei sokszor nagyobb mértékűek, mint azt az azokat kiváltó környezeti hatások indokolnák 
( Péter–Árky, 1979).

Ezért fel kellett tételezni egy „rejtett	sérülési	tényező” közrejátszását.
A „rejtett sérülési tényező” több vizsgálat (Schmidt és mtsai., 1983; Graf–Prager, 

1986; Knebel, 1988; Rembeck–Müller–Wohlfahrt, 1989; Lángfy–Árky, 1990) eredmé-
nye szerint a csípő-medence-ágyéki terület működési összefüggéseit sértő helytelen terhelé-
sekből adódhat. A jelentkező fájdalmakat nemcsak az ágyéki tájékon érzi a sportoló, hanem 
a működési összefüggések eredményeként a combközelítő, a térdhajlító és a lábszár izmainál 
és a lábfejnél is. A panaszok többsége onnét ered, hogy a több éven át nagy összterheléssel 
és hatékonyan végzett edzés eredményeként – közvetlenül, kézzelfoghatóan nem érzékelhető 

Helytelen Helyes

135. ábra
Helytelen és helyes szerkezetű has, hát- és térdhajlító izomcsoportokat erősítő gyakorlatok 

(Harsányi–Katics, 1992)
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55 Támogató, együttműködő

136. ábra
A kórosan lerövidült és elgyengült izomzat néhány változata  

(Balaskas–Stirk, 1983)

módon – kialakul az ízületi és izomműködés egyensúlyának zavara (a diszbalanszia). Tehát 
az edzések hatására „kóros alkalmazkodás” következik be (Counsilman, 1982; Janda, 1986).

A „kóros alkalmazkodást” kiváltó has-, hát- és térdhajlító izomcsoportok erőfejlesztő 
gyakorlatait a	135.	ábrán ismertetjük. Ezek és az ezekhez hasonló hatású gyakorlatok heti 
3–4-szeri gyakorisággal, hatékony külső terheléssel, 6–12 héten át progresszíven adagolva 
az alábbi következménnyel járnak:

• a csípőhorpasz és a térdhajlító izomcsoportok (136.	ábra) – mivel ezek hajlamosak 
is erre – túlzottan lerövidülnek, előrehúzzák a medencét,

• a medence előredőlését legtöbbször még az is növeli, hogy a has- és hátizomzat ere-
jének fejlesztése azonos arányban történik, ez pedig megbontja a has- és hátizomzat 
erejének 1:3 arányú normális egyensúlyát. A hasizmok erejét növelő gyakorlatoknak 
hitt edzéseszközök nem az egyenes hasizmot, hanem a csípőhorpaszizmok (137.	ábra) 
erőkifejtő képességét fokozzák (az egyenes hasizmok csak szinergistaként55 kísérik 
ezeket a mozgásokat). A hasizomzat tehát a szándék ellenére gyenge marad,

• a túlzottan megerősített és lerövidült csípőhorpasz- és térdhajlító izomcsoport görcsö-
södése alakulhat ki, amely megakadályozza a csípő és térdízület futás közbeni normális 
kinyúlását („ülve fut” a sportoló), s ezzel fokozza a sérülésveszélyt.
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Ezek nyomán kialakul a gerinc ágyéki részének túlzott görbülete, a lordózis, amely a porc-
korongok egyoldalú terhelésével jár (138.	ábra).	A lerövidült csípőhorpaszizom előre-, a le-
rövidült térdhajlító izmok pedig hátrafelé húzzák a medencét. E két izomcsoport váltakozó 
feszülései a futómozgások folyamán az előrebillent medence ingamozgását hozzák létre. 
Ezzel a csigolyák közti ízületi felszínekre, szalagokra, egyéb lágy részekre „nyíró hatást” 
fejt ki, és még az ideg-izom összhangot is felborítja.

Graf–Prager (1986) szükségesnek tartotta megemlíteni azt, hogy amikor a sportoló 
orvoshoz fordul a gerinc ágyéktáji és ennek kisugárzási területein érzett fájdalmai miatt, 
akkor igen sokszor azt a tanácsot kapja, hogy gyógykezelésként erősítse meg has-, hát- 
és térdhajlító izmait. Ez természetesen idegesíti az edzőt és sportolót is, hiszen ők évek óta 
rengeteg időt és energiát fordítottak – igaz, hogy esetleg tudtukon kívül helytelen gyakorla-
tok alkalmazásával – ezen testtájékok izmainak megerősítésére. S ezért számukra a tanácsok 
haszontalannak tűnnek.

Az ártalmak, sérülések elkerülésének lehetőségei
a) A helyes erőgyakorlatokat kell alkalmazni.
b) A súlyemelő felszereléssel végzett gyakorlatok célszerű technikáját meg kell tanítani 

és meg kell követelni (139.	ábra).

137. ábra
A valódi és vélt hasizom- 
gyakorlatok Knebel (1985) után
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138. ábra
A diszbalancia és helyre-
állítása a medence tájékán 
Knebel (1985) és Kuparian–
Heipertz (1990) után

139. ábra
A súlyemelő gyakorlatok 
célszerű  
technikája
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c) A Janda-teszttel (Schmidt és mtsai., 1983) kb. 3-4 hónaponként mérni kell, hogy 
a hajlító izomcsoportok hajlékonysága megfelel-e a feszítő izomcsoportok meg-
növekedett erejének. Ennek a módszernek az ismertetésére a hajlékonyságról szóló 
fejezetben térünk ki.

10.5.2.6.	A	speciális	erőfejlesztés	módszerei
A szakirodalomból Hortobágyi (1982) által elemzett 131 munka egyértelműen azt bizo-
nyítja, hogy a magas színvonalú sportteljesítményre történő felkészülés folyamán kialakuló 
alkalmazkodás specifikus. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ember olyan mozgásokat tanul 
meg gazdaságosan végrehajtani (intermuszkuláris koordináció), illetve olyan mozgásokhoz 
igazítja energiaellátó rendszereit, és olyan munkamódban javítja erőkifejtő képességét, 
amelyhez módja volt alkalmazkodni, azaz amilyen mozgásokat gyakorolt.

Ezért a megszerzett erőt a sportágnak, versenyszámnak megfelelő mozgásszerkezetben, 
időtartamban és intenzitással is fejleszteni szükséges a teljesítmény növeléséhez.

Ezért az izomfelépítő, az intramuszkuláris koordinációs edzéssel létrehozott és a reaktív 
erőedzés támogatásával megnövelt gyorserő-gyarapodás versenytechnikába történő beépítése 
a specifikus erőgyakorlatok segítségével történik.	Ez azt jelenti, hogy a maximális erőfejlesztés-
sel elért gyorserő-gyarapodás (Thiess és mtsai., 1990) sportág-, versenynem-specifikus felhasz-
nálása nem nélkülözheti a sportági mozgásszerkezettel végzett erőgyakorlatok végrehajtását.

A specifikus erőedzés alapja a versenytechnika részbeni vagy teljes, a versenyelőírásnak 
megfelelő, más néven normál vagy könnyebb és nehezebb feltételek melletti végrehajtása. 
A fenti feltételek váltogatására Tschiene (1973) összefoglaló tanulmánya szerint azért van 
szükség, hogy ezzel is megakadályozzák az egyfajta végrehajtási tempó beidegződését. 
Az egyes mozgások normál, könnyített és nehezített feltételek változtatásával végrehajtott 
formáját variációs56 módszernek nevezzük. E módszereket részben vizsgálati eredmények-
re, részben a gyakorlati tapasztalatra támaszkodva, a sok további sportágra átvihető atlétikai 
példákon mutatjuk be.

10.5.2.6.1.	Dobások	variációs	módszerrel
Dobógyakorlatok (súlygolyókkal, fülessúlyzókkal, medicinlabdával) különböző formában 
(például láb közül, két kézzel, fej felett hátra stb.) kb. 3–16 kg-os  szerrel. E dobásfajtáknál 
normál súlyú szerként a közepes nagyságút célszerű alkalmazni.

Atlétikai dobások versenytechnikával

 Férfiak Nők Súlydifferenciák
Súlylökés 4–12 kg 3–7 kg 0,5 kg
Diszkosz 1–3 kg 0,4–1,6 kg 0,2 kg
Gerely 0,6–2 kg 0,4–1 kg 0,1 kg
Kalapács 5–16 kg 3–7,25 kg 0,5 kg

56 Változat
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57 Var. = variáció

A 8 kg-on felüli szereknél a kalapácsnyél hossza a szersúly növekedésével 100–60 cm hosszú 
lehet. (E dobásfajtánál normál szerként a korcsoport versenyszerét értelmezzük.)

Végrehajtási variációk
 1. var.57  2. var. 3. var. 4. var. stb.

Nehezített 10–15× 1 × 10–15 × – A 3 fajta szer naponta
Normál 10–15× 2 × 10–15 × – vagy hetente váltogatva
Könnyített 10–15× – 2 × 10–15 × edzésegységenként
Nehezített – – 1 × 10–15 × 30–40 dobás

10.5.2.6.2.	Ugrások	variációs	módszerekkel
Könnyítési lehetőségek
A 10–30 m hosszan 2–3° lejtésű, az utolsó 6–8 m-en vízszintesen végződő nekifutó pályáról 
végzett ugrások.
Nehezítési lehetőségek

• A testtömeg 5%-ának  megfelelő homok vagy más nehezítésű mellénnyel a verseny-
technika végrehajtása.

• Bokára csatolt, férfiaknál 0,6–0,8, nőknél 0,3–0,5 kg-os  nehezékkel végrehajtott 
ugrások.

• Versenytechnika végrehajtása úgy, hogy az utolsó előtti lépés magasított részre történik, 
és innét mélybeugrásszerűen teszi le az el- és felugráshoz a sportoló az ugró lábát. Erre 
Thumen (1977) nyomán távolugrópéldát mutatunk be (140.	ábra).

140. ábra
Távolugrás, az utolsó előtti lépés mélybeugrással történő megtételével nehezítve (Thumen, 1977)



238 Edzéstudomány

Végrehajtási variációk

 1. var. 2. var. 3. var. 4. var. stb.

Nehezített 5–8 × 1 × 5–10 × – A 3 fajta var. naponta
Normál 5–8 × 2 × 5–10 × – vagy hetente váltogatva
Könnyített 5–8 × – 2 × 5–10 ×
Nehezített – – 1 × 5–10 ×

10.5.2.6.3.	Rajtolás	variációs	módszerekkel
Könnyítés
• Harántterpeszben, előredöntött törzzsel, mérsékelt térdhajlítással, páros lábon szök-

delésből rajtolás hangjelre.
• Rajtolás harántterpeszből, félguggolásból hangjelre.
• Rajtolás harántterpeszből, mélyguggolásból hangjelre.
• Rajtolás harántterpeszből, mélyguggolásból a normál térdelőrajtnak megfelelő kéz-

támasszal, hangjelre.

Nehezítés
Rajtolás a testsúly 5–10%-ához közeli homokmellényben.

Végrehajtási variációk
 1. var. 2. var. 3. var 4. var.

Nehezített 3–4 × 1 × 3–4 × – a 3 fajta var.
Normál 3–4 × 2 × 3–4 × – naponta vagy hetente
Könnyített 3–4 × – 2 × 3–4 × váltogatva
Nehezített – – 1 × 3–4 ×  

Mindhárom fajtánál 10–20 m-es  kifutással, időre történik a rajtolás.

10.5.2.6.4.	Vágta-erőfejlesztés	variációs	módszerekkel
Könnyítés
• Vízszintes húzatás gumikötéllel, szalaggal (Viitasalo és mtsai., 1982). Ez az eljárás 

látszik a legszélesebb kör számára elérhetőnek. Ezért ezt részletesen ismertetjük 
(141.	ábra).

• Húzatás „Speedy”-vel	(142.	ábra).
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141. ábra
A gumikötéllel történő húzatás végrehajtási módja Viitasalo és mtsai. (1982) után

142. ábra
Húzatás Speedy-vel (Frey–Hildenbrandt, 1994)
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Nehezítés
– Emelkedőre (5-15°) futás terhelés nélkül vagy 2-3 kg-os  homokmellényben.
– Vasszánkó húzásával vágtafutás (143.	ábra).
– Futás vágtaernyővel (Mester-edző, 1992. 1. II–IV.).

Végrehajtási variációk
 1. var. 2. var. 3. var. 4. var. stb.

Nehezített 2–3× 30–40 m 4–6 × 1 × 30–40 m – A 3 fajta variáció
Normál 2–3× 30–40 m 4–6 × 30–40 m – naponta, hetente
Könnyített 3–4× 30–40 m – 4–6 × 30–40 m válogatva
Nehezített – – 4–6 × 30–40 m

10.5.2.6.5.	Az	erő	és	vágtagyorsaság	együttes	fejlesztésének	módszere

  7-10 × 40% félguggolásból felugrás
4-6 ×  40-60 m  futás maximális gyorsasággal
  Pihenő 4-8 p. 

Nehezítés–könnyítés
  Váltott lábú szökdelés 30-40 m-en átmenettel
4-6 ×  30-40 m maximális intenzitású vágtafutásba.
  Pihenő: 4-8 p.

Normál–nehezítés
  30-40 m. maximális intenzitású vágtafutás
4-6 ×  átmenettel 30-40 m váltott lábú szökdelésbe, vagy 5-15°-os
  emelkedőre futásba.
  Pihenő: 4-8 p.

143. ábra
Súlyzótárcsákkal terhelhető, 0,5 cm-es

vaslemezből készült szánkó a futómunka nehezítéséhez.
A gumifülbetoldás a lépésenkénti rángató mozgás

kiküszöböléséhez szükséges (Harsányi–Glesk, 1992)

Kb. 80 cm hosszú 
gumikötél
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144. ábra
A gyorsaság megnyilvánulási fajtái

58 Válaszolás
59 Elővételezés
60 Cselekvés

10.5.3.	A	gyorsaság

10.5.3.1.	A	gyorsaság	fogalma	és	fajtái
A	gyorsaság az a kondicionális képesség, amely az adott feltételek mellett az érzékelési, 
megismerési folyamatok és az ideg-izom rendszer segítségével a lehető legnagyobb reagálási 
és mozdulatsebesség elérését teszi lehetővé.
A gyorsaság különböző fajtáit a 144.	ábrán foglaltuk össze.

A	reakciógyorsaság valamilyen jelre, az azt közvetlenül követő mozgással együtt adott vá-
laszt jelenti. A jelek lehetnek: hang (rajtpisztoly dörrenése), fény (például labda) és tapintási 
(például a birkózó ellenfél izomfeszülés-változása) eredetűek.

Szinonimája: reagálási58  gyorsaság.
Egyszerű	válaszgyorsaságról beszélünk akkor, ha ismert jelre ismert választ adunk. 

Például ilyen gyorsaságról van szó a rajtjelre adott mozgásválasznál. A 51.	táblázatban 
a mért reakcióidőket (RI) foglaltuk össze.

Az egyszerű hangjelre adott reakcióidő 0,12–0,27 s-ról 0,05–0,17 s-ra  javítható.	A	vá-
lasztásos	vagy	összetett	reakciógyorsaság valamilyen jelre, az azt közvetlenül követő, 
az anticipációnak59  köszönhetően a többféle lehetőség közül választva a legmegfelelőbb 
helyen, időben és dinamikával adott választ jelenti. Ilyen például, ha a teniszező korábbi ta-
pasztalatai alapján elővételezi, hogy az ellenfél hogyan, hova üti a labdát, de ez vonatkozik 
az ökölvívóra, vívóra, sportjátékosra stb. is.

Az	aciklikus	mozgásgyorsaság az a kondicionális pszichofizikai képesség, amely külö-
nösebb	erőkifejtés	nélkül	(akciógyorsaság:60 például asztalitenisz, vívás karmunkája) vagy	
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Reakcióidők (s) és szerzők
Ingerfajta Simkin

(1969)
Zaciorszkij

(1972)
Oberste-
Bradtke 
(1974)

Grosser
(1976)

Nöcker
(1980)

Dostal
(1981)

Vizsgált
személyek

Hangjel

0,15 0,17–0,27 – 0,14–0,31 0,12–0,18 – Nem sportolók 

– – – 0,11–0,24 – All round
sportolók*

– 0,05–0,07 0,12–0,19 0,07–0,17 – 0,153 Vágtafutók

– – 0,16–0,19 – – Világélvonalbeli
férfiak

– – – – – 0,158 Vágtázónők
0,16–0,18 0,20–0,35 – – – – Nem sportolók

Fényjel – 0,10–0,24 – – – – All round
sportolók

– 0,05–0,09 – – – – Sportolók
Tapintási jel 0,145 – – – 0,09–0,18 – Nem sportolók

* sokoldalú sportolók

51. táblázat
Egyszerű hang-, fény- és tapintási jelre adott válaszok reakcióideje (Grosser –Zintl, 1994)

61 Gyakoriság
62 Nagy gyakoriságú helyben futás magas térdemeléssel
63 Szakasz

nagyobb erőkifejtéssel (gyorserő: például ökölvívó stb., rajtolás, ütések, ugrások, dobások) 
vagy gyakran, rövid	időközönként	ismételve	(gyorserő-állóképesség: sportjátékok, küzdő-
sportágak) a lehető legnagyobb egyszeri mozgássebesség elérését teszi lehetővé.

Szinonimái: akciógyorsaság, mozdulatgyorsaság.
A	ciklikus	mozgásgyorsaság	(futás, kerékpározás, úszás stb.) az a kondicionális 

pszichofizikai képesség, amely	nagyobb	erőkifejtés	nélkül	(frekvenciagyorsaság:61 pél-
dául szkippelés,62 repülővágta stb.) vagy	nagyobb	erőbevetéssel (gyorserő: például futás, 
kerékpározás, úszás stb. felgyorsulási fázisa63) vagy folyamatosan,	tartósan (vágta-álló-
képesség: például vágtafutásnál a 30/60 m feletti táv 100/200 m-ig  terjedő része) a lehető 
legnagyobb mozgássebesség elérését, illetve fenntartását teszi lehetővé.

Szinonimája: vágtagyorsaság.
A szupramaximális	gyorsaság az egyénileg lehetséges legnagyobb maximális akaratla-

gos gyorsaság felett található, kényszerkörülmények hatására (például húzatás stb.) kialakuló 
sebesség. Azáltal növeli (például a futó-) sebességet, hogy 1. legyőzi a gyorsasági barriert 
(a gyorsaság idegrendszerbeli akadályát), 2. javítja az idegi tevékenységet, és 3. lerövidíti 
az idegimpulzus feldolgozásának idejét. Mindezt a lépésszám és lépéshossz növelésével 
és az alacsonyabb anaerob energiafelhasználás segítségével éri el.
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64 Mintázás

A ciklikus gyorsaság modellezése64

A ciklikus, más szóval vágtagyorsaság modellen, mintán történő tanulmányozására azért van 
szükség, mert – a modell többnyire csekély sportágspecifikus módosításával – igen sok sport-
ágban felhasználható a gyors helyváltoztatási képesség követelményprofiljának kidolgozásához.

Modellként a 100 m-es  vágtafutást választottuk (145.	ábra).	Az ábrán jól látható, hogy 
a lehető legjobb teljesítmény eléréséhez átlagon felüli reakcióidőre, nagy rajterővel támo-
gatott rajtgyorsaságra, felgyorsulási képességre, magas fokú gyorskoordinációra és vágta-
állóképességre van szükség, ha a táv legalább 100 m-nyi. Ezeknek megfelelően a táv ered-
ményes teljesítéséhez többféle képességre van szükség. S ezek a képességek nincsenek is 
mind szoros összefüggésben egymással. Például a nagyon rövid reakcióidővel rendelkezők 
mozdulat- és frekvenciagyorsasága akár közepes vagy gyenge színvonalú is lehet. Meg-
jegyezzük, hogy a vágta-állóképességet itt csak a teljesség érdekében soroltuk fel, részletes 
tárgyalására az állóképesség fejezetben kerül sor.

Rajtgyorsaságon az indítási jelre történő reagálás utáni első mozdulatok végrehaj-
tásának sebességét értjük. Itt pedig azt kell megjegyeznünk, hogy az indítási jel nem csak 
a modellnél használatos hangjel lehet, egyes sportágakban a rajtjel lehet a társ vagy ellenfél 
vagy a szer (például labda) adott mozgása vagy mozgásirányának változása is.

145. ábra
A ciklikus gyorsaság modellezése (Moravec és mtsai., 1988 nyomán) a 100 m-es  síkfutás példáján
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Az	ugró-,	dobó-	és	ütőgyorsaságon a mozgás vezető műveletének adott terhelés melletti 
lehető legrövidebb idő alatti végrehajtását értjük.

A	felgyorsulási	képesség a maximális sebességre törekvő ciklikus mozgáshoz szükséges 
ideg-izom tulajdonságok összessége, amellyel az adott körülmények közötti legnagyobb haladási 
sebességet az ember elérni képes. A 146.	ábrán az életkor és teljesítmény-színvonal szerint mind 

146. ábra
A 100 m-es  síkfutás sebességgörbéi (Ikai, 1968)
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hosszabbá váló felgyorsulási szakasz érvényesülését is bemutatjuk. E szerint a futómozgásnál 
a felgyorsulási szakasz életkortól, nemtől és teljesítmény-színvonaltól függően kb. a 20–40 m 
közé tehető. Ezeket az adatokat a fejlesztés módszereinek alkalmazásánál figyelembe kell venni.

A	gyorskoordináció	a maximális sebességre törekvő ciklikus mozgásoknál a felgyor-
sulási szakasz végétől a sebességcsökkenés fázisának kezdetéig tartó, legnagyobb haladási 
sebességgel jellemezhető. Ez a szakasz 100 m-es  síkfutásnál a nemtől, életkortól és elért 
teljesítmény-színvonaltól függően egyre hosszabb távra terjed ki (146.	ábra). Gyermekkor-
ban szinte nem is tapasztalható, mert a felgyorsulási szakaszt rögtön a teljesítménycsökkenés 
szakasza követi. Ezért gyermekkorban a gyorsaság növelése érdekében maximális	sebes-
séggel csak a felgyorsulási szakasznak megfelelő távot célszerű használni.

10.5.3.2.	A	gyorsaság	értelmezése
Mint az előzőekből nyilvánvalóvá válhatott, a gyorsaság egy vagy több fajtája szinte mind-
egyik sportágban teljesítménymeghatározó tényező. Értelmezhető egy ingerre adott válasz-
ként mint reagálási gyorsaság, sebességként mint a megtett út és az ehhez szükséges idő há-
nyadosa (v = s/t; ahol a v = sebesség, s = út, t = idő), az időegység alatt elvégzett mozdulatok 
számával mint mozgásfrekvencia, továbbá teljesítményként, amit az erő (F) és sebesség (v) 
szorzataként (F • v = teljesítmény) kapunk meg. Élettani szempontból pedig az energiaforrás 
lehet aerob és anaerob. Ezek következtében megállapítható, hogy a gyorsaságot igen sok 
tényező határozza meg, ezért a gyorsaság nem egynemű képesség. Mindig sajátosan komp-
lex formában jelenik meg. Ennek következtében a gyorsaság fejlesztését nem lehet egyetlen 
tulajdonság színvonalának növelésével megoldani, hanem az egész szervezetet kell a gyors 
mozgás elvégzésére felkészíteni.

10.5.3.3.	A	gyorsasági	edzés	feladatai
a) Racionalizálni65 kell a mozgástechnikát. Ez a készségfejlesztéssel és az inter-

muszkuláris koordináció fejlesztésével gyakorlás útján megvalósítható.
b) Fejleszteni szükséges az anticipációs képességet.
c) Biztosítani kell a magas szintű motivációt, koncentrálókészséget és az agresszív 

mozgásvégrehajtást.
d) Nagy intenzitású gyorserőedzésekkel elő kell segíteni a tesztoszteronszint vérbeli meg-

emelkedését, ugyanis ez a hormon nemcsak az erő növekedését segíti elő, de hozzájárul 
a gyorsaság javulásához is (147.	ábra). Az ábrán jól látható, hogy a sportolók, akik 
képesek voltak maximális intenzitással edzeni, s ezzel megemelték vérükben a tesz-
toszteron mennyiségét, azoknak a 30 m-es  síkfutó teljesítménye javult.

e) Míg az izomtömeg gyarapodása együtt halad a gyorsasági mutatók javulásával, nö-
velni szükséges az izomrostok vastagságát (a vágtázókat miniatűr66 nehézatlétáknak 
is nevezik (Wutscherk, 1981), majd át kell térni az intramuszkuláris koordinációs 
erőnövelésre.

65 Észszerűsítés
66 Kisméretű
67 Belső súrlódás
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1. A reagálásfejlesz-
tés módszerei

2. Rajtgyorsasági 
módszerek

3. Gyorsulás- 
fejlesztő módszerek

4. Gyorskoordináci-
ós módszerek

5. Mozdulatgyorsa-
ság módszerei

1. Beleerősítés 
módszere

1. Szökdelés –  
guggolás – rajtolás

1. Reaktív  
erőfejlesztés

1. Futóiskolázás 1. Maximális erőki-
fejtések módszere

2. Frekvenciaváltás 
módszere

2. Mélybeugrással 
páros lábú távol-
ugrás

2. Rajtolás variációs 
módszerrel

2. Repülő fokozó 
futás

2. Kevert erőfej-
lesztés módszere

3. Könnyített rajto-
lás módszere

3.Térdelőrajt  
variációs  
módszerrel

3. Vágtaerő  
variációs  
módszerrel

3. Vágtagyorsaság 
variációs mód-
szerrel

3. Felugrásos  
módszerek

4. Rajtolás jelre 4. Erő és vágta- 
gyorsaság együttes 
fejlesztési módszere

4. Időrefutás mód-
szere

5. Váltófutó átadás-
átvétel módszere

5. Koordinációs 
futások

52. táblázat
A gyorsaságfejlesztés módszerei (Harsányi–Glesk, 1992)

f) Az erőfejlesztésnél a gyors rostok keresztmetszetét kell növelni.
g) Növelni kell az izom-összehúzódás sebességét.
h) Javítani kell az ideg-izom együttműködést (reaktív edzés).
i) Csökkenteni szükséges az izmok viszkozitását67 és a reagálási időt.
j) Gondoskodni kell az izmok nyújthatóságáról és a célszerű izomlazaságról.

10.5.3.4.	A	gyorsaságfejlesztés	módszerei
A gyorsaságfejlesztéshez általunk ajánlott módszereket a 52.	táblázatban	az elsajátítás 
és alkalmazás megkönnyítése érdekében külön összefoglaltuk.

147. ábra
A vágtagyorsaság és a tesztoszteronszint kapcsolata (Tihanyi, 1998)
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10.5.3.4.1.	A	reagálás	fejlesztésének	módszerei
Beleerősítések módszere
Lassú mozgás (például futás) közben jelre (hang, fény) átváltás maximális gyorsaságú moz-
gásra: 3-4 × 3-4 × 8-20 m.

Ismétléspihenő: 2-3 p. Tartalma aktív: lassú mozgás (például dzsoggolás).
Szériapihenő: 4-8 p. Tartalma: lazító-nyújtó gyakorlatok.

Frekvenciaváltás módszere
Lassú futóiskola gyakorlatok (53.	táblázat) dzsoggolás, sarokemeléssel futás stb. közben 
jelre átváltás maximális gyorsaságú mozgásra: 3-4 × 3-4 × 6-15 m.

Ismétléspihenő: 1-2 p.
Szériapihenő: 4-8 p. Tartalma: lazító-nyújtó gyakorlatok.

Ssz. A gyakorlat
megnevezése Végrehajtási mód Táv. Intenzitás

1. Lábujjhegyen futás A sarok lenyomódása nélkül 50 m Szubmaximális

2. Dzsoggolás Magasan tartott, előretolt csípővel, 
kifutással 10–20 m Maximális

3. Szkippelés Magas, előretolt csípővel, kifutással 10–20 m Maximális

4. Lengyel szkipp Magas, előretolt csípővel,
alszárkicsapással előre 10–20 m Maximális

5. Futás sarokemelésel A törzs kissé előredöntött, s kifutás 10+20 m Maximális

6. Futás sarokemeléssel,
malomkörzéssel előre A törzs kissé előredöntött, s kifutás 10+20 m Maximális

7.

Indiánszökdelés a
lehető leghosszabb
szökdelésenkénti
távolságra törekedve

A térdlendítés kifejezetten
előre irányul, s a comb
vízszintesig emelkedik

50–100 m
A távolságra 
törekvés
maximális

8.

Váltott lábú szökdelés
– maximális
  frekvenciával

Kifutással 50–30–40 m Maximális

– időre és
  lépésszámlálással Kifutás nélkül 50 m Maximális

53. táblázat
A futóiskola gyakorlatai (Fejes, 1978)
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Könnyített rajtolás
Harántterpeszben, kissé előredőlt törzzsel páros lábon szökdelés, közben jelre maximális 
gyorsaságú indulás: 3-4 × 3-4 × 10-20 m.

Ismétléspihenő: 3-4 p.
Szériapihenő: 4-8 p. Tartalma: lazító-nyújtó gyakorlatok.

Rajtolás jelre
Álló, majd térdelő rajt (például futásnál) jelre: 3-4 × 3-4 × 15-25 m időméréssel.
Ismétléspihenő: 3-4 p.
Szériapihenő: 4-8 p. Tartalma: lazító-nyújtó gyakorlatok.

Váltófutás átadás-átvétel
A botot hozó futó 30-40 m-es  felgyorsulás után adja át a botot az átvevőnek, aki az egyé-
nileg meghatározott jel (fényjel) elérésekor indul: 5-6 × 15-20 m átvevő általi kifutással, 
botátvétellel.

Ismétléspihenő: 4-8 p.

10.5.3.4.2.	Rajtgyorsasági	módszerek
Az alábbi eljárások feltételezik, hogy például a futásoknál a szükséges maximális és gyors-
erőfejlesztés megtörtént, és ezek rajtgyorsaságba történő beépítéséhez szükséges néhány 
módszer ismertetésére kerül csak sor.

Arra is utalni szükséges, hogy a rajtgyorsasági erő reaktív jellegű erőkifejtés. A talajra 
gyakorolt erőkifejtéssel a futó előzetes izomfeszülés után rugaszkodik el. Ezért ilyen jellegű 
erőkifejtésekkel is javítható ez a sajátos képesség.

Szökdelés – guggolás – rajtolás
Harántterpeszben 3-4 szökdelés után mélyguggolás a testsúlypont előtt, kéztámasszal. A gug-
golás végrehajtása utáni következő ütemben azonnali rajtolás terhelés nélkül, és 3-5 kg-os  
homokmellényben is, váltogatva: 2-3 × 3-4 × 10 m-es  maximális iramú kifutással.

Ismétléspihenő: 2-3 p.
Szériapihenő: 4-8 p.

Mélybeugrással páros lábú távolugrás
Mélybeugrás 25-30 cm közötti magasságról kis harántterpeszbe, páros lábra olyan távolság-
ra, amelyről a legnagyobb mértékű (helyből) távolugró eredmény érhető el, és távolugrás 
homokba 2-3 × 3-4 × maximális távolságra törekvéssel, távolságméréssel.

Ismétléspihenő: 1-2 p.
Szériapihenő: 2-5 p.

Álló- vagy térdelőrajt variációs módszerrel (mint a 10.5.2.6.3. fejezetben)
2-3 × 3-4 × 10 m-es  kifutással, időméréssel, 3,5 kg-os  homokmellényben és terhelés nélkül 
váltogatva.

Ismétléspihenő: 3-4 p.
Szériapihenő: 4-8 p.
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10.5.3.4.3.	Gyorsulásfejlesztő	módszerek
A futó-, gyorsulásfejlesztő módszerek is feltételezik a külön fejlesztett maximális és gyors-
erőt ugyanúgy, mint azt a rajtgyorsasági erő módszereinél megjegyeztük.

Reaktív erőfejlesztő módszerek
Lásd: a 10.5.2.5.5. pontban.

Rajtolás variációs módszerekkel
Lásd: 10.5.2.6.3. pontban.

Vágtaerő-fejlesztés variációs módszerekkel
Lásd: 10.5.2.6.4. pontban.

Az erő és vágtagyorsaság együttes fejlesztési módszerekkel
Lásd: a 10.5.2.6.5. pontban.

10.5.3.4.4.	Gyorskoordinációs	módszerek
A gyorskoordinációs szakaszon vágtafutásban, például 100 m-es  síkfutásban a kb. 30/40–
80/90 m közti szakaszt értjük. Az itt elért teljesítmény alapvetően:

• a lépésgyakoriságtól (mozgásfrekvenciától) és
• a testalkat felépítésén (például alsóvégtaghosszon) túl elsősorban az ellépőerő által 

meghatározott lépéshossztól függ.

Az edzéshatás döntően az intra- és intermuszkuláris téren jelentkezik. Az ideg-izom rend-
szer összehangoltabb munkája javítja a futósebességet a maximális gyorsasági szakaszban.

Az ide tartozó módszerek többségének az a célja, hogy a sportoló átléphesse a maximális, 
akaratlagos (pillanatnyi verseny) sebességét, és ezt átépítse a maximális akaratlagos végrehaj-
tásba is. Ezért az alábbi módszerek a normál vágtafutáshoz képest könnyítéseket tartalmaznak.

A könnyítések a következők: fokozatos maximális sebességelérés (például repülővág-
ták), rövidebb lépéshossz, nagyobb lépésgyakoriság (például dzsoggolás maximális frekven-
ciával), az ellenállás csökkentése (például enyhe lejtőn lefelé futás), az előrehajtó erőhatá sok 
mesterséges megnövelése (például húzatással futás). Megjegyezzük, hogy a  Viitasalo 
és mtsai. (1981) féle gumiköteles	eljárás	az, amely:

• a rutinszerűen alkalmazott gyorskoordinációs módszerekkel (repülővágta, fokozó-
futás, lejtőn futás stb.) szemben valódi maximális, akaratlagos sebességtúllépést tett 
lehetővé,

• a mozgásszerkezetben és a dinamikai összetevőkben a legkisebb eltérések mutat-
koztak, és

• az edzésgyakorlat részére nagyobb beruházási összegek (mint például a húzatógépek 
megvásárlása) nélkül elérhető, és nem okoz szinte megoldhatatlan szervezési problé-
mákat azzal, hogy egyszerre csak egy versenyző edzhető (például húzatógépeknél).

E húzatóedzéssel végzett kísérlet folyamán a maximális, akaratlagos sebességnél 10%-kal  
magasabb értéket mértek. A háromhetes, heti 3-szori edzés 2,3%-os  maximális akaratlagos 
gyorsaságnövekedést és nem tervezett, de ténylegesen jelentkező 4,8%-os  gyorserőjavulást 
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is okozott. Ezt feltehetően az váltotta ki, hogy a húzásnál sajátos mozgásszerkezetben spe-
ciális erőhatások is jelentkezhettek a lábizmoknál. Tehát a gumikötéllel végzett húzatóedzés 
(ha a húzó és a húzott sportolók váltják egymást), önmagában automatikusan könnyített-
nehezített variációs módszerként is felhasználható (141.	ábra).

Ezen túlmenően a gyakorlati alkalmazás folyamán azt is megfigyelték, hogy 5-6 évnél 
magasabb edzéskorú, a vágtafutás technikáját elméletben is ismerő sportolók a húzatás köz-
ben a vágtafutás technikai elemeinek végrehajtására nagyobb figyelmet fordíthattak, mint 
egyéb eljárásoknál. Ezt úgy fejezték ki, hogy: úgy éreztem, azt csinálok a lábaimmal, amit 
akarok. Ezen kívül a Speedy-vel történő húzatás látszik a legegyszerűbbnek (142.	ábra).

A gyorskoordinációs képességfejlesztést kizárólag idegileg és fizikailag egyaránt pihent 
állapotban célszerű végeztetni az edzés elején.

Futóiskolázás	módszere
Ismételten szükségesnek tartjuk utalni arra, hogy a futóiskola gyakorlatai (53.	táblázat) 
a vágtafutás egy-egy elemét mesterségesen könnyített feltételek mellett teszik gyakorolha-
tóvá (például váltott lábú szökdeléseknél csökkentett lépésfrekvencia mellett a talajfogás 
lefelé-hátra irányuló, úgynevezett „kaparó” mozdulatát stb.). Éppen ezért nem azonosak 
a vágtafutással, és csak akkor járulnak hozzá a vágtagyorsaság növeléséhez, ha ennek normál 
feltételek melletti mozgásszerkezetbe történő beépítéséről is gondoskodnak.

Ezért ajánljuk, hogy a futóiskola gyakorlatai és a normál vágtafutás közti átmenetet 
célirányosan gyakoroltatni szükséges (például dzsoggolás maximális frekvenciával és eb-
ből átmenet normál szerkezetű vágtafutásba azzal a törekvéssel, hogy a dzsoggolással elért 
magasabb lépésfrekvenciát a normál vágtázásba történt átmenet után minél több lépéspáron 
át fenntartsa a sportoló). Enélkül nem a vágtagyorsaságban, hanem csak a futóiskola-gya-
korlatok végrehajtásában javulnak a sportolók.

Futóiskola-gyakorlat egy edzésen: 3-4 fajta.
Fajtánkénti ismétlés 3-4 ×.
Ismétléspihenő: a légzés megnyugvásáig.
Fajtánkénti pihenő: 4-8 p. Tartalma: lazítás-nyújtás.

Repülő-	és	fokozófutás	módszere
A vágtagyorsaság növelése céljából alkalmazott repülő- és fokozófutásokat meg kell külön-
böztetni a bemelegítési vagy más céllal végeztetettektől.

A vágtagyorsasági céllal végzett repülőfutás távjának középső, a fokozófutás távjának 
az utolsó néhány (8-10) méterén a lehetséges legnagyobb sebesség, majd ennek mind több 
lépéspáron át való fenntartása a hasznos.

Repülővágta: 6-10 × 60-80 m.
Ismétléspihenő: a légzés megnyugvásáig.
Minden ismétlés előtt 3-4 s-mal célszerű 4-8 m-es  maximális frekvenciájú dzsoggolást 

végezni. Ez a következő hatással járhat.
Minden inger, a mozgásinger (például dzsoggolás) is nyomot hagy az idegrendszerben. 

Ezek a nyomok az inger abbamaradása után egy ideig még tartanak. Ennek megfelelően ta-
pasztalták azt, hogy a könnyítve végrehajtott gyakorlat (például maximális lépésfrekvenciával 
járó dzsoggolás) után a normál végrehajtásnál, esetünkben a repülőnél, de más maximális 
iramú futásnál is nagyobb gyorsaságot értek el a sportolók. Ez nehezített feltételek utáni nor-
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mál végrehajtásnál is megfigyelhető volt. Tehát az ok az idegrendszer tehetetlensége, s ezt 
célszerű a mozgásgyorsaság érdekében felhasználni a repülő és egyéb gyorskoordinációt 
fejlesztő módszereknél is.

Fokozófutás: 4-6 × 80-120 m.
Ismétléspihenő: a légzés megnyugvásáig, majd a következő ismétlés előtt 3-4 s-mal 

4-8 m-es  maximális frekvenciájú dzsoggolás.

Vágtagyorsaság	variációs	módszerrel
Mint az erőfejlesztő módszereknél a 10.5.2.6.4. pontbeli gyakorlat, de 2-szer olyan hosszú, 
tehát 60-80 m-es  távon, egy edzésen összesen 8-10 ×-es  ismétléssel.
Ismétléspihenő: 4-8 p. Tartalma: mint a fokozófutásnál.

Koordinációs	futások	módszere
Többnyire 60-150 m-es  távok lefutása tartozik ide, amelyeknek a célja a helyes futótechnika 
gyakorlása.

Intenzitás: kb. 75-80%-os.
Ismétléspihenő: teljes.

Időrefutás	módszere
Álló- vagy térdelőrajttal: 3-4 × 3-4 × 60-70 m maximális intenzitással, időméréssel.

Ismétléspihenő: 1-2 p. Tartalma: mint a fokozó futásnál.
Szériapihenő: 4-8 p.

A korábbi szakirodalom az így végrehajtott gyorskoordinációs módszernél az általunk jel-
zett ismétlésszámnak kb. felét ajánlotta elvégezni. A nagyobb ismétlésszámra azért van 
szükség, hogy a speciális terhelések hatása fenntartható, és időtállóbb legyen. Ugyanakkor 
azt is el kell érni, hogy az intenzitásuk ne csökkenjen és az energiabiztosítás is megoldható 
legyen az anaerob zónában	anélkül, hogy a laktát túlzottan felszaporodna és gátolná akár 
az intenzitás fenntartását vagy az alkakmazkodási folyamatokat. Ez úgy érhető el, hogy 
például 100 m-es  vágtázók nem 100 m-es  távokat futnak le maximális gyorsasággal, hanem 
a fenti 60-70 m-eket ismétlik. Így a maximális intenzitás fenntartható, a kedvezőtlen sava-
sodás elkerülhető, hiszen a szervezet csak a magas energiatartalmú foszfátokat használja 
fel, a glikogénraktárakra nem szorul rá. Tehát az összterhelés anélkül megfelelően magas 
és versenyszám-specifikus lesz, hogy laktátképződéssel gátolná az adaptációt.

Az edzésgyakorlatbeli alkalmazás során végzett közvetett ellenőrzés (a futóidők mérése) 
10,60-10,90 s-os  teljesítményű 100 m-es  vágtázóknál azzal erősítette meg a fenti fizioló-
giai álláspontot, hogy a 10-15-ször ismételt 60 m-es  táv maximális intenzitású lefutásakor 
a 7-8. 60 m-es  teljesítmény bizonyult a legrövidebb idejűnek, és utána sem romlottak nagy-
mértékben az időeredmények.

10.5.3.4.5.	A	mozdulatgyorsaság-fejlesztés	módszerei
A mozdulatgyorsaság többek között az ugrások, dobások, lövések, ütések érdekében végzett 
aciklikus mozgások útján realizálódik. Fejlesztésük paradox módon a maximális és speciális 
erőfejlesztés módszereivel történik.
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Akciógyorsasági módszerek
Edzéseszközök: az asztalitenisz, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, tenisz, röplabda stb. sport-
ágak mozgástechnikai egyes elemei, imitációs gyakorlatai vagy a teljes versenytechnikája.

Intenzitás: maximális vagy szupramaximális.
Ismétlésszám: 6 s-nál hosszabb ideig nem tartó, kb. 6-12 ×.
Szériák: 3-5.
Szériapihenő: 2-10 p.
Változatok: a variációs módszereknél már említett módon.

A szinkronizációs erőedzésmódszerek
Valamennyi ide tartozó módszer 6-12 héten át, heti 4-szer végezve elsődlegesen intramusz-
kuláris-koordinációs (az izomrostok lehető legnagyobb számú, egyidejű összehúzódása), más 
szóval neuromuszkuláris (ideg-izom összehangolódási) alkalmazkodást vált ki. Ezt csak mér-
sékelt izomhypertrófia (izomvastagodás) kíséri!

Az edzéshatás elsősorban a robbanékony erőben, azaz a gyorsabb erőkifejtésben 
és a meglévő erőlehetőség hatékonyabb, akaratlagos kifejtésében nyilvánul meg. Testsúly-
gyarapodás nem következik be. A gyakorlatokat pihenten, a lehető legnagyobb intenzitással 
szükséges végezni.

Lásd: a 10.5.2.5.3. pontban.

Kombinált erőfejlesztő módszerek
Lásd: a 10.5.2.5.4 pontban.

Reaktív erőfejlesztő módszerek
Lásd: a 10.5.2.5.5. pontban.

Speciális erőfejlesztő módszerek
Lásd: a 10.5.2.6. 1–3. pontban.

10.5.3.5.	Gyorsaságfejlesztés	a	fejlődés-érés	korában68

Az előző fejezetben ismertetett módszerek korlátozás nélkül a többnyire felnőtt, rendszere-
sen, jól edzett sportolókra érvényesek. A fejlődés-érés korában ezektől több vonatkozásban 
célszerű eltérni.

Szenzitív szakaszok
A gyorsaság fejlődését alapvetően meghatározó tulajdonságok egy része a fejlődés-érés korában 
javul és fejleszthető a legnagyobb mértékben. Azaz ekkorra tehető e képességek fejlődésének 
érzékeny (szenzitív) szakasza (148.	ábra).	Ez azt jelenti, hogy ha ezekben a szenzitív szaka-

68 A	fejlődés-érés	koraként értelmezzük az ember egyedfejlődésének a kb. 18-19. életévig eltelt időszakát. 
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148. ábra
A gyorsaság fejlődését alapvetően meghatározó tuljadonságok szenzitív szakaszai  

(Harsányi–Glesk, 1992 és Bauersfeld–Voss, 1992).
Az elemi gyorsasági mozgásprogramon a Bauersfeld–Voss-féle (1992)  

170 ms alatti mozdulat-végrehajtást értjük

szokban elmarad a többi képesség fejlesztésénél nagyobb arányú ingerek biztosítása, akkor 
az egyén nem éri el az öröklés által meghatározott adottságának megfelelő színvonalat. A spor-
toló a gyorsaság szempontjából pszichomotoros deficittel zárja pályafutását.
Ugyanakkor azt is hozzá kell tennünk, hogy nemcsak a szenzitív időszakokban fejleszthetők 
ezek a képességek. Az érzékeny szakaszok előtt és ezek után is lehet fejleszteni e tulajdonsá-
gokat, csak:

• egyrészt a fejlődés irama elmarad a szenzitív időszakokétól és/vagy
• másrészt csak az elért színvonal fenntartása lesz lehetséges.

A lépésfrekvencia fejlesztési lehetőségei
Az eddigi vizsgálatok (Racev, 1964; Israel, 1976; Griebsch–Vorhölter, 1982 
és  Dietrich, 1983) alapján úgy tudjuk, hogy a lépésfrekvencia 9-10 éves kor után sem 
az edzetleneknél (149–150.	ábra), sem az edzetteknél (151.	ábra) nem javul, s ez még pá-
rosul a többi gyorsaságot meghatározó tulajdonság kb. 3–12 éves kori szenzitív időszakával 
is. Valószínű, hogy ez volt az indoka annak, hogy a 10–12 éves német atléták képzési arányai 
közt a futásokon belül a vágtagyorsaság-fejlesztés 55%-ban  részesült (152.	ábra). Ez nem 
mond ellent annak, hogy Harsányi és mtsai. (1990) az 1980-as  évek nemzetközi élvonalbeli 
100 m-es  síkfutóinál (153.	ábra) a 20–30-as  évek közepéig terjedő teljesítményjavulást talál-
tak. Ennek oka az, hogy a vágtafutó-eredmény másik alapvető összetevője, a lépéshosszban 
megnyilvánuló ellépőerő (149–150.	ábra) még későbbi életkorban is hatékonyan növelhető.
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149. ábra
A lépésfrekvencia és a lépéshossz
dinamikája (Racev, 1964)

150. ábra
A lépésfrekvencia és a lépéshossz

dinamikája (Racev, 1964)

Az	elemi	ideg-izom	mozgásprogram	végrehajtási	sebességének	javítása
Bauersfeld–Voss (1992) megállapította, hogy az elemi ideg-izom mozgásprogramok 
(például térdnyújtás stb.) végrehajtásának sebessége csak kb. 14-15 éves korig javítható 
nagymértékben. Ehhez külön programokat dolgoztak ki. A	54.	táblázatban	az aciklikus 
elemi ideg-izom mozgásprogram sebességének növeléséhez kidolgozott eljárást ismertetjük.
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További megjegyzések
• Mint már említettük, a vágtafutás felgyorsulási szakasza hosszának természetes nö-

vekedéséig gyermekkorúakkal maximális gyorsasággal futott távokat nem célszerű 
a (145.	ábra) életkorra jellemző felgyorsulási szakaszánál hosszabbra szabni.

• A felgyorsulási szakasz gyermekkori, egyénre jellemző hosszánál nagyobb távokon 
a felesleges elgörcsösödött mozgás elkerülése érdekében csak maximális alatti koor-
dinációs futások végeztetése észszerű, míg a gyorskoordináció egy hosszabb távot 
lehetővé nem tesz.

• A gyorsaságfejlesztést egy edzésegységen belül a bemelegítés és esetleges technikai 
edzésanyag után célszerű elhelyezni.

• Arra is érdemes ügyelni, hogy az idegrendszert különösen nagy terheléssel igénybe 
vevő edzésegységet követően ne kerüljön sor gyorsaságfejlesztésre.

151. ábra 
Edzett sprinterek lépésfrekvenciájának változása (Racev, 1964)

152. ábra
A német 10–12 éves atléták képzésének arányai (DVfL, 1985)
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153. ábra
Nemzetközi élvonalbeli atléták
teljesítménydinamikájának jellemzői
(Harsányi, 1989)
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154. ábra
Testsúly-tehermentesítéssel végzett mélybeugrás  

az aciklikus elemi ideg-izom mozgásprogram végrehajtási sebességének fejlesztéséhez  
a rövid időprogram lefutásával (Behrend, 1988)

54. táblázat
Az aciklikus elemi ideg-izom mozgásprogram feltételei és lehetőségei (Bauersfeld–Voss, 1992)

FELTÉTELEK:
• könnyített és/vagy kicsinyített szerek (dobószerek, labdák, ütők)
• testsúlymentesítés (például felugrás segítése gumikötéllel (154.	ábra), egyéb módon
Intenzitás: maximális és szupramaximális.
Terjedelem: egy edzésen 2-3 széria mélybeugrás tehermentesítéssel vagy dobás 6-8, vagy 
12-24 ismétléssel.
Szériapihenő 2-10 perc.
Edzésgyakoriság: heti 2-3 vagy a mozdulatgyorsaság és frekvenciagyorsaság fejlesztésével 
párhuzamosan.

PÉLDA a testsúly-tehermentesítéssel végzett edzésre:
Periodicitás: ősszel vagy télen 6 hetes edzés, majd májusban 2-3 hetes edzés. A 6 hetes terheléses 
időszakok kb. 6 havi szünetekkel kerüljenek sorra.
Heti terjedelem: 150-300 ugrás hetenként.
Tehermentesítés: 150-200 N (15-20 kg) ugrásonként.
Leugrási magasság páros lábra: 35-40 cm.
Ugrásvégrehajtás: maximális koncentráció mellett maximális sebességgel.
Terhelésadagolás: 3-4 hét után egy pihenőhét.
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10.5.4.	Az	állóképesség

10.5.4.1.	Az	állóképesség	fogalma	és	fajtái
Az	állóképesség	az a kondicionális tulajdonság, amely az átlagosnál nagyobb terhelésekkel 
szembeni ellenállást és a gyors helyreállítódást teszi lehetővé.

Az állóképességet nagyon sok kritérium alapján osztották fel. A szakirodalomban való 
eligazodás érdekében a különböző állóképesség-fajtákat és legfontosabb jellemzőiket Zintl 
(1990) után a 55.	táblázatban	foglaltuk össze.

Nincs mód és nincs is szükség valamennyi állóképesség-fajta részletes elemzésére. 
Az edzésmódszerek szempontjából legfontosabbakat azonban az alábbiakban meghatározzuk.

Az	aerob	állóképesség az a kondicionális tulajdonság, amelynél a 2 percig vagy több 
órán át tartó munkavégzéshez elégséges oxigén jelenlétében az energiát döntően zsírok 
és szénhidrátok felhasználásával állítja elő a szervezet.

Szinonimája: alap-állóképesség
Változatai: (elsősorban német nyelvterületen)
• általános nem tevékenységfüggő (futás, úszás stb.) aerob állóképesség,
• általános tevékenységfüggő – futó-, úszó- stb. aerob állóképesség,
• aciklikus tevékenységfüggő, játék-, küzdő- stb. aerob állóképesség.

Az	anaerob	alaktacid	állóképesség	az a kondicionális tulajdonság, amelynél a kb. 6/8–30/40 
s-ig  tartó maximális munkavégzéséhez a szervezet az energiát oxigén jelenléte nélkül 
az izomsejtben tárolt magas foszfortartalmú vegyületek elégetésével biztosítja.

Szinonimája: vágta-állóképesség
Az	anaerob	laktacid	állóképesség	az a kondicionális tulajdonság, amelynél a kb. 

30/40–60/70 s-on át tartó maximális munkavégzéshez jelentős oxigénfelhasználás nélkül, 
döntően szénhidrátokból állítja elő a szervezet az energiát.

Szinonimái: gyorsasági vagy glikolitikus állóképesség.
Edzésmódszertani szempontból az állóképesség maximális	munkavégzés	időtartama	

szerinti felosztására van szükség. Az eszerinti fajták a következők.
A	rövid	idejű	állóképesség az a kondicionális tulajdonság, amelynél a maximális mun-

kavégzés kb. 35 s – 2 percen át, 185–195 ütés/perces szívfrekvencia és 80 : 20%-os  arányban 
anaerob-aerob	energiabiztosítás mellett zajlik le.

A	közepes	idejű	állóképesség az a kondicionális tulajdonság, amelynél a maximális 
munkavégzés kb. 2-10 percen át tart, 190-200 ütés/perces szívfrekvencia és 60 : 40%-os  
arányú az aerob, illetve anaerob energiabiztosítás.

A hosszú idejű állóképességnek négy változatát különböztetjük meg.
A	hosszú	idejű	I.	állóképesség	az a kondicionális tulajdonság, amelynél a szubmaximá-

lis munkavégzés kb. 10-35 percen át tart, kb. 180 ütés/perces szívfrekvencia és 30 : 70%-os  
anaerob-aerob energiabiztosítás jellemzi.

A	hosszú	idejű	II.	állóképesség	az a kondicionális tulajdonság, amelynél a szubmaxi-
mális munkavégzés kb. 35-95 percen át, 170-es  pulzussal folyik, s ez alatt az energiabiztosítás 
anaerob-aerob aránya 10 : 90%-os.

A	hosszú	idejű	III.	állóképesség	az a kondicionális tulajdonság, amelynél a közepes 
munkavégzés kb. 160-as  pulzus mellett 90 perctől 6 óra hosszán át tartó ideig tartható fent, 
s az anaerob-aerob energiabiztosítás 5 : 90%-os  arányú.
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Ismérv (kritérium) Fajta Jellemzők Szerző(k)
Az igénybe vett izomzat
mértéke

– Helyi állóképesség
– Regionális állóképesség
– Teljes állóképesség

– Az izomzat kevesebb mint 1/3-a
– Az izomzat 1/3–2/3-a
– Az izomzat több mint 2/3-a

Zaciorszkij

– Helyi állóképesség
– Általános állóképesség

– Az izomzat kevesebb mint 
1/6–1/7-e

– Az izomzat több mint 1/6–1/7-e

Hollmann–
Hettinger

Az energiabiztosítás
uralkodó jellege

– Aerob állóképesség – Különböző mértékű 
oxigénbiztosítással

Hollmann–
Hettinger

– Anaerob állóképesség – Oxigénbiztosítás nélkül Hollmann–
Hettinger

A vázizomzat
munkamódja

– Dinamikus
– Statikus

– Folyamatos feszülés-ellazulás
– Tartós feszülés

Hollmann–
Hettinger

A maximális terhelés
melletti igénybevétel
időtartama

– Rövid idejű
– Közepes idejű
– Hosszú idejű I. álló-
– Hosszú idejű II. ké-
– Hosszú idejű III. pes-
– Hosszú idejű IV. ség

– 35 s–2 perc (p)
– 2–10 p
– 10–35 p
– 35–90 p
– 90 p – 6 óra
– 6 óra felett

Harre–
Pfeifer

Más kondicionális
képességfejlesztésekkel
való összefüggés

– Erő-állóképesség

– Gyorserő-állóképesség
– Gyorsaságierő-állóképesség
– Vágta-állóképesség
– Játék- és 

küzdő-állóképesség
– Többpróba-állóképesség

– A maximális erő 80–30%-nál

– Robbanékony végrehajtás
– Szubmaximális69 sebesség  

 (laktacid anaerob)
– Maximális sebesség (alaktacid 

anaerob)
– Változó terhelés 

(alaktacid – laktacid anaerob)
– Magas terheléssűrűség, illetve 

változó terhelési fajták

Nett–
Matvejev

Sportág-,
versenyszám-specifikus
teljesítmények

– Általános alap-állóképesség – Alap-állóképesség 
különböző sportági 
mozgástevékenységnél

Zaciorszkij–
Nabatnyi-
kova–Martin

– Specifikus állóképesség – Versenyszám-specifikus 
alkalmazkodás egy versenyszám 
tartós igénybevételéhez

Az igénybevétel tartalma – Általános aerob 
állóképesség (GA1)

– Sportág-, 
versenyszám-specifikus 
aerob állóképesség (GA2)

– Aciklikus aerob 
állóképesség

– Sportági jellegtől mentes

– Sportág-,
– versenyszám-secifikus 

igénybevétel
– Sportág-, versenyszám-specifikus 

igénybevétel

Zintl

55. táblázat
Az állóképesség fajtái Zintl (1990) nyomán módosítva

69 Szubmaximális = maximális alatti
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A	hosszú	idejű	IV.	állóképesség	az a kondicionális tulajdonság, amelynél a könnyű iramú 
munkavégzés kb. 140-es  pulzus mellett több mint 6 órán át fenntartható, és az aerob-anaerob 
energiabiztosítás 99 : 1%-os.

Ezen állóképesség-fajták további jellemzőit Grosser–Zintl (1994) nyomán az	56.	
táblázatban	foglaltuk össze.

Az egyes állóképesség-fajtákhoz besorolható sportágak versenyszámait a 57.	táblázat	
tartalmazza. Az állóképességi éves edzésadagok 1980-ra  elérték futásban a 10 000, úszásban 
a 3000, kerékpározásban a 35 000 km-es  határt. A különleges futó-állóképességi teljesítmé-
nyek pedig az	58.	táblázat	szerint alakultak (Neumann, 1991).

A	speciális	állóképesség az a kondicionális tulajdonság, amelynél a szervezet az aerob 
és anaerob energiabiztosítást és más kondicionális képességeket a sportág-, versenyszám-
specifikus szükségleteknek megfelelő arányban veszi igénybe.

Jellemzők
Állóképesség-fajta

Rövid
idejű

Közepes
idejű

Hosszú idejű
I. II. III. IV.

A terhelés
időtartama

35 s –  
2 perc

2–10
perc

10–35
perc

35–90
perc

90 perc –
6 óra

6 óra
és több

Intenzitás max. max. szubmax. szubmax. közepes alacsony
Pulzus/perc 185–195 190–200 180 170 160 120–160
VO2 max. % 100 100–95 95–90 90–80 80–60 60–50

Tejsav mmol/l 10–18 12–20 10–14 6–8 4–5 3 és  
kevesebb

Energiafogyasztás 
kcal (kJ)/perc

60
(250)

45
(190)

28
(120)

25
(105)

20
(80)

18
(75)

Energiabizto-
sítás

anaerob
dominancia

aerob/
anaerob anaerobtól a tiszta aerob dominanciáig

Az anaerob-
aerob
arány %

80 : 20
65 : 35

60 : 40
40 : 60

30 : 70
20 : 80 10 : 90 5 : 95 1 : 99

Alaktacid % 15–30 0–5 – – – –

Laktacid % 50 40–55 20–30 5–10 5 és több 1 és
alacsonyabb

Aerob
szénhidrátból % 20–35 40–60 60–70 70–75 60–50 40 és

kevesebb
Aerob zsírból % – – 10 20 40–50 60 és több

Energia-
szolgáltatók

Glikogén,
foszfátok

Izom-
glikogén

Izom-  
és máj-

glikogén

Izom- és
májgliko-
gén és zsír

Zsír és
glikogén

Zsír és
fehérje

56. táblázat
Állóképesség-fajták a terhelés időtartama és az igénybevétel intenzitása alapján

(Grosser–Zintl, 1994)
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Sportág Rövid idejű Közepes idejű  Hosszú idejű állóképesség
állóképesség állóképesség I. LA II. LA III. LA IV. LA
 35 s – 2 p LA 2–10 p LA 10–35 p 35–90 p 90 p – 6 óra Több mint 
      6 óra
Úszás 0100 m 18 0400 m 16 1500 m 12 – Maraton 8 100 km 2
 0200 m 18
Futás 0400 m 22 1500 m 20 05000 m 16 – Maraton 8 100 km 2
 0800 m 20 3000 ak. 16 10000 m 14 –
Kerékpár 1000 m 22 4000 m 20 – 30–50 10 120–200 4 250 km 2
   km km
Sífutás – – 5–10 km 16 15 km 14 30–50 8 –
    km
Gyors- 0500 m 22 3000 m 16 1000 m 12
korcsolya 1000 m 22 5000 m 14  – – –
 1500 m 20
Kajak-kenu 0500 m 14 1000 m 13 – 10 km 10 – –
Evezés – 0500 m 14
 1000 m 15 – – – –
Gyaloglás – – – 20 km 8 50 km 4 –
Triatlon – – 7,5 km 16 20 km 12 – –
  10 km 14

57. táblázat
Az egyes állóképesség-fajtákhoz sorolható sportágak, versenyszámok és az átlagos laktát (LA) -szint 

(Neumann–Schüler, 1989)

Futóteljesítmény idő km/nap év nemzet személy
3379 km 217 nap 62 1984 Ausztrália R. Grants

8224 km 106 nap
19 óra 76,8 1977 Kanada/Alaszka H. Telfort

5700 km 92 nap 62 1985 USA H. Skagerberg
1023,2 km 6 nap 170 1984 Görögország I. Kouros

1000 km
5 nap
16 óra
17 perc

175 1984 Görögország I. Kouros

568,4 km nonstop 1980 Svédország B. Jarlacker

500 km 3 nap
11 óra 200 1984 Görögország I. Kouros

452,27 km 48 óra 226 1985 Görögország I. Kouros
282,46 km úton 24 óra 286 1985 Görögország I. Kouros
283,60 km pálya 24 óra 283 1985 Görögország I. Kouros

200 km 15 óra
11 perc 200 1985 Görögország I. Kouros

58. táblázat
A különleges futó-állóképességi teljesítmények (Neumann, 1991)
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10.5.4.2.	Az	állóképesség	néhány	jellemzője

10.5.4.2.1.	Állóképesség	és	öröklődés
A közhiedelemtől eltérően az állóképesség alsó és felső határa közel 90%-ban  az öröklő-
déstől függ (Apor, 1973a; Volkov, 1974; Klissouras, 1980). Bouchard–Lortie (1984) 
kimutatták, hogy az öröklés által meghatározott kiindulási szint és a teljesítményfejlődés 
üteme alapján négy típust lehet elkülöníteni (59.	ábra). A 24 ülő életmódot folytató személy 
állóképességi fejlődését Bouchard–Lortie (1984) szerint az alábbiak jellemezték.

A típus: magas kiindulószint mellett korán, már az edzések megkezdését követő néhány 
héten belül nagymértékű fejlődést mutatnak (magas-korai típus).

B típus: alacsony kiindulási állóképességi szint mellett ugyancsak néhány heti edzés 
után, korán igen magas fejlődéssel reagálnak az edzésre, s a teljesítményük magasabb lesz, 
mint az A-típusba sorolhatóké (alacsony-korai típus).

C típus: gyenge állóképességi kiindulószint mellett fokozatosan, de csekély mértékben 
javulnak, s az ide sorolhatók későbbi állóképességi teljesítménye is gyenge marad (alacsony-
késői típus).

D típus: gyenge kiindulószint mellett csak körülbelül 10 heti edzés után, ekkor azon-
ban nagymértékű teljesítményfejlődést mutatnak, de végső soron csak közepes teljesítményt 
érhetnek el (magas-késői típus).

Mészáros (1996) összefoglaló tanulmányának tényeit elemezve arra a következtetésre 
jutott, hogy a relatív aerob teljesítmény (kapacitás) mértéke is elsősorban az öröklődéstől 
függ (155.	ábra), ám az állóképességi edzés nyomán nagyobb fizikai munka végezhető. 

155. ábra
A 11–17 éves fiatalok és felnőtt sportolók relatív aerob teljesítménye

(Mészáros, 1996)
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70 Nagyság
71 Relatív = viszonylagos
72 Tejsav
73 Egyéni

Ezért az aerob teljesítőképesség egyénre jellemző állandósága közvetlenül a gyorsaság 
mögé helyezhető.

10.5.4.2.2.	Az	aerob	és	az	anaerob	állóképesség	fejlődése
Az állóképesség öröklés általi meghatározottsága következtében – ha az alkalmas szemé-
lyeket vonják be a célszerű felkészülésbe – mind az aerob, mind az anaerob állóképesség 
közel a 30. évig fejleszthető. Ezt bizonyítják azok a vizsgálatok, amelyeket az 1980-as  évek 
nemzetközi élvonalbeli 5000 m-es  (aerob) és 400 m-es  (anaerob laktacid) állóképességet 
reprezentáló síkfutók körében végeztünk (Harsányi, 1989c). E vizsgálatok eredményeit 
a 156–157.	ábrán mutatjuk be.

10.5.4.2.3.	Az	aerob	és	anaerob	kapacitás70

Az	aerob	kapacitás vagy teljesítmény a maximális munkavégzés folyamán egy perc alatt 
egy testsúly kilogrammra eső maximális oxigénfelvétellel azonos élettani jellemző. Jele: rel.71 

VO2 max. (ml/kg/perc). A ma elfogadott normáit a 59.	táblázat tartalmazza.
Az	anaerob	kapacitás egy-egy nagyobb izomcsoport (például kar vagy láb) azon képes-

ségét mutatja, amellyel tartósan (kb. megközelítően egy percen át) lehet oxigénfelhasználás 
nélkül nagy ellenállást legyőzni, azaz a helyi állóképesség mutatójaként fogják fel.

Többek között a 9.1.10. fejezetben és a 84.	ábrán leírt és bemutatott Wingate anaerob 
teszttel (WAT) vagy a vérben felszaporodott tejsav mennyiségével jellemzik.

10.5.4.2.4.	Az	aerob-	és	anaerob-küszöb
Az	aerob-küszöb a lépcsőzetesen emelt terhelésnél a kb. 2 mmol/l laktátnál72 jelentkező azon 
sebességfokozat, ameddig az energiabiztosítás szinte döntő módon aerob forrásokból történik.

Az	anaerob-küszöb a fokozatosan növelt terhelés egy pontjától jelentkező olyan inten-
zitás, amelynek elérésekor a terhelési fokozatonként mért laktátérték meredeken emelkedve 
átlépi a kb. 4 mmol/l-t, jelezve ezzel, hogy ettől kezdve az energiabiztosítás már döntően 
anaerob úton történik.

Az	aerob-anaerob	átmenet a lépcsőzetesen emelt terhelés folyamán a kb. 2-4 mmol/l-es  
laktátérték közötti azon terhelési zóna, amelynél az energiabiztosítás vegyesen aerob és anae-
rob úton egyaránt történik (158.	ábra).

A fenti kb. 2 és 4 mmol/l-es  átlagos aerob- és anaerob-küszöböt jelző laktát értékektől meg 
kell különböztetni az individuális73	küszöbértékeket. A 159.	ábrán egy edzetlen és egy jól 
edzett sportoló individuális anaerob küszöbértékét jelző laktátgörbéjét mutatjuk be. Az edzet-
lennél kb. 5.5, a jól edzettnél kb. 3 mmol/l laktátnál jelentkezik az anaerob-küszöb.

A küszöbérték jelentősége az, hogy egyrészt a ciklikus sportágaknál megállapítható 
az a sebesség, amelyhez a különböző energiabiztosítás tartozik. A m/s-ban  és a km/h-ban  
megadott sebességet a futásokhoz a 100, 1000 és 5000 m-es  időket a 60.	táblázatban adjuk 
meg. Az egyes küszöbértékekhez a felkészültség színvonalától függő terhelési pulzusérté-
keket – mint az intenzitás közvetett fokmérőit – a 61.	táblázat tartalmazza.
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156. ábra
Nemzetközi élvonalbeli atléták  
teljesítménydinamikájának jellemzői 
(Harsányi, 1989c)
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157. ábra
Nemzetközi élvonalbeli 
atléták teljesítménydi-
namikájának jellemzői 

( Harsányi, 1989c)
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158. ábra
A laktát (tejsav) -görbe változása a mozgás  
intenzitásának függvényében (Zintl, 1990)

Megnevezés rel. VO2 max.
(ml/kg/perc)

Edzetlen nő
férfi

32–38
40–55

Állóképességileg edzett nő
férfi

60–70
80–90

Nemzetközi színvonalon edzettek
Nemzetközi élvonalbeli szintű sportolók

65–80
85–90

59. táblázat
Az aerob kapacitás normaértékei (Zintl, 1990)

159. ábra
Egy edzetlen és egy jól edzett sportoló individuális anaerob- 

küszöb-értéke (Zintl, 1990)
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Futósebesség Futóidő
m/sec km/h 100 m 1000 m 5000 m

2,5 9,0 40,0 6:40,0 33:20,0
2,6 9,4 38,2 6:22,0 31:50,0
2,7 9,7 37,1 6:11,0 30,55,0
2,8 10,1 33,8 5:58,0 29,50,0
2,9 10,4 34,2 5:42,0 28:30,0
3,0 10,8 33,3 5:33,0 27:45,0
3,1 11,2 32,2 5:20,0 26:75,0
3,2 11,5 31,2 5:12,0 26:00,0
3,3 11,9 30,3 5:03,0 25:15,0
3,4 12,2 29,4 4:540 24:30,0
3,5 12,6 28,5 4:45,0 23:45,0
3,6 11,0 27,7 4:37,0 23:05,0
3,7 13,3 27,0 4:30,0 22:30,0
3,8 13,7 26,3 4:23,0 21:55,0
3,9 14,0 25,6 4:16,0 21:20,0
4,0 14,4 25,0 4:10,0 20:50,0
4,1 14,8 24,3 4:03,0 20:15,0
4,2 15,1 23,8 3:58,0 19:50,0
4,2 15,5 23,2 3:52,0 19:20,0
4,4 15,8 22,7 3:47,0 18:55,0
4,5 16,2 22,2 3:42,0 18:30,0
4,6 16,6 21,7 3:37,0 18:05,0
4,7 16,9 21,2 3:32,0 17:40,0
4,8 17,3 20,8 3:28,0 17:20,0
4,9 17,6 20,3 3:32,0 16:55,0
5,0 18,0 20,0 3:20,0 16:40,0
5,1 18,4 19,5 3:15,0 16:15,0
5,2 18,7 19,2 3:12,0 16:00,0
5,3 19,1 18,9 3:09,0 15:45,0
5,4 19,4 18,6 3:06,0 15:30,0
5,5 1,8 18,2 3:02,0 15:10,0
5,6 20,2 17,9 2:58,8 14:43,0
5,7 20,5 17,5 2:55,4 14:37,0
5,8 20,9 17,2 2:52,4 14:22,5
5,9 21,2 16,9 2:49,5 14:07,0
6,0 21,6 16,7 2:46,7 13:54,0
6,1 22,0 16,4 2:44,0 –
6,2 22,3 16,1 2:41,0 –
6,3 22,7 15,9 2:39,0 –
6,4 23,0 15,6 2:36,0 –
6,5 23,4 15,4 2:34,0 –

60. táblázat
Futósebesség- és futóidő-táblázat

az állóképességi edzésgyakorlat részére (Grosser és mtsai., 1985)
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61. táblázat
A küszöbértékekhez tartozó terhelési pulzusszámok (Zintl, 1990 és Gaisl, 1979)

Megnevezés
  Aerob küszöb
FN Edzetlenek VO2 max. 45–50% 125–130 ütés/perc
 Edzettek VO2 max. 60–65% 150–160 ütés/perc
10–14 évesek    145–180 ütés/perc
  Anaerob küszöb
 Edzetlenek VO2 max. 50–70% 140–150 ütés/perc
FN Átlagosan edzettek VO2 max. 70–80% 170–175 ütés/perc
 Jól edzettek VO2 max. 85–95% 180–190 ütés/perc
10–14 évesek    175–195 ütés/perc
FN = felnőtt

Az anaerob-küszöb megállapításának jelentősége
Wainbaum és mtsai. (1973) úgy találták, hogy az állóképességi teljesítmény tartaléka nem 
az aerob kapacitás növelése, hanem ennek jobb kihasználása. Mader és mtsai. (1976) pe-
dig azt tapasztalták, hogy az anaerob-küszöbnél mért intenzitás (például futósebesség) az, 
amivel a tartós állóképességi terhelés hosszabb (1 órán vagy rövidebb) időn át fenntartható, 
s ezzel a meglévő aerob kapacitás jól kihasználható.

Ezért kerékpáros, majd futószalagos, kajakszimulátoros ergométeren Magyarországon: 
Malomsoki (1984), Török és mtsai. (1987) stb., még később lépcsőzetes tereptesztes ter-
helések74 közti szünetekben vérvétel nyomán megállapították a laktát változását. S ennek 
alapján meghatározták az individuális anaerob-küszöböt és az ehhez tartozó sebességet 
és pulzusszámot is. Ezzel lehetővé vált az állóképességi terhelés individuális adagolása 
és az edzéshatás vizsgálata.

Ha kb. 6-12 hét után megismételt teszteléskor a sportoló magasabb intenzitásnál (sebes-
ségnél) érte el az anaerob-küszöböt, azaz a laktátgörbe jobbra tolódott el (160.	ábra), az azt 
jelentette, hogy a terhelés hatásos volt, és tovább növelhető. Ellenkező tények az ellentétes 
következtetéssel járnak.

Az anaerob-küszöb meghatározásának feltételei
Az egyes tesztelésekkor – az értékek összehasonlíthatósága érdekében – azonos körülményeket 
szükséges biztosítani. Ezek elsősorban a következőkre terjednek ki.

• A tesztelést megelőző 2 napon át azonos tartalmú pihenést jelentő edzésmunkának 
kell folynia.

• Ebben az időszakban azonos vegyes táplálékfelvételről szükséges gondoskodni.
• A tesztelésnél (például futásnál) azonosak legyenek a talajviszonyok.
• Egyformák legyenek a terhelési lépcsők.

74 Pálya



269A motoros képességek

160. ábra
Az első és második tesztelés laktátgörbéje

• Azonosak legyenek a vérvétel körülményei: a terhelés után eltelt idő, a vércsepp 
felszívása, feldolgozása, a vegyszer stb.

• Egyforma módon történjen a küszöbsebesség kiszámítása.

10.5.4.2.5.	A	Conconi-teszt
A módszer a függelékben található.

10.5.4.2.6.	Állóképesség	és	táplálkozás
A normál vegyes táplálkozás (55% szénhidrát, 30-35% zsír és 10-15% fehérje) mellett 
a kb. 1 órás 170–180-as, illetve az 1 óránál hosszabb 130-150-es  pulzussal végzett terhe-
lés kimeríti a szervezet szénhidrátkészleteit (Mader és mtsai., 1976; Keul és mtsai., 1978 
és  Kindermann és mtsai., 1978). E feltételek mellett a szénhidrátraktárak csak kb. 2-3 nap 
után töltődnek fel (Bergström–Hultman, 1966; Piehl, 1974). Ennek következtében újabb 
nagy terhelésű állóképességi edzés leghamarabb csak 2 nap múlva végezhető. Az ilyen rit-
ka edzésgyakoriság pedig a célszerű alá csökkenti az edzés összterhelését, s nem várható 
teljesítménynövekedés. Ha azonban az edzésterhelés az állóképességi igényeknek megfele-
lő – vitamin-, nyomelem- és folyadékfelvétel mellett –, célszerű táplálkozással párosul, akkor 
a szénhidrátraktárak feltöltése 1 nap alatt megtörténhet, s ennek megfelelően már másnap 
újabb jelentős összterhelés adagolható (Kindermann, 1978).

Az ez esetben szükséges szénhidrátdús táplálkozás: 60-70% szénhidrát, 20-30% zsír 
és 10-15% fehérje. Ezek napi eloszlása a következő lehet: reggeli 25%, tízórai 12,5%, ebéd 
25%, uzsonna 12,5% és vacsora 25%. A nagy terhelésű aerob edzéseket szénhidrátdús 
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t áplálkozás  kövesse, az anaerob edzéseket követően megfelel a normál vegyes táplálékfelvé-
tel. A szénhidrátdús táplálkozásnak többféle módszere is ismeretes (Grosser és mtsai., 1986):

• a szénhidrátraktárak kiürítésével
– 3-4 nappal a verseny, mérkőzés előtt nagy terhelésű aerob edzéssel a szénhidrát-

raktárak kiürítése,
– 3-4 napon át a versenyig szénhidrátdús táplálkozás és alacsony edzésterhelés;

• a szénhidrátraktárak kiürítése nélkül
– a verseny előtt 3-4 nappal normál edzésterhelés,
– a versenyig következő 3-4 napon át túlnyomórészt szénhidrátdús táplálékfelvétel.

Saltin–Karlsson (1977) szerint, ha nagy terhelésű, döntően aerob állóképességet igénylő 
verseny következik, és szuperkompenzációval támogatott magas teljesítmény elérése a cél, 
akkor a 62.	táblázat szerinti táplálkozási és edzésterhelési ritmus is felhasználható.

A hét napjai H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.
A napok 
sorszáma: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Edzés:

Nagy terhelésű
aerob edzés-

sel a szénhidrát-
raktárak ki-

merítése

Normál edzésterhelések Alacsony terhelés Verseny

Táplálkozás
A szokásos

edzést követő
táplálékfelvétel

Fehérje- és zsírdús
táplálkozás Szénhidrátdús

Szuper-
táplálkozás

kompenzáció
várható a szén-
hidrátkészletek
megháromszo-

rozódásával

62. táblázat
A 3 + 2-es  Saltin-diéta (Saltin–Karlsson, 1977)

A sportbeli felkészüléssel kapcsolatos táplálkozással összefüggő információáradat miatt 
néhány megjegyzés elkerülhetetlen.

• Egyfelől a kiemelkedő öröklött	adottságok és az észszerű	felkészülés mellett cél-
szerű a sportág-, versenyszám-specifikus táplálkozás felhasználása is. Ugyanakkor 
az előző két tényező hiánya esetén nincs olyan táplálkozási eljárás, amely ezeket 
pótolhatja.

• Bármely táplálkozási módszer – beleértve az itt ismertetetteket is – csak kipróbálás 
után alkalmazható az adott egyénnél.

• A táplálkozással összefüggő további tájékoztatást az edzéskiegészítő eljárásoknál 
adjuk meg.

• Ángyán (1993) pedig felhívta a figyelmet a glikogénraktárak feltöltésével kapcso-
latos követelmények betartására, például a 90%-os  szénhidrátarány elviselhetetlen-
ségére.
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10.5.4.2.7.	Magaslati	edzés
A nemzetközi élvonalbeliek felkészülésében a magaslati (tengerszint [Tsz.] felett kb. 1500–
2500 m) edzés pozitív hatása Bikila 1960-as  olimpiai maratoni futásbeli győzelme óta már 
egyre ismertebbé vált. Különösen sok információt szolgáltattak ehhez az 1968-as, Mexikó-
városban rendezett nyári olimpiai játékok előtti, alatti és azt követő vizsgálatok. Az 1980-as  
évektől kezdődően pedig a nemzetközi élvonalbeli sportolók felkészülésének szerves részévé 
vált a természetes magaslati vagy mesterséges hipoxiás75 edzés.

A mesterséges hipoxiát ún. barokamrában az oxigén nyomásának részleges csök-
kentésével hozzák létre. Az 1980-as  években ilyen lehetőség elsősorban az USA-ban, 
a Szovjetunióban és az NDK-ban  állt rendelkezésre. A 161.	ábrán az NDK-beli barokamrát 
mutatjuk be.

161. ábra
A kienbaumi (NDK) barokamra a mester séges hypoxiás edzéshez  

(Fuchs–Reiss, 1991)

75 Oxigénhiány
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A magaslati edzéshez Fuchs–Reiss (1991) szerint kb. 3000 m körüli magasságig tud a szer-
vezet észszerű terhelések mellett alkalmazkodni, 4000 m körül már jelentkezik az alkalmaz-
kodási zavarküszöb.

A magaslati edzés a következő hatásokkal jár:
• könnyebbé válik a hemoglobin76 (Hb) oxigénleadása a szövetek felé,
• csökken – különösen a hajszálerekben – a vér viszkozitása77, továbbá
• elegendő mennyiségű vas esetén növekszik a vörösvértestek száma és
• mindezek a vér oxigénszállító kapacitásának növekedéséhez és ezzel az állóképességi 

teljesítmény javulásához vezetnek (Sipos, 1994a). A szervezet a magaslaton (vagy ba-
rokamrában) szerzett működési feltételbeli javulása a tengerszinthez közeli magasságra 
visszatérve egy ideig megmarad, s ezt az edzéseken és versenyeken nyújtható jobb 
teljesítményekhez ki lehet használni. A hatékony magaslati edzéshez célszerű betartani 
az alábbi irányelveket (Fuchs–Reiss, 1991 és Pöchlitz, 1986):

• a távlati felkészülés élsportedzés szakaszától érdemes alkalmazni,
• csak egészségesen és jó állóképességi felkészültség birtokában célszerű magaslaton 

edzőtáborozni,
• a magaslati tábor I. szakasza kb. 4-6 napig tart, ebben a szakaszban napi 2-3-szori 

könnyű aerob edzés, gimnasztika, úszás vagy játék alkalmazható. Ezek az edzések 
ne okozzanak fáradságot,

• a II. szakasz kb. 12-14 nap: az edzésintenzitás a tengerszintinél valamivel alacso-
nyabb legyen, a pihenők pedig hosszabbak lehetnek. Az edzés tartalma döntően 
az aerob állóképesség fejlesztését szolgálja, de lehet 2-3 gyorsasági és gyorsasági 
állóképességi edzésegység is,

• a III. szakasz: az elutazás előtti 2-4 napra esik. Döntően könnyű aerob edzés foly-
jon, esetleg egy gyorsasági edzéssel. Ezt követi a tengerszinthez közeli magasságra 
történő visszautazás,

• a IV. szakasz már a megszokott magasságon telik el, kb. 4-5 napig tart. Könnyű, re-
generáló edzések jellemzik e visszaalkalmazkodási fázist. Az első nagy megterhelésű 
edzés kb. az 5-6. napra essen.

A visszaérkezés első napjaiban versenyen jó teljesítmény is várható (162.	ábra). Ezt azonban 
néhány napon át tartó teljesítménycsökkenés követheti, amit utána kb. 2-3 napon át növek-
vő teljesítményjavulás vált fel. A tengerszinthez visszatérést követő kb. 24–28. napok közt 
várható csúcsteljesítmény.

10.5.4.2.8.	Erőfejlesztés	az	állóképesség	növelésében
Verchosanszkij (1985) elégséges bizonyítékát találta annak, hogy az állóképesség fejlesz-
tését nemcsak a keringési-légzési működési mutatók (például maximális oxigénfelvétel) 
színvonalának növelésével lehet megoldani. Ha ez nem így lenne, akkor a versenyidő-
szakban, amikor a sportteljesítmények (például kerékpározásban, úszásban, gyorskorcso-
lyázásban, középtávfutásban és jégkorongozásban) javultak, nem állapíthatták volna meg 

76 A vörösvérsejtek oxigént szállító vastartalmú fehérjéje
77 Belső súrlódás
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78 A	speciális	kondicionális	felkészülés	(SKF) olyan edzéseszközöket jelent, amelyek csak dinamikájukat és in-
tenzitásukat tekintve sajátosak, térbeli szerkezetük eltérő a versenygyakorlattól.

a max. O2- felvétel  csökkenését. Több egybehangzó kutatási eredmény mutatott arra, hogy 
az állóképesség színvonalának emelése nemcsak az oxigénellátás javításával, hanem az izom-
zat nagyobb oxigénkihasználó képességének fokozásával is fejleszthető. Ez pedig a munkában 
részt vevő izomzat hosszan tartó munkához történő alkalmazkodásának fejlesztésével érhető 
el. Még konkrétabban speciális kondi cionális felkészüléssel (SKF78). Amely ebben az esetben 
a felkészülés kezdetén a megszokottnál nagyobb intenzitású speciális erőfejlesztést jelent.
A másik, a jelenleg Európában a ciklikus állóképességi sportágak felkészülési rendszerében ural-
kodó irányzatot Reiss (1991) azzal képviselte, hogy az erő-állóképességi edzést összekapcsolta 
az aerob-, a gyorsasági és a verseny-állóképességi, továbbá a gyorserő-állóképességi terheléssel. 
A két irányzat főbb, élsportolókra érvényes jellemzőit a 163.	ábra tartalmazza, megvitatását 
pedig Tschiene (1992) szervezte és ismertette.

162. ábra
Az állóképességi teljesítmény alakulásának sematikus ábrázolása a hypoxiás edzések alatt és után 

(Fuchs–Reiss, 1991)
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163. ábra
A koncentrált speciális

kondicionális
erőfejlesztés

(Verchosanszkij, 
1985)

és az erő-állóképesség
hangsúlyos fejlesztése 

(Reiss, 1998)
a hosszútávfutók
felkészülésében
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A közös vonások az alábbiak:
• a korábbinál nagyobb versenyspecifikus sebesség,
• a terhelés intenzitásának növelése a makrociklusok folyamán,
• a helyi izomerő-állóképesség fejlesztésének szükségessége,
• a felkészülési és versenyszakaszt is magába foglaló makrociklusok sportágnak meg-

felelő ismétlése (a felkészülési év során),
• egyes terhelésfajták „hangsúlyozása” (Reiss, 1992), illetve „koncentrálása” (Vercho-

sanszkij (1985) a makrociklus egy meghatározott szakaszában.

A két koncepció eltérései a következők:
• Reiss az aerob állóképesség-fejlesztést – szemispecifikus79 eljárásokat is igénybe 

véve – helyezi előtérbe, Verchosanszkij ennek jelentőségét viszonylagosnak tartja, 
és előtérbe helyezi a SKF-fel elérhető, ún. „antiglikolitikus edzést”,

• Verchosanszkij a helyi izomerő-állóképességet magasabbra értékeli, és külön, 
a makrociklus elején, a többi képességtől szinte teljesen elkülönítve „koncentráltan” 
fejleszti, Reiss pedig az erő-állóképesség növelését összekapcsolja az aerob állóképes-
ség-fejlesztéssel, Neumann (1992) szerint „aerob erő-állóképességi edzést” folytat,

• Verchosanszkij a terhelés intenzitását és tartalmát három blokkba koncentrálja,
 Reiss a terhelési hangsúlyok és fajták folyamatos átmenete mellett foglal állást,
• Verchosanszkij változata időnyerésen, a teljesítendő összkilométer csökkentésén 

és a SKF hatásán alapul, Reiss koncepciója az időigényesebb, aerob állóképességre 
alapozott,

• Reiss az általános felkészültséget elengedhetetlen alapnak tartja, Verchosanszkij 
azonban ezt teljesen elveti.

Összefoglalásként arra az álláspontra jutottak a vita résztvevői, hogy bár „sok út vezet Ró-
mába”, az elgondolások mégis közeledtek egymáshoz. Rendszeres alkalmazásra – kipróbálás 
után – az egyénnek jobban megfelelő változat ajánlható.

10.5.4.2.9.	Kompenzáló	edzés	és	állóképesség
A	kompenzációs	edzés olyan edzéseszköz alkalmazása, amellyel az egyoldalúan terhelt 
szervezetet – megközelítően sportág-, versenyszám-specifikus igénybevétellel – meg lehet 
kímélni az ártalmaktól, sérülésektől.

Kompenzációs edzéseszközként kezelik a vízben	futó	edzést (Mondenrad, 1991;  
Lange, 1991).

A futóedzések terjedelme az utóbbi évtizedben olyan nagy terjedelművé vált, hogy egyre 
több szalag-, ín- és ízületi károsodást okoz. Ezek megelőzésére, a sérülések gyógyu lási ideje 
alatti futómunka elvégzésére kínál kiegyenlítési lehetőséget a vízben  futás edzéseszköze.

79 Félspecifikus
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A vízben futás felfedezése
McWalters, az USA tengerészeinek atlétaedzője 1970-ben  lábsérüléssel tért vissza a háború-
ból. A rehabilitációs edzéseit egy uszodában végezte, de a helyreállás ütemével elégedetlen 
volt. Olyan mellényekkel kísérletezett, amelyekkel azt kívánta elérni, hogy törzse, lába közel 
a függőlegeshez, a futás helyzetének megfelelő pozícióban maradjon, s így a futás lehető-
vé váljon a vízben úgy, hogy lábai ne érjenek a medence aljára, feje azonban a víz felett 
legyen. Ezt a célt egy műanyagból (neoprén) készült mellénnyel érte el, amely Wet-Vest 
(vízimellény) néven vált ismertté.

A vízben futás hatásai
A normál szárazföldi futáshoz viszonyítva csökken a láb feszítő izmainak, ízületeinek, sza-
lagjainak, inainak terhelése.

Megoldódik a felső végtagok azon erő-állóképességi terhelése, amelynek hiánya a futó-
számok hajrájában sok esetben a futás frekvenciájának csökkenéséhez vezet.

A vízben futásnál a terhelési pulzus megközelítően 10-20 perc/ütéssel alacsonyabb, mint 
a szárazföldi futásnál. A víz vénás érrendszerre gyakorolt nyomása jobb lehetőségeket teremt 
a vér szív felé áramlásához. A vízben futás 20-40%-kal  megnöveli a szervezet kalóriaigényét, 
ami a táplálkozás csökkentése nélkül testsúlycsökkenést eredményez. (Egy 10 hetes vízbenfutó-
program végrehajtása folyamán 20 kg-os  testsúly csökkenést is megfigyeltek.)

Alacsonyabb a test felmelegedése, kisebb a folyadékveszteség.
Mivel a vízben futás nem terheli a lábakat, az izmok, inak, szalagok további terhelése nél-

kül növelhető a részben futásspecifikus edzésterhelés, illetve részben futás specifikus mozgás-
szerkezettel végezhetnek lábsérülést szenvedett sportolók sportág- és versenyszámspecifikus 
(vízi) futóedzést. Az ilyen edzések hozzájárulnak a felkészültség színvonalának növeléséhez, 
illetve lábsérülések esetén fenntartásához. Ez azért lehetséges, mert a szív- és keringési rend-
szer a vízben futással úgy edzhető, hogy ugyanakkor a lábra nem hárul terhelés.

A vízben futás – ha a Wet-Vest (vízimellény) beszerezhető – minden olyan sportágban 
ajánlható, ahol a futás miatt a lábak terhelése túl nagy mértékű, vagy pedig a lábsérülések 
akadályt jelentenek a szárazföldi futóedzések elvégzésénél.

A	vízben	futás	módszerei
Testhelyzet, mozgástanulás
A vízben futáshoz a sportolónak Wet-Vestet szükséges felöltenie. Ez lehetővé teszi, hogy 
a feje a víz felett legyen (164.	ábra), és teste egyensúlyban maradjon. Így módja lesz a nor-
mál futó testtartás elfoglalására és a futómozgás mély vízben való elvégzésére.

164. ábra
A vízben futó edzés testhelyzete
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165. ábra
Az energiabiztosítás lehetőségei maximális igénybevétel esetén

a terhelés időtartamának függvényében (Zintl, 1990)

A vízben futáshoz úgy szükséges a vízbe merülni, hogy a fej a víz felett maradjon, s a törzs 
enyhén előredőlt helyzetben legyen, s olyan mély vizet kell választani, hogy a lábak ne ér-
hessenek a medence aljára (164.	ábra).

A helyes testhelyzet elfoglalása után lehet kezdeni a vízben futás előkészítését. Elő-
ször lassú járás közben, a könyököket 90 fokban behajlítva érhető el a vízben futás sajátos 
mozgásmódja.

A vízben futás terhelésadagolása
Az olyan futóknak, akik naponta 45 percet futnak, 60 perces vízben futást ajánlanak helyette.
Reggeli regeneráló edzésként M. Decker, az 1983. évi atlétikai világbajnokság 1500 
és 3000 m-es  győztese is felvette az edzésprogramjába a vízben futást. Ő egy lábsérülése ide-
jén 400 m-ek szárazföldi lefutása helyett 60 mp-es  vízben futást végzett 2 perces pihenőkkel.

10.5.4.3.	Az	állóképesség	fejlesztésének	módszerei
Az állóképesség fejlesztésének módszereit – oktatástani szempontból – az energiabiztosítás 
módjai szerint (aerob, anaerob) nagyrészt elkülönítve tárgyaljuk, de ugyanakkor tudjuk, hogy 
a valóságban ilyen tiszta formákban nem jelentkeznek, hanem ahogy a 165.	ábrán látható, 
vegyesen jutnak érvényre. Az anaerob energiabiztosítás még javában működik, amikor már 
az aerob folyamatok is kiveszik részüket a feladat megoldásából.

10.5.4.3.1.	Aerob	hatású	módszerek
A tartós, folyamatos módszer általános jellemzői
A	tartós,	folyamatos	eljárás az az állóképesség-fejlesztő edzésmódszer, amelynél a tejsavszint 
kb. 1,5–4 mmol/l, a pulzusszám kb. 130–190 között változik, a terhelés folyamatos és 30 perc-
től kezdődően több órán át is tarthat. E módszer általános jellemzőit a 166.	ábra tartalmazza.
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Az alkalmazás célja lehet:
• 20–40 perces időtartammal a regeneráció meggyorsítása,
• 45–60 perces időtartam mellett az aerob teljesítmény színvonal-stabilizálása,
• több mint 90 percen át fenntartva a terhelést a zsíranyagcsere fokozása, és
• több órai terhelés esetén az aerob állóképesség növelése és a kötőszövetek edzése.

Extenzív tartós, folyamatos módszer
Edzéshatás: aerob.

Intenzitás: 140–160 közti pulzusérték, laktát 1,5–2,5 mmol/l,
• az anaerob-küszöbnél mért sebességnél valamivel lassúbb iram,
• az élvonalbeli futóknál 4-5 perces 1000 m-eknek felel meg.

Egy edzésen ezzel az intenzitással lefutható táv:
• az atlétika vágta és ügyességi számaiban 3-6 km,
• középtávfutóknál 20-30 km,
• hosszútávfutóknál 40-50 km lehet.

166. ábra
A tartós, folyamatos állóképesség-fejlesztés főbb jellemzői  

(Autorenkollektiv, 1982)
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80 Szünet 

Közepes tartós, folyamatos módszer
Edzéshatás: aerob.
Intenzitás: 150–170-es  pulzus, laktát 3–4 mmol/l,

• a sebesség megközelíti az anaerob-küszöbnél mért értéket,
• a jól edzett felnőtteknél ez 3:40,0–4:20,0 perces 1000 m-eket jelent.

Egy edzésen e módszerrel megtehető táv:
• a vágtázóknál, ügyességieknél 1-3 km,
• középtávfutóknál 10-15 km,
• hosszútávfutóknál 25-30 km.

Az	intervallumos80	(röviden:	intervall)	edzés az az állóképesség-fejlesztő edzésmódszer, 
amelyet a terhelési és pihenési szakaszok meghatározott rend szerinti – teljes kipihenést nem 
nyújtó – váltakozása jellemez.

Az extenzív intervall edzés fő jellemzőit a 167.	ábrán foglaltuk össze.

167. ábra
Az extenzív intervall állóképesség-fejlesztő módszer főbb jellemzői  

(Autorenkollektiv, 1982)



280 Edzéstudomány

Az alkalmazás célja:
• az aerob állóképesség továbbjavítása,
• a laktátfeldolgozó képesség színvonalának növelése,
• az aerob állóképesség sportág-, versenyszám-specifikus szerkezetű mozgásokkal 

történő fejlesztése.

Aerob intervall módszer
Edzéshatás: aerob.
Intenzitás: a pulzus a terhelés alatt 160–190 percenként, laktát 3–5 mmol/l.

Variációk: 20-60 × 100 m, a legjobb idő + 4 s, pihenő 25 s,
 10-30 × 200 m, a legjobb idő + 6 s, pihenő 50 s,
 10-20 × 300 m, a legjobb idő + 7 s, pihenő 75 s,
 1-5 × 10 × 400 m, a legjobb idő + 4-8 s, pihenő 90 s,

Az ifjúsági és felnőtt, jól edzett 100–200 m-es  vágtázók aerob állóképességének fejlesztése 
a 100 és 200 m-es  résztávokkal, a 400 m-es  sík- és gátfutók aerob állóképességének fejlesz-
téséhez a 300 és 400 m-es  résztávokkal folyó aerob intervall módszer ajánlatosabb, mint 
a folyamatos módszerek, mert az ellépések dinamikája ezeknél az eljárásoknál nem kerülhet 
nagymértékben szembe a vágtatechnikáéval.

Az	ismétléses	eljárás az az állóképesség-fejlesztési módszer, amelyre a terhelés sport-
ág-, versenyszám-specifikus szakaszokra bontása jellemző, s a pihenők többnyire teljes ki-
pihenést nyújtanak. Főbb jellemzőit a 168.	ábra tartalmazza. E módszer célja attól függően 
változik, hogy a rövidebb vagy a hosszabb távok alkalmazására kerül-e sor.

Ismétléses módszer
Edzéshatás: aerob vagy anaerob a táv hosszától függően.
Intenzitás: a versenysebesség átlagának megfelelő,

 a versenysebesség átlagánál 3-5 s-mal gyorsabb,
 a versenysebesság átlagánál 3-5 s-mal lassúbb.

Résztávok hossza: 400-tól  2000 m-ig, maratoni futóknál, hosszú távú gyaloglóknál 5000 m-ig.
Ismétlések száma: a táv hosszától függően 25-2 ×.
Ismétléspihenők: 2-20 p.
Pihenő hatása: részleges vagy teljes is lehet.
Elsősorban hosszú távon futók, gyaloglók alkalmazzák.

Mini intervall módszer
Apor (1973b) már 1969-ben  ajánlotta e módszert a jó aerob és anaerob laktacid állóképes-
séggel rendelkezőknek az edzés monotóniájának feloldására, a taktikai feladatokra (például 
gyorsítások, „robbantások”) történő felkészüléshez. Bár Nádori (1964) bizonyítani tudta, 
hogy az egyenletes iram mellett lehet jobb teljesítményt elérni, ez az esetek többségében 
elsősorban taktikai okokból nem lehetséges (Glesk, 1988). Ezért az Apor-féle mini intervall 
módszer a felkészülés hatékony eszköze lehet.
Edzéshatás: elsősorban aerob.
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168. ábra
Az ismétléses állóképesség-fejlesztési módszer főbb jellemzői (Autorenkollektiv, 1982)

Intenzitás: 6-8 s-on át maximális, 15-18 s-on át egészen alacsony iram váltakozva. Egy edzé-
sen kb. 2-3 × 10 percen át végezhető.

Sorozatpihenő: 6–8 perc.
Ajánlható a vágtázók, ügyességiek, sportjátékosok, küzdősportágbeliek aerob álló-

képességének fejlesztéséhez is.
A mini intervall jellemzőit a 169.	ábra tartalmazza.
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10.5.4.3.2.	Aerob-anaerob	hatású	módszerek
Intenzív tartós, folyamatos módszer
Edzéshatás: aerob-anaerob.
Intenzitás: pulzus 160–180/p, laktát 3–4 mmol/l,

• futósebesség az anaerob küszöbnek megfelelő,
• az 1000 m-enkénti idő élvonalbeli felnőtteknél 3:00,0–3,40,0 perc körüli.

Egy edzésen teljesíthető táv:
• 400-asoknál, 400 gátasoknál 1–4 km,
• középtávfutóknál 5–10 km,
• hosszútávfutóknál 10–20 km.

169. ábra
A mini intervallumos állóképességfejlesztési módszer jellemzői  

a tartós és intervall edzés mutatóival összehasonlítva  
(Apor, 1973b)
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170. ábra
Egy 13,5 km-es  iramjátékos (fartlek) vagy iramváltásos futóedzés szívfrekvencia-görbéje 

(Neuman és mtsai., 1993)

81 Iramjáték, amelynél a terep (sík, domb stb.) vagy a talaj minősége (kemény, puha, homokos stb.) szabja meg 
a terhelés intenzitását (a futás sebességét).

Az	iramváltásos	eljárás az az állóképesség-fejlesztő edzésmódszer, amelynél előre meg-
határozott módon vagy fartlek81 eljárással hosszabb-rövidebb időtartamon át aerob és anaerob 
terhelések váltakoznak.

Az iramváltásos módszer jellemzői a 170.	ábrán láthatók.

Szabálytalan fartlek
A terhelés folyamatos, váltakozó terepen és ennek megfelelően szabálytalan szakaszonként 
váltakozó sebességgel történik.

Edzéshatás: aerob–anaerob, emelkedők leküzdésekor speciális láberő-növekedéssel 
párosulva.

Intenzitás:
• pulzus 140–170 közti, laktát 1,5–4 mmol/l, az 1000 m-enkénti átlagsebesség felnőtt, 

edzett sportolóknál 3:40–5,00 perc közötti.
Egy edzésen lefutható táv a terepviszonyoktól (emelkedőktől) függően:
• középtávfutóknál 10–30 km,
• hosszútávfutóknál 25–45 km.
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Aerob-anaerob intervall módszer
Edzéshatás: aerob-anaerob laktacid.
Intenzitás: a pulzus a terhelés végén 180–200 percenként

Variációk: 2-3 × 10 × 100 m a legjobb idő + 1,5-2 s-os
  3-5 × 5 × 200 m a legjobb idő + 3-5 s-os
  2-4 × 5 × 300 m a legjobb idő + 4-6 s-os
  3-5 × 3-5 × 400 m a legjobb idő + 1-4 s-os
  15 × 600 m a legjobb idő + 2-6 s-os
  10 × 800 m a legjobb idő + 2-8 s-os
  10 × 1000 m a legjobb idő + 2-12 s-os  idejének megfelelő iram.

Ismétléspihenők: csak részleges pihenést jelentsenek.
Szériapihenők: teljes pihenőt jelentsenek úgy, hogy a fenti résztávokra javasolt inten-

zitás fenntartható legyen.

A versenyszám-specifikus energianyerés növelési lehetősége
Grosser és mtsai. (1986) szerint versenyszám-specifikus energianyerés fokozására akkor 
van mód, ha a terhelés terjedelmét (az összes ismétlések számát) jelentősen növeli a sportoló. 
Ezzel az edzéshatás időtállóbbá válik. Ezt úgy szükséges megoldani, hogy az intenzitás ne 
csökkenjen a versenysebessége alá, mert így javítható csak a verseny szám-specifikus energia-
nyerés. Ezt azzal lehet megoldani, hogy például a 800 m-re  készülő futó 600 m-es  résztávokat 
fut versenyiramban. Ez esetben a laktát (tejsav) nem szaporodik fel olyan mértékben, hogy 
ez intenzitáscsökkenéshez vagy az alkalmazkodási folyamatok gátlásához vezetne. Az in-
tenzív intervall állóképesség-fejlesztő módszer fontosabb jellemzői a 171.	ábrán láthatók.

10.5.4.3.3.	Aerob	és	anaerob	hatású	módszerek
Szabályozott fartlek
A terhelés folyamatos, előre meghatározottan lassúbb és gyorsabb sebességű távokat tartal-
maz. Ezért lehetőleg sík terepen folyik.
Edzéshatás: aerob és anaerob a futósebességtől függően.

Intenzitás: –  pulzus a lassúbb iramnál 140–160,
 –  a gyorsabb iramnál 160–180,

–  az 1000 m-ek ideje a lassúbb szakaszon 4-5 p, a gyorsabb szakaszon 
3:00,0-3:40,0 perc lehet felnőtt, jól edzett sportolóknál.

A lassúbb és gyorsabb szakaszok hossza 500–2000 m-ek közt váltakozhat.
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Egy edzésen megtett táv:
• középtávfutóknál 10–20 km,
• hosszútávfutóknál 15–25 km lehet.

Sokmozgásos játékok módszere
Edzéshatás: aerob és anaerob.

Minél fiatalabb a sportoló, annál nagyobb jelentősége van az állóképesség fejleszté-
sén túl az erő és a gyorsaság fejlesztésében is (Bakonyi, 1967/68, 1968a, b; Abád, 1968; 
 Nagykáldi, 1968; Győri, 1991).

Intenzitás: sportolónként egyénileg szabálytalan szakaszosan változó.
Egy edzésen 10/15–60 percig terjedő időn át alkalmazható.

171. ábra
Az intenzív intervall állóképesség-fejlesztő módszer főbb jellemzői (Autorenkollektiv, 1982)
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10.5.4.3.4.	Anaerob	laktacid	(gyorsasági)	állóképességi	módszerek
Anaerob laktacid ismétléses módszer
Edzéshatás: anaerob laktacid.
 Intenzitás: – a legjobb teljesítmény 90–100%-ának  megfelelő vagy

 – a versenysebességnél 2–10 s-mal alacsonyabb intenzitással.
 Ismétlésszám:10–2 ×.
 Távok hossza: 200–2000 m közt lehet.
 Pihenők: 2–20 perc közt váltakozhatnak.
A dombra, emelkedőre futás növeli az anaerob laktacid hatást. Az 1000–2000 m-es  rész-

távok teljesítése aerob hatással is járhat.

10.5.4.3.5.	Anaerob	alaktacid	(vágta-állóképességi)	módszerek
Anaerob alaktacid ismétléses módszer
E módszert az edzésgyakorlat a vágta-állóképesség fejlesztési eljárásaként ismeri.
 Intenzitás: – élvonalbeli vágtázóknál 85 és 93%-os,

  – közepes szintű vágtázóknál 75–93%-os.
Ismétlésszám: 15–2 ×.
Résztávok: Molnár (1985) szerint 20–250 m-ig, Molnár–Oros (1977) szerint 

40–500 m-ig.
Pihenők: 75%-nál a munkapulzus 3 szorosa,
85%-nál 3–7 perc,
93%-nál 10–20 perc.
Szériákra bontás esetén a szériapihenő: teljes kipihenésig.
Egy edzésen e módszerrel futott távolság:
• 100–200 m-es  futóknál kb. 500–900 m,
• 400-asoknál és 400 gátasoknál kb. 900–1200 m.

10.5.4.3.6.	A	kötő-	és	támasztószövetek	edzésének	módszerei
Kötő- és támasztószövetek edzésmódszere
Edzéshatás: a kötő- és támasztószövetek hozzászoknak a tartós terheléshez.
Intenzitás: 130–140-es  pulzus.

Egy edzésen a maratoni futók és hosszú távú gyaloglók által futással, illetve gyaloglás-
sal megtett táv a versenytávnál 5–10 km-rel hosszabb is lehet.

10.5.4.3.7.	Kontroll82-	vagy	versenymódszerek
A	kontroll-	vagy	versenymódszer az ismétléses állóképesség-fejlesztő edzésmódszer 
azon fajtája, amelynél a sportág-, versenyszám-specifikus igénybevétellel, illetve ettől 
+/– 5–15%-os  eltéréssel történik a terhelés.

A kontroll- vagy versenymódszer főbb jellemzőit a 172.	ábrán mutatjuk be. Az álló-
képesség-fejlesztés módszereit pedig a 63.	táblázatban foglaltuk össze.

82 Ellenőrző
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63. táblázat
Az állóképesség fejlesztése módszereinek edzéshatás szerinti felosztása

1. Aerob hatású 
módszerek

2. Aerob- 
anaerob hatású 
módszerek

3. Aerob és anae-
rob hatású mód-
szerek

4. Anaerob alakta-
cid hatású mód-
szerek

5. Anaerob alakta-
cid hatású mód-
szerek

6. Kötő- és Ű 
támasztószövetet 
edző módszerek

1. Extenzív tartós 
folyamatos mód-
szer

1. Intenzív tartós, 
folymatos módszer

1. Szabályzott fart-
lek módszer

1. Anaerob lak-
tacid ismétléses 
módszer

1. Anaerob alak-
tacid ismétléses 
módszer

1. Kötő- és  
támasztószövetek 
edzésmódszere

2. Közepes tartós, 
folyamatos

2. Szabálytalan 
fartlek módszer

2. Sokmozgásos 
játékok módszere

3. Aerob intervall 
módszer

3. Aerob-anaerob 
intervall módszer

4. Aerob ismétlé-
ses módszer
5. Mini intervall 
módszer

83 Átmeneti szünetekkel tarkított

172. ábra
Az állóképességi versenymódszer sematikus ábrázolása (Autorenkollektiv, 1982)

10.5.4.3.8	Az	állóképesség	fejlesztése	a	fejlődés-érés	korában
Aerob állóképesség
Jokl (1964) már több mint 50 évvel ezelőtt Magyarországon beszámolt a következő kí-
sérletről. Egy 4 éves kisfiúval és kislánnyal leküldtek a parkba két nemzetközi színvonalú 
labdarúgót azzal az útmutatással, hogy utánozzák a két kisgyermek játék közbeni mozgását. 
Egy óra elteltével a két labdarúgó kimerült, s abbahagyták az utánzást. A két kisgyermek 
pedig még további egy órán át folytatta a futkározást. Ennek ellenére még sokáig tartotta ma-
gát az az iskolai tantervekben is megjelenő, s még napjainkban is fel-felbukkanó álláspont, 
miszerint a gyermekkori intermittáló83 tartós terhelés káros a szervezet számára. Ezen csak 
igen nehezen lettek úrrá azok a kutatási eredmények is (Bakonyi, 1966; Harsányi, 1979; 
Bakonyi– Nádori, 1980; Győri–Nemessuri, 1987), amelyek bizonyították, hogy a 4–15 éves 
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84 Idegi úton serkentő szabályozás

gyermekek, serdülők saját iramú aerob állóképessége a feltételezettekhez viszonyítva igen 
fejlett, sőt a 10–11 éveseké magasabb színvonalú, mint a 14–15 éveseké. Ezt Bakonyi (1966) 
vizsgálata igazolta a saját iramú futással megtett távolságok megállapításával. A „Fuss, amed-
dig tudsz!” útmutatásra lefutott távolságokkal kapcsolatos vizsgálatok eredményeit a 83.	ábra 
tartalmazza.

Ezt élettani vizsgálatok is megerősítették. A gyermekek aerob kapacitása jobb a felnőtte-
kénél. Az energia-előállításban a felnőttekénél jobban támaszkodik a zsírok égetésére. A gyer-
mekek aerob kapacitása 50%-kal  növelhető, ha a maximális terhelés 70%-ának  megfelelő 
terhelésekkel végzik az edzéseket (Kindermann és mtsai., 1979, Keul, 1982).

Az aerob módszerekkel folytatott edzés nem okoz zavarokat a gyermekek egészségében, 
növekedésében, fejlődésében (Kindermann és mtsai., 1979). Ezért az aerob terhelésekkel 
folytatott edzésnek már gyermekkorban sincs akadálya.

Anaerob állóképesség
Az anaerob jellegű motoros teszteredmények (300 m-es  síkfutás) dinamikája azt mu-
tatja, hogy e képesség szenzitív időszakasza a 12–14. és a 16. életévekre esik (Sterev– 
Popov 1975). Mi 400 m-es  síkfutó versenyteljesítményeknél, amelyek aerob-anaerob ter-
helésként értelmezhetők, a 10–14 éves kor közt állapítottuk meg a legmagasabb fejlődési 
ütemet ( Harsányi és mtsai., 1984).

A Wingate anaerob teszttel laboratóriumban nyert eredmények Bar–Or (1982) 
és  Inbar–Bar-Or (1986) szerint azt mutatják, hogy az anaerob állóképesség szenzitív fázi-
sai a 8–11. és a 10–20. életévek közti szakaszokra esnek (84.	ábra).

Keul (1982) – a gyermekek anaerob viszonyok melletti terhelésekre adott élettani 
reakcióival foglalkozó irodalmi áttekintésére támaszkodva arra a megállapításra jutott, hogy 
a csökkentett szimpatikus84 inger védi a gyermekeket a túl erős acidózistól (savasodástól) 
és a katabolikus (leépítő) anyagcserétől. Ennek következtében az anaerob laktacid (gliko-
litikus) gyorsasági állóképességi terheléseknél korán fellépő izomfáradás megakadályozza 
a gyermekek túlterhelését, egészségük károsodását. Ugyanakkor nem tartja kizárhatónak, 
hogy az anaerob laktacid terhelések a fehérjék fokozott lebontásával zavarhatják a gyer-
mekek fejlődését. Arra is felhívja a figyelmet, hogy az aerob módon jól edzett gyermekek 
az anaerob-küszöböt csak akkor lépik át, amikor az edzetlenek már régen abbahagyták 
a mozgást. Az anaerob alaktacid (vágta-állóképességi) terheléseknél a kutatók gyermekeknél 
nem találtak terheléskorlátozó élettani tényezőket (Eriksson és mtsai., 1973; Keul, 1982). 
Az edzésgyakorlat azonban azt mutatja, hogy gyermekkorban az adagolt vágta-állóképességi 
terhelések jelentős gyors koordinációs problémákat okoznak. Ezért túl gyakori alkalmazásuk 
a gyorskoordináció továbbfejlesztését gátolhatja.

Összefoglalva az állapítható meg, hogy bár a gyermekek mindennapi játékainak 
és az edzésgyakorlat megfigyelésének is az az eredménye, hogy szabálytalan, szakaszos mó-
don sokszor anaerob zónában zajlanak a gyermekek játékai, anaerob terhelésükben további 
vizsgálatok tisztázhatják a ma még sokszor ellentmondó eredményeket.
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Úgy látjuk, hogy az anaerob laktacid állóképesség fejlesztése már gyermekkorban meg-
kezdhető. A fejlesztés módszere kezdetben a	sokmozgásos	játék (Győri, 1991) és egy-egy 
szabálytalan szakaszos futóedzés is lehet. Emellett ilyen terheléssel is versenyezhetnek már 
a gyermekek is. Kerülni célszerű azonban a szabályos szakaszos, meghatározott tartamú 
és tartalmú pihenőkkel folyó, kötött, fejlesztő módszereket (Harsányi, 1987).

Az állóképesség és a vágtagyorsaság kapcsolata
A 10–14 éves korúak állóképességére és vágtagyorsaságára vonatkozó kutatási eredménye-
ket Tschiene (1980a) foglalta össze. Elsősorban Gropler–Thiess (1974) és Olijar–Fomin 
(1979) munkáira támaszkodva eloszlatta azokat az aggodalmakat, amelyek a gyermekkori 
nagyobb arányú állóképesség-fejlesztéstől óvtak, mert veszélyeztetve látták a vágtagyorsaság 
későbbi továbbfejlesztési lehetőségeit.
A 10–11 és 13–14 éves korban 60%-ban  állóképességi, és 25%-ban  gyorsasági és 15%-ban  
egyéb edzést végzők vágtagyorsasága 1,5 éves edzés után nem romlott az ellenkező arányok-
kal felkészülőkkel szemben. Amikor e másfél évet követően mindkét előbbi csoport 70%-ban  
gyorsasági, 20%-ban  állóképességi és 10%-ban  egyéb tartalommal végezte tovább az edzése-
ket, annak a két korcsoportnak voltak jobbak a vágtagyorsasági eredményei, amelyek korábban 
60%-ban  (150–160-as  pulzusfrekvencia mellett) állóképességi túlsúllyal edzettek.

Ezek a tények azt bizonyítják, hogy a 10–14 éves korban aerob állóképességi túlsúllyal 
folyó felkészülés jó élettani alapokat jelent a vágtagyorsaság fejlesztéséhez. Ennek felte-
hetően az az oka, hogy az aerob energiabiztosítással folyó edzés pozitív hatást gyakorol 
az alkalmazkodási folyamatokra (Grosser és mtsai., 1986).

Feltehető, hogy a német, gyakorlatorientált sporttudomány a fentiek miatt szabta meg 
a 152.	ábrán	szereplő képzési arányokat a 10–12 éves atléták felkészítésében.

Nem nehéz belátni, hogy a sokoldalú általános képzés mindkét fajtája – más képessége-
ket fejlesztő elemeken túl – jelentős hányadot kitevő állóképesség-fejlesztési mozgásanyagot 
is tartalmaz. Tehát az állóképesség fejlesztése itt is hangsúlyozottan magas arányokat ölt. 
Ezeknek megfelelően az állóképesség fejlesztésének megkezdéséhez és heti gyakoriságához 
a	173.	ábra	adhat tájékoztatást.

173. ábra
Az állóképesség-fejlesztő edzés 
megkezdése és heti
gyakorisága
korcsoportonként
(Harsányi–Glesk, 1992)
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10.5.5.	A	hajlékonyság

10.5.5.1.	A	hajlékonyság	fogalma	és	fajtái
A	hajlékonyság az a kondicionális képesség, amely lehetővé teszi, hogy mozgásainkat egy 
adott ízületnél nagy mozgásterjedelemmel végezhessük, és az izmok és a velük szoros kap-
csolatban álló kötőszövetek optimálisan nyúlékonyak legyenek.

Szinonimái: flexibilitás, ízületi mozgékonyság, elaszticitás, ízületi lazaság, nyúlékonyság.
Az	aktív	hajlékonyság az a kondicionális képesség, amelynél az ízületbeli elmozdulást 

az egyén saját izommunkájával hozza létre.
A	passzív	hajlékonyság az a kondicionális képesség, amelynél az ízületbeli elmozdulás 

valamely kényszerítő körülmény következtében jön létre.
Mind az aktív, mind a passzív hajlékonyság lehet statikus és dinamikus is.
Aktív	statikus	a	hajlékonyság akkor, ha a testrész mozgáshatárig történő kimozdítása 

és ott legalább 2 s-on át való megtartása saját erővel jött létre (174/a	ábra).
Aktív	dinamikus	hajlékonyságról beszélünk akkor, amikor a testrészek lendítéssel, 

utánmozgással érik el az ízületi mozgáshatárt (174/b	ábra).
Passzív	statikus	hajlékonyság jön létre akkor, ha a testrész mozgáshatárig történő eme-

lését és ott 2 s-on át való megtartását külső erő (például társ) valósítja meg (174/c	ábra).
Passzív	dinamikus	hajlékonyságról van szó akkor, ha az ízületbeli lendítést, mozgás-

határig történő utánmozgást külső erő hozza létre (174/d	ábra).

174. ábra
Az aktív és passzív hajlékonyság fajtái (Derzsy, 1996)

Általános	hajlékonyságon az összes főbb ízületnél tapasztalható hajlékonyság mértékét 
értjük. Megjegyzés: egy hajlékonysági teszt eredményéből nem lehet az általános hajlékony-
ságra következtetni (Harris, 1969).

A	speciális	hajlékonyság az a kondicionális képesség, amely a versenygyakorlat(ok) szük-
ségleteinek megfelelő helyzetben mért ízületi elmozdulás mértékét jellemzi, például a gátvétel 
helyzetében mért csípőízületi elmozdulást. A hajlékonyság valamennyi fajtáját a 175.	ábrán 
foglaltuk össze.
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10.5.5.2.	A	hajlékonyság	a	motoros	képességek	rendszerében
Ahogy a hajlékonyság meghatározásából már kiderült, mi Farmosi-val (1992) egyetértve, 
e motoros tulajdonságot kondicionális képességként értelmezzük. Ugyanakkor tudjuk, hogy 
más szerzők, például Knebel (1985) és Szécsényi (1991) külön kondicionális-koordinációs 
tulajdonságként tartják nyilván, de akadnak olyanok is, akik a koordinációs képességekhez tarto-
zónak vélik a hajlékonyságot. Eszerint továbbra is vitatott, hogy ez a tulajdonság mely motoros 
képességekhez sorolható. Egyetértünk Derzsy-vel (1996), hogy egyfelől a hajlékonyság olyan 
ütemben fejlődik az egyedfejlődés folyamán, mint az izom összehúzódási tulajdonságaitól, 
az energiabiztosítás és az ideg-izom együttműködés színvonalától függő erő, állóképesség, 
gyorsaság, másfelől azonban fejlesztése elsősorban idegrendszeri  működésekhez kötött. 
De  hozzátesszük, hogy az idegrendszeri szabályzó mechanizmusok85 a többi  kondicionális 

175. ábra
A hajlékonyság fajtái

85 Irányítási rendszer
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képesség (erő, gyorsaság, állóképesség) érvényre jutásában is vezető szerepet kapnak. S ezen 
túlmenően a hajlékonyság inkább feltételét (kondícióját) képezi a mozgásoknak, mint szabá-
lyozását. E feltételbeli funkciójának elsődlegessége miatt véljük a kondicionális képességekhez 
tartozónak.

10.5.5.3.	A	hajlékonyságot	meghatározó	tényezők
Az ízületek lehetnek szorosak (176.	ábra).	Ezeket kötőszövet köti össze, például a szemé-
remcsont porcos kapcsolata. A laza vagy valódi ízületek azok, ahol nincs az előző folytonos 
kapcsolat (177.	ábra).

86 Kitérés

Formáiktól függően 1–3 irányban tesznek lehetővé mozgásokat. Egyirányú mozgást tesznek 
lehetővé a nyereg- (például 1. és 2. nyakcsigolya közti) és hengerízületek (például könyök-
ízület). Kétirányú mozgáslehetőség nyílik az úgynevezett tojásízületeknél (például csukló-
ízületnél), és háromirányú a gömbízületeknél (például váll- és csípőízületnél).

Az ízületi	tok az ízületeket körülfogó kötőszöveti burok. Ennek belső felülete nem sima, 
hanem redőkkel, erekkel, idegekkel tarkított felület. Ezek hajlamosak az elmeszesedésre, 
becsípődhetnek az ízületbe, s a mozgáskiterjedést is gátló fájdalmakat okozhatnak.

A synovia az ízületek belső felszíne által termelt azon folyadék, amelynek feladata 
az ízületi felszínek súrlódásának „kenőanyagként” történő csökkentése. A synovia mozgás-
inger nyomán termelődik. Túlerőltetés synovia-túltermelődéshez vezet. Ez duzzanattal jár-
hat, s korlátozhatja a mozgásamplitúdót86. A synovia viszkozitása (belső súrlódása) nemcsak 

177. ábra
Egy valódi ízület felépítése

1 = bőr, 2 = csont, 3 = ízületi (hyalin) porc, 
4 = ízületi tok, 5 = szalagok, 6 = synovia

176. ábra
A legfontosabb ízületi formák
(Grosser–Zintl, 1994)

1 = varrat,
2 = porcos ↔ szövetporcos kapcsolat például 

a szeméremcsontnál, 3 = ↔ hengerízület, 4 = nye-
regízület, 5 = forgóízület, 6 = gömbízület



293A motoros képességek

alkotórészeinek összetételétől és a hőmérséklettől, hanem a mozgás sebességétől is függ. 
Például az ugrásoknál növekszik a viszkozitás, azaz a belső súrlódás. Ezt a fáradtság is fo-
kozhatja. Ha a bemelegítés elégséges, a synovia belső súrlódása még igen nagy sebességű 
mozgásoknál is csökkenthető, s nem kell tartani sérüléstől.

A kötőszövetek, az ízületi tok, inak, szalagok, fasciák (az izmokat összefogó, borító 
átszövő pólya), illetve más alakú kötőszövetek, porcok. A kötőszövetek a nyújtás szempont-
jából kétféle elemből állnak (Hortobágyi, 1984a).

Ezek a következők:
Az elasztikus87	elemek nyújtás hatására úgy viselkednek, mint egy rugó. Míg a nyújtás 

tart, meghosszabbodnak, de amikor a nyújtás abbamarad, mint a rugó, visszatérnek erede-
ti, megnyújtás előtti, kiinduló helyzetükbe. Az ezekben az elemekben létrejött megnyúlást 
elasztikus, dinamikus-rugalmas nyújtásnak nevezzük.

A plasztikus88	elemek nyújtás hatására – a nyújtást követően – megnyújtott állapotban 
maradnak, azaz a nyújtás tartós lesz. Az edzésgyakorlatnak az felel meg, ha a nyújtó hatású 
gyakorlatok maradandó, tehát tartós, plasztikus megnyúlást eredményeznek.

A kötőszövetek megnyúlásánál (a nyújtó hatású gyakorlat elvégzését követően) 
a kis erővel, de hosszabb időn át végzett nyújtás eredményezett nagyobb megnyúlást. 
Ilyen kis erővel, hosszabb időn, 5–20 s-on át tartó, nyújtó edzéseszköz a statikus nyújtás. 
A nagyobb erővel, rövidebb ideig tartó nyújtást a nyújtó hatású gimnasztikaként ismert 
utánmozgásos, ballasztikus gyakorlatokkal lehet elérni.

A kötőszövetek, például az inak, szalagok a megnövekedett húzó (nyújtó) erő hatására 
megvastagodnak. Ha ez a húzó (nyújtó) erő állandó, akkor a húzás irányába meghosszab-
bodnak, és ezzel kevésbé gátolják az ízületek nagyobb határok közti mozgását (Grosser 
és mtsai., 1985).

Mindezek ellenére a hajlékonyság mértékét az inak, szalagok, ízületi tokok csekély 
mértékben határozzák meg, mert ezek nagy szilárdságúak, a megnyúlásukhoz igen nagy 
erőre lenne szükség. E szerkezetek a nyújtóerőt szinte átalakítás nélkül közvetítik az izmok, 
kötőszövetek részére.

Az	izmokat kötőszövetek fogják össze.	E kötőszövetek olyan tulajdonságúak, hogy 
lehetővé teszik az izomrostkötegek egymáson való elmozdulásait, de közben fékezik is 
az izmok erős megnyúlását. Ha a kötőszövetek gyulladása, hegképződése lép fel, gátolja 
az izmok nyúlékonyságát, s ezzel csökkentheti a hajlékonyságot. Az izmokat meg lehet 
nyújtani, de a nyújtást követő pihenő alatt a rugalmasan viselkedő izom ismét visszatér 
a nyújtást megelőző hosszúságra. Ezért van szükség arra, hogy a terhelés előtt közvetlenül 
ismét bekövetkezzen az izom nyújtása (Hollmann–Hettinger, 1976). Például gátfutás 
előtt, annak ellenére, hogy a bemelegítő gyakorlatok tartalmaztak gimnasztikai gyakorla-
tokat, az egyes gátvételi gyakorlatok előtt közvetlenül ismét célszerű elvégezni egy-egy 
gátspecifikus nyújtó gyakorlatot.

A	178.	ábrán Derzsy (1996) szemléletesen mutatja be, hogy a legnagyobb mértékben 
(55%-ban) az izmok és kötőszövetek nyújthatóak.

87 Rugalmas
88 Alakítható
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A jobb koordináció azt jelenti, hogy azok az izmok lépnek működésbe, amelyek a sajátos 
mozgás végrehajtásához szükségesek. Ez indokolja a speciális célgimnasztika alkalmazását 
a hajlékonyság fejlesztésénél.

A	fáradtság	növeli az izomtónust, s ez gátlást jelent a hajlékonyságnál. Az egy órát 
meghaladó edzésterhelések már negatívan befolyásolják a hajlékonyságot. Ezt a következő 
gyakorlatnál már szükséges számításba venni.

A bemelegítés	pozitívan befolyásolja a hajlékonyságot. Különösen jó hatással jár 
a speciális bemelegítés.

Az	edzéskiegészítő	eljárások is hatékonyabbá teszik a hajlékonyság fejlesztését. 
Az edzéskiegészítő eljárások közül Grosser és mtsai. (1985) elsősorban a meleg fürdő, 
a masszázs és a mentális edzések szerepét emelik ki.

A	külső	hőmérséklet 18 C° felett hozzájárul a nagyobb mértékű hajlékonysághoz. 
Ez alatti hőmérséklet esetén elsősorban a melegebb ruházat, a szokásosnál több nyújtó hatású 
gyakorlat mellett – s nem ezek helyett – a bemelegítő (a bőr hőmérsékletét emelő) kenőcsök 
is célszerűen felhasználhatók.

A	napszak szerint is változik a hajlékonyság mértéke. A napi bioritmus változása 
szerint délelőtt 8–11 és délután 16–19 óra közt az általában lehetséges 90-100% mértékű 
a hajlékonyság (128.	ábra).

A	pszichikus feszültség is befolyásolja a hajlékonyságot (Grosser és mtsai., 1985). 
Az izmok rugalmasságát ugyanis a központi idegrendszer szabályozza. Erős lelki hatások 
(például félelem, öröm, túl erős versenyizgalom stb.) jelentősen megnövelik az izmok tónusát 
(feszültségét). A sportoló úgy érzi, izmai túlzottan megkeménykedtek. E megkeményedett 
izmok kevésbé nyúlékonyak. Célszerű olyan tevékenység végzése, amely eltereli a sportoló 
figyelmét a magasabb izomtónust kiváltó fenti érzelmekről. Ilyen tevékenység lehet többféle 
bemelegítő gyakorlat alacsony terhelés melletti elvégzése stb.

A	sportoló	nemét is szükséges figyelembe venni. Annak ellenére, hogy Hortobágyi 
(1984a) hivatkozik egy olyan 300 fő, 6–18 év közti iskolai leánytanulóval végzett vizsgálatra, 
amelynek eredményeként úgy találták, hogy a női szervezet ízületeinek mozgáskiterjedése 
eredendően nem haladja meg az átlagot, a gyakorlati tapasztalat az, hogy a nők hajléko-
nyabbak a férfiaknál. Egyelőre a gyakorlati tapasztalathoz tarthatja magát az edzésgyakorlat. 

178. ábra
Az ízületi részek nyújthatósága %-ban

(Derzsy, 1996)

Ín 10%
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Meghatározottság Kedvező Kedvezőtlen
Életkor gyermekkor (14-ig) felnőttkor

Izmok és szalagok
nyúlékonysága

nagyfokú nyújthatóság,
agonista és antagonista
izmok jó együttműködése

alacsony nyújthatóság, kedvezőtlen 
együttműködés

Izomingereltség,
tonikus feszülés ellazulási képesség ellazulási gátoltság

Emocionális ingereltség,
pszichikus feszültség alacsony fokú túl erős, túl hosszú

Biomechanikai,
anatómiai

adott emelő és szabadságfok
optimális hasznosítása

a természetes emelőviszonyok
nem hasznosítása

Napszak 10–12; 16–18 óra reggeli órákban
Külső hőmérséklet 18° felett 18° alatt
Melegítés kielégítő és lassan fokozódó túl kevés vagy túl gyors
Fáradás fáradás nélkül erőteljes fáradtság
Edzés 1 óráig 1 órán túl vagy nagyon kemény edzés

64. táblázat
Hajlékonyságot meghatározó tényezők (Grosser–Zintl, 1994)

Ez természetesen csak azt jelenti, hogy feltehető, ha egyéb, más tényezők azonosak, a nőknek 
kevesebb nyújtó, lazító gyakorlat végzése szükséges, mint a hasonló korú, felkészültségű 
férfiaknak.

A hajlékonyságot meghatározó kedvező és kedvezőtlen tényezőket a 64.	táblázatban 
mutatjuk be.

10.5.5.4.	A	hajlékonyságfejlesztés	céljai
A célnak megfelelően a hajlékonyság az alábbiak szerint hasznosul.

• A lerövidülésre hajlamos izmok nyújtásával – a megfelelő izomcsoportok erősítése 
mellett – megakadályozza az izom-ízületi egyensúlyzavar (a diszbalancia) kialakulását 
és az ebből fakadó áttételes ártalmak bekövetkezését (138.	ábra).	Hangsúlyozni kell, 
hogy a diszbalancia helyreállítása egyedül a lerövidülésre hajlamos izomzat nyújtá-
sával nem oldható meg. Ehhez szükség van a meggyengült izomcsoportok  VALÓDI 
erősítésére is. Például a csípőízületnél a csípőhorpaszizom (m. iliopsoas) erejének nö-
velése helyett az egyenes hasizmok erejének fejlesztésére.

• Elkerülhetők a lerövidült izomzat túlterheléséből adódó sérülések, például a lábikra-
izmok lerövidüléséből adódó részleges és teljes Achilles-ín-szakadások.

A hosszabb, hajlékonyságfejlesztéssel megnyújtott izom nagyobb erőkifejtésre képes azál-
tal, hogy megnyúlása közbeni előfeszítésével (179.	ábra)	nagyobb helyzeti energiát képes 
hozzáadni a legyőző jellegű erőfeszítéshez (reaktív erő, például ugrás, gerelyhajítás stb.). 
Fenn (1930) már több mint 60 éve kimutatta, hogy a futás hatásfoka sokkal nagyobb mértékű, 
mint azt az egyéb tényezők indokolják. A szükséges energia 40-60%-át az izom futás közbeni 
megnyúlása közbeni előfeszítésből fedezi.
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• A kellően hosszú, nyúlékony izmok, kötőszövetek nem fékezik le túl korán az erőki-
fejtést végző izmokat. Például az elrugaszkodások (futás, ugrás) során a combfeszítő 
izmok munkáját a comb hátsó részén elhelyezkedő (isiocruralis) térdhajlító izmok 
nem gátolják, így a láb térdben teljesen képes kinyúlni. Ennek következtében hosz-
szabb lesz az erőközlés útja, ami fokozza a teljesítményt.

• A mozgások pontos, célszerű és esztétikus végrehajtását nem akadályozzák a hajlé-
konyságbeli hiányosságok.

• A hajlékonysági tartalék89 növelése (Ángyán, 1993, 68.).

10.5.5.5.	A	hajlékonyságfejlesztés	edzéseszközei
A hajlékonyságfejlesztés eszközeit (gyakorlatait) két nagy csoportba soroljuk. A nyújtó-
hatású utánmozgásos gimnasztikát és a statikus nyújtó gyakorlatokat különböztetjük meg 
(180.	ábra).

180. ábra
A hajlékonyságfejlesztés eszközei (gyakorlatai) és módszerei

89 A	hajlékonysági	tartalékon az adott ízületnek az adott sportmozgáshoz optimálisan szükséges mértéket meg-
haladó mozgásterjedelmét értik (Ángyán, 1993).

179. ábra
Példa Tittel (1985) ábrája alapján az izom megnyúlása 

közbeni előfeszülésre, s ezzel energiafelhalmozásra

A megnyúlás 
közben elő-
feszülő izom
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A hajlékonyságfejlesztő gyakorlatok feletti vita
Az edzéstudományban és az edzésgyakorlatban a hajlékonyságfejlesztés eszközeként évtize-
deken át csak az utánmozgásos nyújtó hatású gimnasztika szerepelt. Annak ellenére történt 
ez így, hogy a statikus nyújtás sem volt ismeretlen (Kerezsi, 1960). Szécsényi (1991) pedig 
már az 1950-es  évek elején találkozott a statikus nyújtást vizsgáló izomkutatási eredmé-
nyekkel. Az 1960-as  évek elején De Vries (1961a, b) – akit a mai értelemben vett stretching 
megalapozójának tartanak – már közzétette első munkáit. Mindezek dacára a statikus nyújtás 
Európában és Magyarországon is csak az 1980-as  években – már nem statikus nyújtás, ha-
nem stretching elnevezéssel, feltehetően Sölveborn (1982) könyve nyomán – kezdte meg 
divatszerű térhódítását.

A stretching jelentése: a stretching angol kifejezés, magyarul nyújtást jelent. Ezért 
használható különböző jelzőkkel: például dinamikus stretching. Ebben az esetben dinamikus 
nyújtásként, például az utánmozgásos nyújtó hatású gimnasztikaként is érthetjük. Vagy sta-
tikus stretching: ilyen értelemben az utánmozgás nélküli, statikus nyújtásként értelmezhető. 
Az 1980-as  évek közepe óta azonban már szerte a világon, s Magyarországon is stretchingen 
a statikus nyújtás különféle technikáit, végrehajtási módját értjük.

A statikus nyújtás, a stretching élettani alapjai
Az USA-ban  dolgozó kutatók, De Vries (1961a, b; 1976) és még mások arra az eredményre 
jutottak, hogy ha az ellazult izmot nyugodtan, lassan, fokozatosan nyújtják, és ezt a nyúj-
tást hosszabb időn át (3 s – 1-2 percig) fenntartják, nem lép fel a (nyújtási) stretch-reflex90 

(181.	ábra).	Ez a felismerés vezetett a stretching, a statikus nyújtás térhódításához.

90 Stretch-reflex a szervezet védekező funkciója. Arra szolgál, hogy a hirtelen, gyors, rángásszerű mozgásoknál 
várható túlnyújtásoktól – akaratunktól függetlenül jelentkező izom-összehúzódással – megvédje az izmokat 
és ízületeket.

181. ábra
A stretch-reflex funkciója (Grollman, 1978)

mozgató-
ideg

érzőideg

perifériás 
idegek

izom

érzékelő 
egység
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Néhány szakértő, elsősorban Sölveborn (1982) úgy gondolta, hogy a stretching felismerésével 
az utánmozgásos nyújtó hatású gimnasztikát már nem is szabad alkalmazni. Indokuk az volt, 
hogy az utánmozgáskor hirtelen, gyorsan, rángásszerűen egymást követő nyújtások következtében 
a stretch-reflex fellép. Ennek nyomán a megnyújtás közben összehúzódó, megrövidülő izomban 
mikroszkopikus méretű rostszakadások jönnek létre. Ezek rugalmatlan hegszövetek képződésé-
vel gyógyulnak, s ezzel csökkentik az izom rugalmasságát, nyúlékonyságát, s ez a hajlékonyság 
csökkenéséhez vezet. E következtetések nyomán azt javasolták, hogy az utánmozgásos nyújtó 
hatású gimnasztikát nem célszerű a hajlékonyság fejlesztéséhez alkalmazni.
Ez a szélsőséges nézet azonban csak kezdetben tudott tért hódítani.
Egyrészt a stretch-reflex hatása feltehetően csak néhány milliszekundumig tart, másrészt még azt 
sem bizonyították, milyen nagyságú nyújtóerő váltja ki a működésbe lépését. Továbbá a minden-
napi élet és a sportmozgások gyakorlata sem igazolta a káros hatásokat (Hoster, 1987). Mindezek 
mellett az utánmozgásoknak nem feltétlenül kell olyan gyorsan, hirtelen, rángásszerűen és olyan 
nagy erővel követniük egymást, hogy a stretch-reflexet kiváltsák (Tihanyi–Harsányi, 1992).

Jelenlegi ismereteinket összegezve azt mondhatjuk, hogy mind az utánmozgásos nyújtó ha-
tású gimnasztika (dinamikus stretching), mind a statikus stretching egyaránt hasznos eszköze 
lehet a hajlékonyság fejlesztésének. Természetesen mindkét gyakorlatfajtánál be kell tartani 
a módszertani útmutatásokat.

Az utánmozgásos nyújtó hatású gimnasztika gyakorlatanyaga
A gimnasztikának magyar nyelven is átfogó és bő irodalma áll rendelkezésre. A teljesség 
igénye nélkül csak néhányra hívjuk fel a figyelmet. Ezek a munkák a következők. Kerezsi 
(1960), Kerezsi (1965), Erdős (1978) és Erdős–Tompa (é. n.).

Az újabbak közül Trényiné–Rákóczi (1990), Pinckney (1993) és Berczik (1992) 
könyvére utalhatunk. A bemelegítő gimnasztikában szerepeltethető nyújtó hatású gyakorla-
tokból a 182.	ábrán mutatunk be néhányat.

A stretching gyakorlatanyaga
A stretching gyakorlatanyagát legkorábban a nemzetközi szakirodalomban (csak az össze-
foglaló műveket említve) Holt (1971), Beaulieu (1981), Sölveborn (1982), Anderson 
(1982), Balaskas–Stirk (1983) és Knebel (1985) munkáiban találtuk meg.

Ezek közül külön kiemelésre érdemes Beaulieu (1981) Stretching minden sportághoz 
című könyve. Ez a kiadvány ismerteti az általános és 24 sportág speciális stretchinggyakor-
latait. Ez utóbbiak közül a 183.	ábrán a labdarúgók és a súlyemelők számára összeállított 
gyakorlatgyűjteményt mutatjuk be.

Magyar nyelven a stretchinggyakorlatok bővebb forrásaiként Harsányi (1989d), to-
vábbá Szécsényi (1992) és Deli (1992) munkáit említhetjük meg.

A nyújtás hatékonysága
Már az 1960-as  évek elején felmerült a kérdés, melyik gyakorlatfajtákkal: a stretchinggel vagy 
a gimnasztikával érhető-e el nagyobb fokú nyújtás. De Vries (1961b) a mozgáskiterjedésre 
vonatkozóan a stretchingnél nem tudott nagyobb hatást kimutatni, mint az utánmozgásos gim-
nasztikánál. Később Fejes (1993) sem talált eltérést a kétfajta gyakorlat alkalmazásának ered-
ményeinél. Ugyanerre a megállapításra jutottak Widra és mtsai. (1991) és Widra (1993) is.
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182. ábra 
Általános hatású nyújtó-erősítő bemelegítő gimnasztikai gyakorlatcsoport  

(Kerezsi, 1965)
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183. ábra 
Labdarúgók és súlyemelők számára összeállított stretchinggyakorlatok 

(Beaulieu, 1984)
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E vizsgálatok is arra utalnak, hogy a hajlékonyság növelése szempontjából a stretchin-
get és az utánmozgásos gimnasztikát azonos értékűnek fogadhatjuk el. Emellett azonban 
egyelőre nincs okunk kételkedni abban, hogy	a	stretching felhasználása még	a	következő	
előnyökkel	is	jár.

• Oldja az izomgörcsöket, az izommerevséget (De Vries, 1961; Dietrich és mtsai., 
1985).

• Izomlazító hatású (De Vries, 1976; Beaulieu, 1980).
• Gyógyítja az ín- és szalaggyulladásokat (Ellis–Yaworsky, 1986) és eddig is is-

mert gyakorlatokkal együtt, alacsony intenzitású változatai (könnyed stretching, 
 Széchényi, 1991) bemelegítő gyakorlatként is felhasználhatók (Hortobágyi, 1984b; 
Grosser és mtsai., 1986; Göltlné, 1988).

10.5.5.6.	A	hajlékonyság	fejlesztésének	módszerei

10.5.5.6.1	A	nyújtó	hatású	utánmozgásos	gimnasztika	módszerei
A nyújtó hatású utánmozgásos gimnasztika felhasználásának módszereit a gyakorlatanyag-
nál felsorolt irodalom olyan bőven tartalmazza, hogy ezek részletezésére nem szükséges 
kitérnünk. A bemelegítés közbeni nyújtó gimnasztika intenzitására Katics és mtsai. (1992) 
kutatásai nyomán azonban rá kell irányítanunk a figyelmet. E vizsgálatok szerint a bemele-
gítés közben alkalmazott gimnasztika gyakorlatainál ügyelnünk szükséges arra, hogy ezek 
végrehajtásakor az energiabiztosítás aerob viszonyok között történjen. Azaz a végrehajtás 
intenzitása alacsony, kb. 72 mozdulat/perc tempójú legyen.

10.5.5.6.2.	A	stretching
Általános módszertani szempontok

• A stretchinget csak bemelegített állapotban célszerű végezni (például lassú futást, 
utánmozgásos gimnasztikát követően).

• A nyújtást lassú, fokozatosan, szériánként erősödő intenzitás jellemezze.
• A nyújtandó izomcsoportokat a nyújtás előtt tudatosan el kell lazítani.
• A nyújtás ne okozzon fájdalomérzést.
• A nyújtással a nagy izmokkal kezdve a kisebbek felé érdemes haladni.
• Minden nyújtott izomcsoport antagonistáit is nyújtani szükséges.
• Számolni kell azzal, hogy a stretching végrehajtásakor sem csak egy izom nyújtására 

kerül sor, hanem az adott funkciókörhöz (179.	ábra) tartozó több izomra is kiterjed 
a nyújtás.

• Tudnunk kell, hogy az izmok a nyújtás közben is megfeszülnek, tehát részben erő-
södhetnek is.

• A stretchinggel megnyújtott izmok feszülése – ha ellazításukra a nyújtás közben is 
ügyelünk – egy rövid idő (6-7 s) után csökken, és a nyújtás tovább is fenntartható 
vagy tovább fokozható.

• A stretching intenzitásának legalább három fokozatát célszerű megkülönböztetni.
 Könnyű nyújtás mértéke: a nyújtott izomban csekély izomfeszülést, izomtónus-nö-

vekedést érez a gyakorló.
 Erős nyújtás: a csekély feszülésérzéstől a fájdalom jelentkezéséig tart.
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 Extrém (különlegesen erős) nyújtás mértéke: a nyújtás fájdalomérzés közbeni fenn-
tartása is. Ez az erősségű nyújtás feltehetően sérülésekhez, a szövetek részleges 
szakadásához vezethet. Elméletileg nem ajánlható. Az edzésgyakorlatban azonban 
az extrém hajlékonyságot igénylő sportágakban alkalmazzák.

• A könnyű nyújtást kell alkalmazni az erőfejlesztő és intenzív gyorsasági, állóké-
pességi edzés közben (ha erre az alkalmazott módszer pihenőinek időtartama lehe-
tőséget nyújt) és ilyen edzések végén vagy ezeket az edzéseket követő regeneráló 
edzések alkalmával. Ezekben az esetekben, ha olyan stretchingtechnikát alkalma-
zunk, amely előzetes izometriás megfeszítést tartalmaz, ezt a statikus feszítést el 
kell hagyni.

• A jól edzett sportolók korlátozás nélküli gyakorisággal végezhetik a stretchinget. 
Alacsonyabb szinten edzetteknél meg lehet elégedni heti 3-4-szeri alkalmazásával is.

• A stretching már gyermekkortól alkalmazható.
• A stretching hatása fokozható, ha meleg vízben, szaunában végzik (Martin és mtsai., 

1991).

A stretchingtechnikák
Ma a különféle stretchingtechnikák egységes rendszerezését még nem oldotta meg az edzés-
tudomány. Az alábbiakban olyan rendszert törekszünk bemutatni, amelynek az elemei 
egyrészt a gyakorlatban elterjedtek, másrészt pedig lehetővé teszik a nemzetközi szakiroda-
lomban fellelhető technikákkal történő azonosításukat.

• Tartós statikus nyújtás (gehaltenes Dehnen; hold other slow stretch, Anderson, 1982).
 Ez a technika a nyújtásra választott izmok folyamatos, fokozódó intenzitású nyújtását 

jelenti. Történhet aktív és passzív módon is. A 184.	ábrán a hát-, a far-, és a térdhaj-
lító izmok aktív nyújtási módját (a nyújtást a hasizmok összehúzódásával kifejlett 
nyújtóerő hozza létre) mutatjuk be.

• Statikus nyújtás – ellazítás – továbbnyújtás (Easy stretch91, Sölveborn, 1982; 
Stretch–Relaxation–Stretch–Drain92, Reynolds, 1985).

 A statikus nyújtás két fázisban zajlik le. Az első fázisban az izmokat finoman nyújtják 
addig a határig, hogy fájdalom még ne jelentkezzen. Ebben a helyzetben tudatosan 
törekszenek a nyújtott izmok ellazítására. Amikor ennek következtében az izmok 

184. ábra
Tartós statikus nyújtótechnika  

(Tihanyi–Harsányi, 1992)

91 Könnyű nyújtás
92 Nyújtás–lazítás – nyújtás–kimerítés
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185. ábra
Statikus nyújtás – ellazítás – továbbnyújtás  
(Tihanyi–Harsányi, 1992)

 feszülése érezhetően csökken, ismét tovább nyújtják. A két fázis időtartama ne ha-
ladja meg a 30 s körüli időtartamot.

 A példa a 185.	ábrán található. Törzshajlítás előre testhelyzetben történik meg 
a passzív statikus nyújtás az első fázisban, ahol a gravitáció biztosítja a nyújtóerőt. 
Az ellazulás utáni, második részben aktívvá is válhat a statikus nyújtás, ha ehhez 
a hasizmok erejét is bekapcsolja a sportoló.

• Feszítés – ellazítás – statikus nyújtás (Anpassen–Entspannen–Dehnen [AED]; 
 Contract–Hold–Relax–Stretch [CHRS], Knebel, 1985).

 A nyújtani szánt izmokat izometrikusan néhány s-on át a maximálisan lehetséges 
intenzitás 30-40%-ával megfeszítjük, majd ezt követően néhány s-on át ellazítjuk, 
felrázzuk, és ezt követi a néhány s-ig  tartó statikus nyújtás (186.	ábra).	Használják 
a felrázás elhagyásával is.

186. ábra
Feszítés – ellazítás,
felrázás – statikus nyújtás
(Tihanyi–Harsányi, 1992)
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 Ezt a stretchingtechnikát postisometriás relaxatiónak is nevezik. A végrehajtási mód 
lehet aktív és passzív statikus nyújtás is. Az orvostudomány a manuál terápiában is 
használja (Knebel, 1985).

• PNF-technika93. Ennél a technikánál a Cornelius–Hinson (1980) által kidolgozott 
változatban négy szakasz követi egymást: passzív statikus nyújtás – passzív izometriás 
feszítés – aktív statikus nyújtás és befejezésül passzív statikus nyújtás (187.	ábra).

187. ábra
A proprioceptív neuromuszkuláris facilitáció (PNF) stertchingtechnika  

(Cornelius–Hinson, 1980)

93 Proprioceptiv	neuromuscularis	facilitatio. Magyarra fordítása nehézkes. Azt jelenti, hogy az izmot megelőzően 
érő inger megkönnyíti az azt követő nyújtást (Holt, 1971).

Ezek a stretching alaptechnikái. Számos további variációjukat használják még. Ezek egy 
részét Tihanyi–Harsányi (1992) már ismertette.



305A motoros képességek

A stretching és az életkor
Grosser és mtsai. (1985) tapasztalataira támaszkodva ma úgy tudjuk, hogy:

• gyermekeknél, kezdőknél és serdülőknél a nyújtó gyakorlatok 75%-a  után mozgásos 
gimnasztikából, 25%-a  stretchinggyakorlatokból állhat,

• felnőtteknél és jól felkészült sportolóknál a fentiek aránya 50-50%-os  lehet.

A stretching a hajlékonyságfejlesztő edzésegységen belül
Ha egy teljes edzésegységet a hajlékonyság fejlesztésére szükséges felhasználni, akkor 
a fenti életkori ajánláson belül a stretching alkalmazásánál arra kell ügyelni, hogy egy-két 
stretching-gyakorlat után 1-2 perces vérkeringést fokozó, felrázó részt iktasson be az edző.

A stretchinggyakorlatok adagolása
Általában az a célszerű, ha sportág-, versenyszám-specifikus tényezők másként nem igénylik, 
hogy egy edzésen belül a valamennyi főbb izomcsoportot 1-2 gyakorlattal nyújtsuk.
Egy-egy gyakorlatot 2–5-ször szükséges ismételni. A statikus nyújtás időtartamait és kiegészítő 
gyakorlatai (izometriás feszítés, felrázás) idejét az egyes nyújtási technikák példái tartalmazzák.

Az extrém hajlékonyságot igénylő tevékenységek
Széchényi (1991) azt tapasztalta, hogy a statikus nyújtás–ellazulás–továbbnyújtás technikánál:

• tornászok, RSG-sek, műkorcsolyázók 30 s–1 perces időtartamon át is végzik 
a nyújtást,

• balett- és táncművészek pedig az ellazulás helyzetét 1–3 percen át is fenntartják.

10.5.5.7.	A	hajlékonyság	mérése
A hajlékonyság mérése több célból, többféle módszerrel történik.

A hajlékonysági kihasználási fok megállapítása
Annak megítéléséhez, hogy az adott izmok megnyújtásához szükséges erő vagy az izom 
nyúlékonyságának növelésére van-e szükség a hajlékonyság fokozásához, meg lehet állapí-
tani a hajlékonyság kihasználási fokát.

A	hajlékonyság	kihasználási	fokát a passzív nyújthatóság és az aktív nyújthatóság 
fokokban kifejezett különbsége adja meg (188.	ábra).

Ha az ezek közötti differencia nagyobb mint 10 fok a passzív nyújtás javára, akkor 
azzal növelhető a hajlékonyság, ha a hajlítást végző (a 188.	ábrán szereplő példa esetében 
a térdhajlító) izmok erejét növeljük.

Ha ez a differencia kisebb mint 10 fok, akkor azoknak az (esetünkben a combfeszítő) 
izmoknak a nyújtásával növelhető a hajlékonyság, amelyek az adott ízületbeni mozgás-
határokért felelősek.
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Az izom-ízületi egyensúly vizsgálata
Az	izom-ízületi	egyensúlyon (arthromuskulären Gleichgewicht, 
Balance, arthromuskulären Balance) az azonos módon és sor-
rendben működő izomcsoportok motorikus sztereotípián94 alapuló 
állandósult együttműködését értjük (Schmidt és mtsai., 1983). 
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egyedfejlődés folyamán ki-
alakul egy optimális viszony az izmok ereje és nyúlékonysága 
között. Ekkor azt mondjuk, hogy artromuszkuláris egyensúlyi 
helyzet áll fenn. Ez az egyensúly azonban az élet során felborul, 
diszbalancia jön létre. Az izomcsoportok egy része erőteljesen 
lerövidül, más izomcsoportok pedig elgyengülnek (138.	ábra). Ezek az izom-ízületi za-
varok a 8/9–11/12 éves kor között 30%-os  romlást is mutathatnak (Schnabel–Schmidt, 
1991). E normál népességre vonatkozó megfigyelések mellett a sportorvosok azt tapasztal-
ták, hogy a sérülések mértéke sokszor nagyobb fokú, mint amit az azokat kiváltó tényezők 
indokolnák. Ezért fel kellett tételezni egy „rejtett sérülési tényező” közrejátszását (Péter–
Árky, 1979). Többen: Schmidt és mtsai. (1983), Graf–Prager (1986), Knebel (1988), 
Rembeck– Müller-Wohlfahrt (1989) és Lángfy–Árky (1990) úgy találták, hogy főleg 
a csípő-medence-ágyéki területen mutatkozó diszbalancia lehet a „rejtett sérülési tényező”. 
Ez, az edzések hatására kialakuló „kóros alkalmazkodás” (Counsilman, 1982; Janda, 1986) 
eredménye, s a már említett izomelgyengülésekből és -megrövidülésekből fakad.

A hajlékonyság mérése szempontjából – bár a diszbalancia a hajlékonyság és az erő-
viszonyok kölcsönhatásának megbomlásából ered – csak a megrövidülésre hajlamos izom-
csoportok nyúlékonyságára térhetünk ki.

A megrövidülés mérése a testnevelés és sport területén Janda (1976) után Schmidt 
és mtsai. (1983) szerint a klinikai95 gyakorlatban használatos 1., 2. fokozat elhagyásával 
az alábbiak szerint történhet:

5.	fokozat: az izomcsoport optimálisan nyújtható, lerövidülésből fakadó sérülésveszély 
nincs.

4.	fokozat: az izom enyhén megrövidült, de a szükséges mozgásterjedelem kevés se-
gítséggel még elérhető, a sérülésveszély esetleges. Célszerű az adott izomcsoport 
fokozottabb nyújtása.

188. ábra
A hajlékonyság kihasználási fokának mérése

(Bammes után Knebel, 1985)  
a térdhajlító izmoknál

94 Változatlanság
95 Orvosképzést szolgáló kórház
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3.	fokozat: erős a lerövidülés; a sérülésmentes megnyúlás még elérhető, izomzsugo-
rodás még nem következett be, a sérülés intenzív igénybevételnél bármikor bekö-
vetkezhet, gátolja az egyébként lehetséges teljesítmény elérését. Meg kell növelni 
az adott izomcsoport nyújtására irányuló edzés összterhelését, s míg a 4. fokozatot 
el nem éri a nyújthatóság, célszerű kerülni ezen izomcsoport maximális (nyújtásos) 
megterhelését.

Az alábbi tesztekkel a lerövidülésre hajlamos, következő izomcsoportok nyújthatóságát évente 
3–4 havonként célszerű mérni (189–193.	ábra). E tesztelés eredményei alapján lehet – más té-
nyezők mellett – felelősséggel megítélni az adott izomcsoport terhelhetőségét. S ezek az ered-
mények szolgálhatnak alapul a hajlékonyságfejlesztés hangsúlyainak megállapításához is.

189. ábra 
A lábikraizom nyújthatóságának  
mértéke

Kiindulóhelyzet (Kh.): alapállás, karok mellső középtartásban  
 és leguggolás.

5. fokozat (f.): a guggolás mély, a sarkak a talajon maradnak,
4. fokozat (f.): a guggolás mély, de a sarkak felemelkednek  

 a talajról,
3. fokozat (f.): a guggolás nem teljesen mély, és a sarkak sem  

 tarthatók a talajon.

190. ábra 
A csípőhorpasz  

nyújthatóságának mértéke

Kh.: háromrészes szekrényen hanyatt fekvés, a far a szekrény 
végén van, az ágyéki lordózis kiegyenlített, az egyik láb 
combját a vizsgált személy (v.sz.) két kézzel a melléhez 
húzza, a másik láb a szekrény végén lógva marad.

5. f.: teljes nyújthatóság, a csípőizületben 15 fokos túlzott 
nyújtásig;

4. f.: a passzív nyújthatóság csekély korlátozódása 15 fok 
alatti túlzott nyújtásig, s eközben a másik láb combja 
nyújtottan marad;

3. f.: a passzív nyújtás ellenére sem érhető el, hogy a comb 
a mellhez közel kerüljön, s a másik láb combja meg-
emelkedik.

 A tesztelést a másik oldalon is el kell végezni.
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191. ábra 
Az egyenes combfeszítő

nyújthatóságának mérése
Kh.: hason fekvés padon, a tesztelő egyik kezével a padhoz 

rögzíti a v.sz. csípőjét, a másik kezével bokánál fogva 
térdben hajlítja az egyik lábat.

5. f.: a passzív segítséggel hajlított láb sarka eléri a farizmokat;
4. f.: a passzív segítség ellenére a sarok és a farizmok közti 

távolság 15 cm-ig  terjed;
3. f.: a passzív segítség ellenére a sarok és a farizmok közti 

távolság több, mint 15 cm.
 A tesztelést a másik oldalon is el kell végezni.

192. ábra 
A térdhajlító izomcsoport  
nyújthatóságának mérése

Kh.: hanyatt fekvés padon, karok a test mellett. A tesztelést 
végző a v.sz. egyik lábát térdnél rögzíti a padhoz, 
a másikat nyújtottan felemeli.

5. f.: a felemelt láb és a pad síkja közti szög 90 fokos, 
a térdhajlat fájdalma nélkül;

4. f.: a felemelt láb és a pad síkja közti szög 80–90 közötti, 
a térdhajlat fájdalma nélkül;

3. f.: a felemelt láb és a pad síkja közti szög 60–80 fok 
közötti, a térdhajlat fájdalma nélkül.

 A tesztelést az ellenkező oldalon is el kell végezni.

193. ábra 
A combközelítő  

izmok nyújthatóságának mérése

Kh.: hanyatt fekvés, karok mélytartásban a test mellett; 
lábterpesztés

5. f.: a két láb által bezárt szög 60 fok vagy több;
4. f.: a két láb által bezárt szög 40–60 fok közötti;
3. f.: a két láb által bezárt szög 25–40 fok közötti.
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Egyéb hajlékonyságmérési eljárások
Sem általánosan az ember összes ízületét tekintve (Harris, 1969), sem sportág-, verseny-
szám-specifikusan nem tapasztalhatjuk azt, hogy egy hajlékonysági teszt eredményéből követ-
keztetni lehetne az egyén általános hajlékonyságának színvonalára (Nádori és mtsai., 1984).

Ezért a hajlékonyság mértékére akkor kapnak a szakemberek egyértelmű választ, ha 
a mozgástevékenység szempontjából érintett, valamennyi ízületnél elvégzik a mérést.

Hajlékonyságmérés egyszerű motoros tesztekkel
A váll-, a gerinc-, a csípőízületben és a lábak elmozdulásának mérésére használható teszteket 
és statisztikai normákat Nádori és mtsai. (1984) munkája tartalmazza. Ezek közül példaként 
a vállízület hajlékonyságának mérésére ajánlott eljárást mutatjuk be a 194.	ábrán.

Alkalmazási terület: a vállízület mozgékonyságának mérése
Eszköz: 1 db cm-es  beosztású, 1,5 m hosszúságú tornabot
Végrehajtás: a v.sz. szögállás, mellső középtartásban megmarkolja 
a botot, majd magastartáson át nyújtott könyökkel hátsó rézsútos mély-
tartásba viszi a fogás elengedése vagy a kezek elcsúsztatása nélkül. Ezt 
követően a hátsó helyzetből – ugyanazon a mozgáspályán – visszaemeli 
a botot a kiindulóhelyzetig. A mozgásfeladatot addig végeztessük, amíg 
a legszűkebb fogástávolság mellett is képes a próbázó a szabályos 
végrehajtásra.
Értékelés: az a legkisebb távolság, amelyet a markoló kezek között 
mérhetünk a tornaboton (cm).

Sportoló lányok Sportoló fiúk
Életkor –x s n Életkor –x s n

(év) (cm) (cm) (év) (cm) (cm)
11 57,8 16,6 44 11 65,6 15,1 78
12 60,6 17,0 103 12 69,3 17,4 284
13 60,8 16,6 147 13 73,8 18,1 383
14 58,7 17,9 124 14 75,9 19,1 332

–x = átlag, s = szórás, n = vizsgált személyek száma
194. ábra

A vállízület hajlékonyságának mérése és orientációs értékei (Nádori és mtsai., 1984)

Sportág-, versenyszám-specifikus hajlékonyságmérés
A hajlékonyság sportág- és azon belül verenyszám-specifikus. Ez azt jelenti, hogy ma a Ma-
gyarországon űzött közel 100 sportág szerint nagyrészt eltérő.

Ilyen sokféle sportág-, versenyszám-specifikus teszt bemutatására természetesen itt 
nincs lehetőség. Ezért Counsilman (1982) után a 195.	ábrán csak az úszás hajlékonysági 
tesztjeit ismertetjük.
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Hajlékonyságmérő műszerek
Az egyszerű, ún. motoros tesztekkel történő hajlékonyságmérésen túl ma már e célra a go-
niometria is rendelkezésre áll (Hebbelnick, 1988).

A goniométer egy 180 fok beosztású szögmérő, amelynek két meghosszabbított karja 
van. Az egyik rögzített, a másik elfordítható. Hebbelnick (1988) a következő goniométereket 
ismertette: a Leighton flexométer és az Elgon elektrogoniométer. A motoros hajlékonysági 
teszteket elsősorban a testnevelés és edzés gyakorlatában, a goniométereket nagyobb pon-
tosságuk miatt a sporttudományos kutatásban használják.

Kh: nyújtott ülés, karok oldalsó középtartásban, a tenyerek előre néznek.
Mérés: karhúzás hátra. A két kéz ujjhegyei közti távolság lemérése társ segítsé-

gével cm-beosztású rúddal (cm).

Kh: hason fekvés, az áll érinti a talajt; karok vállszélességben magastartásban, 
bottartás függőlegesen; a bot vége a talajon.

Mérés: botemelés; azt a távolságot kell mérni, amennyire a vizsgált személy a bot 
végét a talajtól elemelte (cm).

Kh: nyújtott ülés, a lábak zártak, a törzs függőleges.
Mérés: a térdek hajlítása nélkül talpirányú hajlítás, és a kevésbé hajlított lábfej 

nagyujjának talajtól való távolságának megállapítása (cm).

Kh: kis terpeszben nyújtott ülés, ujjkulcsolás a nyakon.
Mérés: törzshajlítás előre. A homlok és a talaj közti távolság lemérése (cm).

Kh: nyújtott ülés, mint a C tesztnél; a sarok falhoz nyomva.
Mérés: Lábháti irányú hajlítás. A kevésbé hajlékony láb nagyujja és a fal közötti 

távolság lemérése (cm).

195. ábra 
Az úszás hajlékonyságmérési tesztjei  

(Counsilman, 1982)
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10.5.5.8.	A	hajlékonyság	fejlődése	és	fejlesztése	a	fejlődés-érés	korában
A hajlékonyság fejlődését a 196.	ábrán mutatjuk be. Eszerint Farmosi (1992) úgy találta, 
hogy a lányoknál 8–14, a fiúknál 11–17 éves kor között erőteljes e tulajdonság fejlődése.

A hajlékonyság fejlesztésének megkezdésében a 197.	ábra	nyújt tájékoztatást.

196. ábra
A hajlékonyság mértékének életkor szerinti változása  

(Farmosi, 1992)

197. ábra
A hajlékonyság fejlesztési lehetőségei a fejlődés-érés korában  

(Harsányi–Glesk, 1992)
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10.5.6.	A(z)	(izom-)lazaság

10.5.6.1.	A	lazaság	fogalma,	értelmezése
Az	izomlazaság az a kondicionális képesség, amely az optimális izomtónus96 beállítódását 
teszi lehetővé.
Szinonimái: ellazulási képesség, relaxáció.97

A definícióból98 nyilvánvaló, hogy egyfelől lazaságon szükségszerűen nem az előző fe-
jezetben tárgyalt hajlékonyságot értjük. Bár tagadhatatlan, hogy az izom ellazítása a legtöbb 
esetben kapcsolatban van a hajlékonysággal is (Bull, 1990). Másfelől az is egyértelmű, hogy 
az izomlazaságot (röviden: lazaságot) a mozgások gyors, pontos végrehajtásában játszott 
szerepe miatt ezek egyik feltételeként a kondicionális képességek közé soroljuk.

Az ismert edzéstudományos munkáktól eltérően azért tárgyaljuk külön kondi cionális 
képességként a lazaságot, mert a fejlesztéséhez a többi kondicionális képességtől eltérő el-
járásokat, a pszichotóniás edzés99 körébe tartozó módszereket célszerű használni ( Gárdos–
Mónus, 1991).

A pszichotóniás edzés tulajdonképpen valamennyi olyan eljárás gyűjtőfogalma, amely a kí-
vánatos lelki és izomtónus kialakításában szerepet játszhat, például autogén tréning100 (AT) stb.

10.5.6.2.	Az	autogén	edzés
Az	autogén	edzés a pszichés és a vegetatív feszültségi állapot kedvező áthangolásának, 
az izomlazaság fejlesztésének olyan módszere, amely szövegek és az ezekhez kapcsolódó 
képzetek belső ismétlésére, gyakorlására épül. Az AT módszereit Gárdos–Mónus (1991) 
munkájára támaszkodva az alábbiakban ismertetjük.

10.5.6.3.	A	lazaság	fejlesztése	autogén	edzéssel
Az ellazulás tulajdonképpen ernyesztő gyakorlatok végzésével érhető el.

Ernyesztő	gyakorlatokon azokat a mozgással (leengedéssel, ejtéssel, lengetéssel, 
rázással) vagy mozgás nélkül végzett edzéseszközöket értjük, amelyek elősegítik az izmok 
tónusának csökkentését.

A lazaság vizsgálata
A számos gyakorlat közül az alábbiakban egyet ismertetünk: terpeszállás, mélytartás, el-
engedett kar- és vállizomzat, törzsfordítások balra–jobbra.

Ha a sportoló a karját együtt viszi a törzsével, az azt jelenti, hogy nem képes ellazítani ma-
gát. Ha pedig szinte maga köré tekeredik a karja, az jó ellazulási képességet jelez.

Az ellazulási képesség színvonalától függően célszerű az AT gyakoriságát megszabni.

96 Feszültség
97 Ellazulás
98 Meghatározás
99 Pszichotóniás	edzésen a lelki és akaratunktól független (vegetatív) feszültségi állapot módosításának – csök-

kentésének vagy emelésének –, kedvező szintre történő beállításának rendszeres gyakorlását értjük.
100 Önmagát edző
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198. ábra
A lazítás néhány testhelyzete  
(Knebel, 1985)

Hanyatt fekvés felhúzott térdekkel

„Bérkocsis tartás”

Kampópozíció

Az AT feltételei
A környezet zavaró hatásainak (zajok stb.) kiküszöbölése. Kényelmes, az ellazulást elősegítő 
testhelyzet valamelyiké nek (198.	ábra) felvétele.

Célszerű a szemek könnyed becsukása is.

Az AT gyakorlatai
• Az ellazulás megértetése, megéreztetése: kéz ökölbe szorítása, majd elernyesztése.
• Az ellazított kar felemelése, majd leejtése.
• Nehézségérzés a végtagokban, majd az egész testben.
• „Melegség”-érzés.
• A szívműködés szabályozása.
• A „hasi melegségérzés”.
• A „homlok hűvösségének” érzése.

A fenti érzések kialakítása a megfelelő szövegek ismétlésével történik, például „A jobb ka-
rom meleg” stb.

Az AT egy ideig szakember vezetésével, majd önállóan is végezhető.
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199. ábra
A motoros képességek kölcsönhatásai

MOTOROS KÉPESSÉGEK

Teljesítőképes mozgástechnikai tudás (mozgáskészség)

KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK

Reagáló
Ritmus

Egyensúlyozó
Tájékozódó

Átállító
Differenciáló

Gyorskoordinációs

KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK

Erő
Gyorsaság

Állóképesség
Hajlékonyság
Izomlazaság

10.6.	A	motoros	képességek	összefüggései

Bármely sportág teljesítményei csak abban az esetben fejleszthetők, ha a sportoló egyaránt 
rendelkezik a mozgások eredményes végrehajtásához szükséges technikai tudással és az ezzel 
összhangban álló kondicionális képességekkel is. Azaz a teljesítőképes tudás a koordinációs 
és kondicionális képességek kölcsönhatásában valósul meg (199.	ábra).	Ha a kondicionális 
képességek valamelyikét szükséges javítani, akkor az ehhez felhasználható gyakorlatok tech-
nikáját előbb készséggé szükséges fejleszteni ahhoz, hogy a kívánt edzéshatás az egészség 
károsodása nélkül elérhető legyen. Például ha az egész test erejét a súlyemelő szakítással 
célszerű növelni, akkor e gyakorlat alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha a szakítás 
technikáját már megtanulta és készséggé fejlesztette a sportoló.

Ha pedig valamely technikai elem megtanulása a cél, akkor ehhez csak akkor érdemes hozzá-
fogni, ha a sportoló már eleve rendelkezik az ennek végrehajtásához szükséges kondicionális 
képességgel, vagy elegendő idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy a mozgáselem végrehajtásához 
szükséges kondicionális képesség a megfelelő színvonalra fejlődhessen.

Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy a kondicionális képességek a mozgáselemek 
útján jutnak érvényre, vagy a technikai elemek a hordozói a kondicionális képességeknek.

Tehát a képesség- és készségfejlesztés egyaránt lehet célja és eszköze is a mozgásos 
cselekvéstanulásnak (Nádori, 1986).



11.	A	stratégia	és	taktika

11.1.	A	stratégia

A	stratégia a sportmozgások céljainak meghatározását, továbbá a küzdelem célkitűzéseinek 
elérését segítő intézkedéseket és az irányításra vonatkozó legalapvetőbb ismeretek rendsze-
rét jelenti. Tehát a stratégia a célok kitűzését és ezek elérésének átfogó tervezését, a taktika 
pedig a célok megvalósításának a megszervezését jelenti.

11.2.	A	taktika

A taktikára vonatkozó ismereteket Istvánfi (1986a, b) nyomán az alábbiakban foglaljuk 
össze.

11.2.1.	A	taktika	fogalma	és	fajtái
A taktika a sportoló azon cselekvéseinek a rendszere, amellyel a rendelkezésre álló moz-
gástechnikai tudást és kondicionális képességeket valamely cél elérése érdekében fel tudja 
használni.

Az egyéni, csapatrész, csapat támadó és védekező taktika sportágspecifikus ismereteit 
Csanádi (1978), Zalka (1991), Mezey (1988), Marczinka (1993), Hancsik és mtsai. 
(1990), Páder (1968) és Glesk (1988) munkái tartalmazzák.

11.2.2.	Taktika	és	sportágcsoportok
A taktikai lehetőségek szempontjából a sportágakat csoportokba sorolják.

a) Közvetlen kapcsolat nélküli sportágak
 Ezt a csoportot a szakirodalom „sorsolásos sportágaknak”  nevezi. Ez az elnevezés 

azonban nem különíti el a többi csoporttól azokat a sportágakat, amelyekben a küz-
delem folyamán nincs mód közvetlen beavatkozásra az ellenfél tevékenységébe. 
Ilyen sportágak többek között az atlétika ügyességi számai, az íjászat, a műkorcsolya, 
a sportlövészet, a torna stb. S nemcsak ezekben a sportágakban sorsolhatják a sporto-
lókat, hanem még a további csoportokba tartozókat is. A taktika szerepe e közvetlen 
kapcsolatot nélkülöző sportágakban jelen van, de nem döntő tényezője a küzdelem-
nek. Ilyen taktikai cselekvés például a magasugró magasságkihagyása.

b) Ciklikus sportágak
 E sportágak például az atlétika futószámai, a kajak-kenu, az evezés, a sífutás, a ke-

rékpározás, az úszás stb.
 Ezekben a sportágakban – még kimért pálya esetén is – jelentős szerepe van az egyéni 

taktikának, az iramváltásnak, a jó pozíció elfoglalásának stb.
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c) Páros küzdősportágak
 Ide tartozik mások mellett a birkózás, dzsúdó, ökölvívás, vívás – s bár háló választja 

el az ellenfeleket: az asztalitenisz és a tenisz is. A páros küzdelmekben is az egyéni 
taktikáé a vezető szerep, de nem tagadható a csapatversenyeknél a csapatrésztaktika 
szerepe sem.

d) A sportjátékok
 E csoportba a kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, jégkorong, vízilabda stb. tartozik. 

Ezekben a sportágakban az egyéni taktika mellett teljesítménymeghatározó szerepe 
van a csapatrész- és csapattaktikának.

E vázlatos felsorolás is azt mutatja, hogy a taktikai feladatoknak valamennyi sportágban 
jelentős szerepe van.

11.2.3.	A	taktikai	feladat,	versenyhelyzet	és	taktikai	cselekvés
A	taktikai	feladat olyan problémahelyzet, amelynek megoldása a sportolóktól döntést igé-
nyel. Azokban a sportágakban, amelyekben a taktikának meghatározó szerepe van, különö-
sen szem előtt kell tartani, hogy a győzelemhez szükséges taktikai feladatok megoldása csak 
a kondicionális képességek, a technikai tudás, az elméleti ismeretek és az akarat-erkölcsi tu-
lajdonságok birtokában lehetséges. A	csak	taktikai	ismeretek	nem	elégségesek	(200.	ábra)!

A	versenyhelyzet a küzdelem meglévő vagy megteremthető cselekvési lehetőségeket 
nyújtó állapota. A sportoló arra törekszik, hogy olyan versenyhelyzeteket vagy játékszituáci-
ókat1 alakítson ki, amelyekben saját sikere a valószínűbb. Például a belharcban jó ökölvívó, 
erre törekszik ellenfelét rákényszeríteni.

A	taktikai	cselekvés olyan mozgásos tevékenység, amelynek folyamán a sportoló vá-
lasztási lehetőségekkel áll szemben, és a sikeres megoldást a helyes döntés teszi lehetővé.

A sportolók döntéseiket igen sok esetben valószínűségi alapon hozzák meg. Az így 
hozott döntést anticipációnak2 nevezzük. A kifejezés arra utal, hogy egy ingerre adott vá-

200. ábra 
A taktikai feladat megoldásának feltételei 
(Istvánfi, 1986a)

1 Helyzet, körülmény
2 Elővételezés
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laszcselekvést már az előtt megindítja a sportoló, mielőtt az ellenfél a választ kiváltó ingert 
megteremthette volna. Ilyen lehet például birkózásban egy fogásindítás megelőzése. Az ilyen 
előrehozott döntés feltételezi a taktikai gondolkodást.

A	taktikai	gondolkodás olyan lelki folyamat, amely a megértés szintjén a küzdelem 
választásos helyzeteinek elemzését foglalja magában.

11.2.4.	A	taktika	oktatása
A taktikai képzés alapvető céljaként – döntően a páros küzdősportágakban és sportjátékok-
ban – a sportolók döntési képességének fejlesztését jelölhetjük meg. Más szóval a sikeres 
taktikai cselekvés érdekében fel kell ismerni és meg kell találni a probléma megoldásának 
legjobban megfelelő taktikai eszközt, megoldást.

A döntően taktikameghatározottságú sportágak űzőinek képzésénél elsődlegesnek kell 
tartani a perceptuomotoros3 ügyesség fejlesztését.

A	perceptuomotoros	ügyesség	a mozgásos ügyességnek olyan speciális megjelenési 
formája, amelyben az állandóan változó környezet ingereinek észlelése, célszerű inger- és vá-
laszválasztó, valamint a gyors és helyes döntések, pontos válaszcselekvések a teljesítménymeg-
határozó tényezők (Istvánfi, 1986b). Kialakításának alapvető módszere a versenytevékenység 
problémahelyzeteinek mint taktikai feladatoknak változó körülmények közötti gyakorlása.

11.2.5.	A	taktika	oktatásának	módszerei
• Az átlagon felüli öröklött adottságokkal rendelkező játékosoknál a versenyhelyze-

tekkel kapcsolatos, elraktározott cselekvésminták a taktikai tevékenység fejlődését 
eredményezik.

• A taktikameghatározottságú sportágakban a technikai elemek gyakorlása közben 
a taktikai felhasználás legyen az alapvető oktatási szempont.

• A taktika oktatásában az egész–rész–egész módszer a leghatékonyabb.
• A taktikai elemek elsajátítása és alkalmazása közben a gyorsaságot és pontosságot 

egyenrangú tényezőként célszerű kezelni.
• A konkrét játékhelyzetek közül nem a lehető legtöbb, hanem csak néhány oktatása 

mutatkozott eredményesebbnek.
• A cselekvésbe ágyazott elméleti képzés elősegíti a taktikai képzés hatékonyságát.

3 Észlelési-mozgásos



12.	Az	edzéskiegészítő	eljárások

12.1.	Az	edzéskiegészítő	eljárások	fogalma

Az	edzéskiegészítő	(vagy -kísérő) eljárásoknak nevezzük azokat a módszereket, amelyekkel 
elősegíthető a szervezet energiaveszteségének, katalizátorainak1  pótlása, kiküszöbölhetők 
az elektrolit-háztartás2  zavarai, és elősegíthető a gyorsabb regeneráció.

12.2.	Az	edzéskiegészítő	eljárások	fajtái

A sportteljesítmények fokozatos javulása a teljesítményfejlődést alapvetően meghatározó 
tényezők:

•	 a	sportágspecifikus	adottságok és
•	 a	rendszeres	felkészülés

mellett többféle edzéskiegészítő eljárás alkalmazását vonta maga után. Napjainkra – első-
sorban a kereskedelem tömegméretű ajánlatai nyomán – úgy tűnhet, hogy ezek hatása 
nagyobb, mint az öröklött tulajdonságoké és az edzésé. Ezért is célszerű, hogy Grosser 
és mtsai. (1986), Sipos (1994b) és Schek és mtsai. (1995) nyomán elősegítsük a szakemberek 
és sportolók tájékozódását.

Mielőtt az egyes eljárások részletezésére rátérnénk, az előbbieken túl nem győzzük 
hangsúlyozni a következőket.

Míg az edzés terjedelme el nem éri a heti 6-7-szeres gyakoriságot, aligha	szükséges 
az edzéskiegészítő eljárások átfogó alkalmazása.

12.2.1.	A	regeneráló3  edzés
A regeneráló edzésmunkát részben a fejlesztő edzések befejező részében, részben önálló 
edzésegységként is alkalmazzák. Mégis az edzéskiegészítő eljárások között ismertetjük, 
mert alapvető célját tekintve Grosser és mtsai. (1986)-val egyetértve ide tartozónak érezzük.

A	regeneráló	edzés	az a tevékeny eljárás, amelynek során kb. 15/20–60 perces idő-
tartamú, aerob-küszöb körüli, a maximális teljesítmény 30-50%-os  intenzitásával folyó, jól 
edzett sportolóknál kb. 130-140-es  pulzus melletti, többségében ciklikus mozgást, elsősorban 
futást (úszást stb.) jelent, amit könnyű stretching egészíthet ki.

1 Vegyi folyamatokat gyorsító vagy lassító anyag
2 Sók, nyomelemek
3 Helyreállító
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Ha a regeneráló edzésre a nagy terhelést követő 2 órán belül kerül sor, akkor a homeosztázis4 
helyreállításában és viszonylagos állandósításában is pozitív szerepet játszik.

Kindermann (1978) azt is kimutatta, hogy egy kb. 30 perces regeneráló futás a tejsav 
(mint a fáradtság egyik kiváltó okozójának) szintjét kb. feleannyi idő alatt csökkentette, mint 
a passzív pihenés (201.	ábra).

201. ábra 
A regeneráció időtartama tevékeny és passzív  

pihenő esetén (Pahlke–Peters, 1991)

4 A szervezet egyensúlyi helyzete
5 Tevékeny
6 Pulzuscsökkenés, lassúbb, mélyebb légzés

A regeneráló edzés időtartama rövidebb (kb. 15-20 perces) akkor, ha közvetlenül a nagy 
összterhelésű edzést követően kerül rá sor. S hosszabb lehet, ha napi többszöri edzés esetén 
külön edzésegységként (például a nagy összterhelésű edzést követő nap délelőttjén) lehet 
lebonyolítani.

A fentiekben ismertetett aktív5  pihenési eljárás hatékonyabb a passzív (fürdők, szauna, 
masszázs stb.) eljárásoknál. Míg az aktív eljárás hatására – a fáradtságtermékek elszállítá-
sában vezető szerepet játszó – vérkeringés kb. hatszorosára, addig a passzív módszereknél 
csak másfél-kétszeresére növekszik.

12.2.2.	Fürdők
A vízkezelési eljárások közül az edzésgyakorlat részére a meleg vizes fürdő a legkönnyebben 
elérhető passzív regeneráló eljárás. A 36-37 oC-os  vízben 10-15 perces fürdés oldja az izom-
zat feszülését, fokozza a vérbőséget, ezzel gyorsítja a fáradtságtermékek elszállítását, és va-
gotóniás6  hatással is jár. A kádfürdő hatékonyabbnak bizonyult a zuhanyozásnál, szaunánál is.

12.2.3.	Úszás
Úgy találták, hogy a kb. 26 oC feletti hőmérsékletű vízben történő alacsony intenzitású úszás 
a regeneráló edzés és a meleg vizes fürdő hatásait részben hasznosítani tudta a regeneráció 
érdekében.
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12.2.4.	Szauna
A heti egyszeri 12-15 perces vagy a heti kétszeri 5-6 perces szaunázás fokozza a perifériás7 
vérkeringést, s ezzel hozzájárul a salakanyagok gyorsabb elszállításához, a test szöveteinek 
átmelegítésével elősegíti az izomzat fellazulását, és elősegíti a szervezet vagotóniás átállását. 
Az utolsó szaunázás legalább 24 órával előzze meg a versenyt, mérkőzést.

12.2.5.	Masszázs
Miltényi (1998) szerint a masszázs az izmok passzív tornája. Két alaptechnikával érdemes 
megismerkedni.

a) A hagyományos masszázsiskolák „a négy az egyhez, egy a négyhez” technikáját 
használják. Itt a maszírozandó izmot mindig elemeljük a csontos alapjáról, mégpedig 
úgy, hogy az izmot a hüvelyk és a többi négy ujjunk közé fogjuk. A kiemelt izmot 
a szivacs préseléséhez hasonló mozdulatokkal a hüvelykujjunk és a többi négy ujj 
között átnyomogatjuk, átgörgetjük. A gyúrás iránya mindig követi a vér és a nyirok-
keringés irányát.

b) A finn, illetve távol-keleti masszázs más technikát használ a gyúráshoz. A masszí-
rozott izmot mintegy „szétnyomják” ezek a masszázsok. A gyúró körkörös mozgást 
végző hüvelykujja (vagy hüvelykujjai) a gyúrandó izmot annak csontos alapjához 
nyomja (vagy nyomják).

Bármilyen technikát alkalmazunk, a gyúrás alapszabálya, hogy durván, erőszakosan soha 
nem szabad dolgozni, a jól kivitelezett gyúrással még a nagyon kötött izomzatban sem 
okozhatunk fájdalmat.

7 Központtól távoli

65. táblázat
Állóképességi sportoló heti edzésterve a regeneráló intézkedésekkel (Platonov, 1988a)

Napszak Feladat Napok
  H K Sz Cs P Sz
 Előkészítés Meleg Nagyon forró Váltakozó (hideg- Meleg Váltakozó Nagyon
  zuhany zuhany meleg) zuhany zuhany zuhany forró zuhany
Délelőtt EDZÉS AEROB ANAEROB GYORSASÁGI ANAEROB GYORSASÁGI KOMPLEX
  Közepes közepes közepes Alacsony Közepes Alacsony
  intenzitás intenzitás intenzitás intenzitás intenzitás intenzitás
 Regeneráció Meleg, sós  Meleg  Meleg
  kádfürdő  eukaliptuszos  eukaliptuszos
    kádfürdő  kádfürdő
 Előkészítés Szauna Tonizáló* Meleg, édes Forró mandula- Tonizáló Meleg
   masszázs vizű kádfürdő fenyős kádfürdő maszázs zuhany
Délután EDZÉS GYORSASÁGI AEROB KOMPLEX ANAEROB AEROB KOMPLEX
  Magas Magas Közepes Magas Versenyspecifikus Alacsony
  intenzitás intenzitás intenzitás intenzitás intenzitás intenzitás
 Regeneráció Meleg Meleg, sós vizes Forró madula- Meleg Meleg, sós vizű Szauna
  eukaliptuszos kádfürdő fenyős kádfürdő édesvizű kádfürdő egésztest-
  kádfürdő  víz alatti kádfürdő  masszázs
    masszázzsal

* izomtónus-fokozó
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Az alsó végtag önmasszázsánál különösen fontos, hogy megtaláljuk azt a testhelyzetet, ahol 
az izmaink nincsenek megfeszítve.

A különböző edzéskiegészítő eljárások és az edzések összehangolását Platonov 
(1988a) nyomán a 65.	táblázatban mutatjuk be.

12.2.6.	Kvarcolás
Az enzimrendszer8 tevékenységének fokozásával javítja az anyagcserét, növeli a fertőzések-
kel szembeni ellenálló képességet és a tesztoszterontermelést. Ez utóbbival még jó hatással 
van az erő és gyorsaság javulására is.

12.2.7.	Elektroterápia
Két-három naponként alkalmazva az izomzat gyorsabb kipihenését segíti elő, s gyors, tartós 
regenerációval jár.

A megengedett teljesítményfokozókat, az adjuváns9  szereket Sipos (1994b) nyomán 
az alábbiak szerint ismertetjük.

12.2.8.	A	vitaminok
A	vitaminok olyan kalóriaérték10 nélküli szerves vegyületek, amelyek a szervezet számára 
nélkülözhetetlenek, és amelyeket maga a szervezet nem tud a szükséges mértékben elő-
állítani.

Zsírban	oldódik az A-, D-, E- és K-vitamin.
Vízben	oldódik a B-, C-, H-vitamin és a folsav.
A zsírban oldódó vitaminokat a szervezet képes raktározni. Ezért beviteléről nem kell 

naponta gondoskodni. A vízben oldódókat naponta kell adagolni, de a felesleget a szervezet 
kiüríti.

A szénhidrátdús táplálkozásnál a B1-vitamin-, fehérjében gazdag étrend estén 
a B6 -vitaminigény fokozódik. Az egyes vitaminok jellemzőit a 66.	táblázatban foglaljuk 
össze. Néhány vitaminkészítmény napi szükséglettel összevetett tartalmát a 67.	táblázat-
ban mutatjuk be.

12.2.9.	Ásványi	anyagok	(elektrolitok	vagy	ionok)
Az	ásványi	anyagok szervetlen vegyületek, amelyek az ember anyagcseréjéhez és folyadék-
háztartásához feltétlenül szükségesek. Mivel a testnedvekben elektromos töltéssel is ren-
delkező ionizált állapotban találhatók, ezért elektrolitoknak vagy ionoknak is nevezik őket.

Az ásványi anyagokra vonatkozó ismeretek a 68.	táblázatban találhatók meg. Néhány 
multivitamin11 és táplálékkiegészítő készítmény ásványianyag-tartalma a 69.	táblázatban 
szerepel.

8 Biokémiai folyamatokat gyorsító fehérjék
9 Adjuvánsnak nevezzük azokat a készítményeket, amelyek biológiailag erős hatású gyógyszert nem tartalmaznak, 

számottevő mellékhatással nem rendelkeznek, de részben ellensúlyozni képesek a szervezet energiaveszteségét, 
pótolják a katalizátor hatású vitaminokat, javítják az oxigénhiány-tűrőképességet, vagy kiküszöbölik az elektrolit-
háztartás zavarait.

10 A hő mennyiségének értéke
11 Több vitamint tartalmazó készítmény
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67. táblázat
Néhány vitaminkészítmény összehasonlító táblázata a napi vitaminszükséglet tükrében (Sipos, 1994b)

Vízben	oldódó
 B1 B2 B3 B6 B5 H Folsav B12 C
 mg mg mg mg mg µg µg µg mg
 1,5–2 2–3 20 2–4 10 100–200 100–200 0,5–1 30–125  
 2–8 3 30 6–10 15–20 200 200 1 100–200
 4–10 3 30–40 4–8 15–20 200 200 1 200–400
 10 2 100 10 – – – – –
 5 2 20 2 – – – – –
 5 0,5 10 0,5 – – – 1 50
 0,5 0,5 5 0,2 1 – 100 0,5 20
 1,1 1,5 11 1,4 8 – – 2 60
 10 3 20 10 10 – 160 3 500
 20 5 50 10 10 250 1000 5 150
 20 5 50 10 11,6 250 1000 5 150
 10 10 100 2 20 – – 4 300
 1,5 1,7 20 2 10 30 400 6 60
 1,5 1,7 20 2 10 45 400 6 300
 100 100 100 100 100 100 400 100 250
 B1 B2 Nikotinsavamid B6 Panthenol H Folsav B12 C
 tbl 5 – tbl 200 tbl 20 tbl 100 – tbl 3000 amp 300 drg 100
 tbl 10   amp 50 amp 500   amp 1000 amp 200
 amp 50

Zsírban	oldódó
Vitaminok A D E K
Mértékegység NE NE mg mg
 1 mg = 3333
 NE (1µg = 40 NE)
Napi szükséglet
nem sportoló 06 000–10 000 40–80 05–25 4
gyorserő-erő sportág 08 000–12 000 120 20–30 4
állóképességi sportág 10 000–20 000 120 20–50 4
Multivitaminok
Polybé injekció – – – –
Polybé tabletta – – – –
Polyvitaplex „8” drazsé 3000 1000 – –
Polyvitaplex „10” drazsé 1000 0 500 – –
Plussz multiv. (4000 mg) tbl – – 007 –
Multivitamin M Pezsgő tbl 10 000 0 0400 020 –
Supradyn kapszula 03333 0 1000 010 –
Supradyn pezsgőtabletta 03333 0 0500 010 –
Unicap T drazsé 05000 0 0500 – –
Centrum from A to Zinc tbl 05000 0 0400 030 25
Centrum Jr + Extra C tbl 05000 0 0400 030 –
Mega 100 (NB) tabletta 10 000 0 0400 150 –
Monovitaminok
 A D3 E K
 drg 3 000 drg 3 000 caps 100 tbl 10
 caps 50 000 drg 50 000 amp 30 amp 10
 olaj 1 cs. 1 000 olaj 1 cs. 1 200
 amp 100 000 amp 200 000

Ne = nemzetközi egység; drg = drazsé; caps = kapszula; tbl = tabletta; amp = ampulla; cs = csepp
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A sportolók többsége számára a verítékkel kiürülő elektrolitok pótlása szükséges. Magyar-
országon az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI vagy Sportkórház) gyógyszertárában 
kapható sótabletták (70.	táblázat) is alkalmasak ennek pótlására.

A sókészítmények napi adagja az edzés összterhelésétől és a verejtékezés mértékétől 
függően háromszor 1-2 tabletta. Az F-só főleg erőteljes súlycsökkenés, fogyasztás esetén 
használatos. A lábizomzat görcseinek megelőzésére a Panangin vagy a Calcium-Sandoz 
pezsgőtabletta ajánlható.

Főleg az élvonalbeli állóképességi sportolóknál nélkülözhetetlen a vörösvérsejtképzés-
hez a szervezet vassal történő ellátása. A vashiány kialakulását feltétlenül meg kell előzni. 
Ezért kb. 4-6 hetenként – laboratóriumban – vizsgáltatni célszerű az ellátottságot. Magyar-
országon a Tardyferon, a Sorbifer durules és az Actiferrin a szájon át adható vaskészítmény.

12.2.10.	A	táplálékkiegészítők
Mivel tökéletes mennyiségű és minőségű, a sportági terhelésnek is megfelelő természetes táp-
lálkozás nem valósítható meg, ezért élsportolók (napi kétszeri vagy több edzése) esetén nem 
kerülhető el a táplálékkiegészítők használata. Ezek feladata az, hogy a természetes élelmisze-
rek tartósításnál, előkészítésnél (például hámozás stb.), főzésnél fellépő veszteségeit pótolják.

A	táplálékkiegészítők energiahordozók, azaz több-kevesebb kalóriaértékük van. A há-
rom fő tápanyag (szénhidrát, zsír, fehérje) közül legalább egyet tartalmaznak az esetleges 
aminosavakon12, vitaminokon, elektrolitokon kívül.

A 71.	táblázat néhány táplálékkiegészítő tápanyagtartalmát és energiaértékét foglalja 
össze. A 72.	táblázat pedig segítséget nyújthat az egyénnek és sportágának legmegfelelőbb 
táplálékkiegészítő kiválasztásában.

Elsősorban az izomhipertrófia vagy izomfelépítő erőfejlesztő edzés során célszerű olyan 
fehérjekészítményt választani, amelyik a legnagyobb mennyiségű tojásproteint13 tartalmazza.

Ha a terhelés több órán át tart, akkor nemcsak a folyadék, hanem az energia pótlásáról 
is gondoskodni kell. Erre a célra a Nutricomp ital (71.	táblázat) ajánlható.

70. táblázat
Az OSEI gyógyszertárában kapható tabletták összetétele  

(Sipos, 1994b)

Összetevő
Tablettafajta

N-só F-só
Nátriumklorid (g) 0,25 0,20
Káliumcitrát (g) 0,04 0,15
Magnéziumszulfát (g) 0,10 0,10

12 Állati és növényi fehérjék építőanyaga
13 Tojásfehérje
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71. táblázat
Néhány táplálékkiegészítő energiaértéke és tápanyagtartalma 100 gramm termékre vonatkoztatva  

(Sipos, 1994b)

Táplálékkiegészítő-
fajta

Energiaérték
kcal, illetve kJ

Szénhidrát
gramm

Fehérje
gramm

Zsír
gramm

Formel 60 por 382 kcal – 1599 kJ 19,0 60,0 6,3
Multikraft por 385 kcal – 1611 kJ 39,0 50,0 2,0
Weider Protein por 361 kcal – 1510 kJ 07,9 78,6 1,4
Nutricomp ital/100 ml 125 kcal – 0523 kJ 18,6 05,4 3,3
Power Lean por 312 kcal – 1308 kJ 51,0 20,8 2,1
Opti-Mineral drink por 367 kcal – 1560 kJ 87,6 – –
Isostar por 392 kcal – 1640 kJ 94,0 – –

72. táblázat
Különböző sportolók napi energiaigénye az egyes tápanyagok százalékos megjelölésével 

(Sipos, 1994b)

Sportágcsoportok Energiaigény Szénhidrát
%

Fehérje
%

Zsír
% Sportági példák

Állóképességi
sportágak

70–80 kcal/tskg*
(293–335 kJ) 60 15 25 Közép- és hosszútávfutók,

gyaloglók, triatlonisták stb.

Erő-állóképességi
sportágak

70–80 kcal/tskg
(293–335 kJ) 56 17 27

Evezősök, kajak-kenusok,
gyorskorcsolyázók 1500 m
fölött stb.

Erősportágak 70–75 kcal/tskg
(293–314 kJ) 42 22 36 Súlyemelők, dobóatléták

Gyorserő-
sportágak

60–73 kcal/tskg
(251–305 kJ) 52 18 30

Rövidtávfutók, alpesi sízők,
50–100 m úszók,
tornászok, röplabdázók stb.

Sportjátékok 68–72 kcal/tskg
(284–301 kJ) 54 18 28

Labdarúgók, teniszezők,
kézilabdázók, kosár-
labdázók, vízilabdázók,
jégkorongozók stb.

Küzdősportágak 70–75 kcal/tskg
(293–314 kJ) 50 20 30 Ökölvívók, cselgáncsozók,

birkózók, vívók stb.

Elektrolititalok
Ezeknek a készítményeknek mindegyike tartalmaz valamennyi szénhidrátot is. A legjobbak 
glukózt14  és fruktózt15  is tartalmaznak. A sportitalokba nem célszerű glukózt tenni, mert 

14 Szőlőcukor
15 Gyümölcscukor
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megzavarja a vércukorszintet. A megvásárolt porokat a csomagoláson feltüntetett 2/3-os  
higítással ajánlatos elkészíteni. Így válik a verejtékkel izotóniássá.16

Minden új italt, készítményt csak edzésen, többszöri kipróbálása után célszerű fő- vagy 
célversenyen felhasználni. Az edzéseket és versenyeket követően minél előbb tanácsos 
az elektrolit-, folyadék- és szénhidrátpótlást folyadék formájában megkezdeni. Szilárd táp-
lálék fogyasztása a terhelést követő egy óra eltelte után ésszerű.

12.2.11.	Egyéb	adjuvánsok
Az egyéb adjuvánsok doppingszert vagy a szervezetre káros anyagokat nem tartalmaznak.

12.2.11.1.	Reergin	tabletta
Anaerob edzéseknél elősegíti elsősorban a tejsav átalakítását és kiürítését, s szedése esetén 
gyorsabb regenerációra is számítani lehet.

Adagolás: naponta 3 × 1 tabletta; maximális terhelés idején 3 × 2 tabletta is lehet.

12.2.11.2.	Inozin	tabletta
Emeli a sejt ATP (adenozin-trifoszfát) -szintjét, ami a rövid ideig (10–20 s-ig) tartó maximális 
erőkifejtés fő energiaforrása. Ennek következtében később következik be a vér savasodása, 
javul az oxigénhiány tűrése és az anaerob teljesítőképesség.

Adagolás: naponta 4 × 1 tabletta a versenyt megelőző 3–4 napon és a verseny napján.

12.2.11.3.	Lecitin
A lecitin tisztítja az érfalakat, erősíti a szívizomzatot. Mellékhatása nincs, túladagolása nem 
lehetséges.

12.2.11.4.	L-Karnitin
A sportolók megnövekedett karnitinigénye meghaladja azt a mennyiséget, amelyet a szerve-
zet elő tud állítani. A karnitin késlelteti a fáradás fő okozójának, a tejsavnak az izomzatban 
való felgyülemlését. Nélkülözhetetlen a növekedéshez és az izomzat fejlődéséhez, továbbá 
elengedhetetlenül szükséges a szívizomzat számára is. Javítja az izomzat oxigénellátását, 
növeli az oxigénfelvételt és elősegíti a glikogén17  megtakarítását. Gyorsan felszívódik, ha-
tása már 10-15 perc után várható.

12.2.11.5.	Metionin
A metionin hatására nő a vérben oldott oxigén mennyisége, és ezáltal javul a hemoglobin18 
oxigéntelítettsége. Ez azzal jár, hogy kiszélesedik az aerob munkavégzés lehetősége, a sa-
vasodás később következik be. A terhelés előtt 1-1,5 órával célszerű bevenni.

16 Egyező ozmotikus (kiegyenlítő) nyomásúvá
17 Szénhidrát, a legfőbb energiaforrás
18 A vörös vérsejtek oxigént szállító, vastartalmú fehérjéje
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12.2.11.6.	Para-amino-benzoesav	(PABS	vagy	PABA)
A PABS részt vesz a vasanyagcserében, a vörösvértestek képzésében. Sok proteinkészítmény 
járulékos összetevője.

12.2.11.7.	Jukka
A jukka Mexikóban és az USA-ban  honos örökzöld növény. Kivonata mások mellett sza-
ponint19 és antioxidánsokat20 tartalmaz. Támogatja az immunrendszert, javítja a szervezet 
ellenállóképességét.

A jukkát kúraszerűen kell alkalmazni, általában 3–4 héten át. Szedése alatt az átlagosnál 
több folyadék fogyasztása elősegíti a méreganyagok kiürítését.

12.2.11.8.	Ginseng
A ginseng kíméli a glikogénraktárakat, a szervezetet a testzsírból történő anyagcserére állítja 
át, több oxigénhez juttatja a szervezetet, késlelteti a tejsav szintjének emelkedését (ami tu-
lajdonképpen a munkavégzés egyik akadályozója). Elősegíti, hogy a szervezet hasznosítsa 
a vitaminokat és ásványi anyagokat. A ginseng kapszula21 formájában a leghatékonyabb.

Az előbbiekben felsorolt megengedett teljesítményfokozók, adjuvánsok listája nem teljes. 
Nem is lehet az, hiszen az új felismerések, de még inkább a	kereskedelmi	érdekek	szerint	
állandóan változik. Emellett azzal is számolni kell, hogy e készítményekről a különböző szak-
értők véleménye eltérő. Brönnimann (1998) szerint az elmúlt években tudományos ismérvek 
alapján vizsgált 30 készítmény – köztük több, az előbbiekben felsoroltakkal együtt – nem 
bizonyult teljesítményfokozó hatásúnak. Ezt Pucsok (1998) is megerősítette. Úgy találták, 
hogy az  E-vitamin, a megengedett mennyiségű koffein és a kreatin	az, ami tudományos 
kritériumokkal folytatott vizsgálat szerint is teljesítményfokozónak bizonyult.

Befejezésül ismét hangsúlyozni kell, hogy ha a fentiek vagy további edzés kiegészítő el-
járások hozzá is járulhatnak a teljesítménynöveléshez, az öröklött adottságokhoz és a célszerű 
edzéshez viszonyítva hatásuk csak elenyésző, de sokszor a győzelemhez elengedhetetlen 
mértékű lehet. Különösen akkor, ha a sportoló hisz ezek telje sítménynövelő hatásában. A nem 
megengedett teljesítményfokozókkal (dopping) a sportélettan (Ángyán, 1993 és Pucsok, 
1998) foglalkozik.

19 A szaponin növényi szteroid. Nem szerepel a doppinglistán. Elősegíti a szükséges tápanyagok felszívódását, tá-
mogatja az immunrendszer (a szervezet védekező rendszere) működését s ezzel a szervezet ellenálló képességét.

20 Antioxidánsok = A sejtek anyagcseréjének melléktermékeként szervezetünkben szabad gyökök keletkeznek, 
amelyek károsítják a sejtmembránokat (sejthártya) és a DNS-t (dezoxiribonukleinsav = az öröklésben döntő sze-
repet játszó anyag), szerepet játszanak az öregedési folyamatokban, az immunrendszer gyengülésében és a rák 
kialakulásában. Az antioxidánsok (közülük a legfontosabb az E- és a C-vitamin, a béta-karotin és a szelén) kö-
zömbösítik a szabad gyököket.

21 Tok



13.	Az	elméleti	képzés

13.1.	Az	elméleti	képzés	fogalma,	lehetőségei

Elméleti	képzésen a sportbeli felkészüléssel szorosan összefüggő ismeretek sajátos körül-
mények közötti átadását, a felkészítésben részt vevő csoport tagjai (202.	ábra) általi meg-
beszélést értjük.

Kevés sportág (sportjátékok, 
ún. taktikameghatározottságúak) ki-
vételével a sportbeli felkészüléssel 
kapcsolatos ismeretek átadására, meg-
beszélésére többségében nem külön 
elméleti foglalkozásokon (mint pél-
dául a taktikai megbeszélések stb.), 
hanem a gyakorlatok végzése előtt, 
közben (a pihenők alatt) és után, uta-
zások, vizsgálatok, az edzéstervek megbeszélése és a teljesítmények értékelése során stb. 
kerül sor. Külön ügyelni szükséges az alábbiakra:

• fogadókész-e a sportoló az ismeretek befogadására, megbeszélésére, és
• a gyakorlatok végzése közbeni ismeretnyújtás ne járjon az adott gyakorlatok hatását 

rontó pihenők indokolatlan megnövelésével.

13.2.	Az	elméleti	képzés	területei

13.2.1.	A	felkészülésben	való	részvétel	feltételei
A felkészülésbe bekapcsolódókat tájékoztatni szükséges az edzések körülményeiről (hely, 
idő, gyakoriság, követelmények, várható hatások), a versenyeken, mérkőzéseken való rész-
vétel feltételeiről, az egyes foglalkozásokon tanúsítandó magatartási normákról, az igénybe 
vehető szolgáltatásokról (öltöző, fürdő stb.).

13.2.2.	Az	edzések	szervezési	körülményei
Edzéshelyek, szerek, eszközök előkészítése, az utómunkálatok, estleges karbantartási fel-
adatok ellátásának rendje.

13.2.3.	Egészségügyi	és	baleset-elhárítási	szabályok
Határozott és félreérthetetlen követelményeket kell állítani az egészség megőrzése, a balese-
tek megelőzése érdekében. Ez szükségszerűen vonatkozzon a szerek használatára és a gya-
korlatok végrehajtására egyaránt.

202. ábra 
A felkészítésben részt vevő 
csoport összetétele
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13.2.4.	Az	edzésre	és	versenyzésre	vonatkozó	ismeretek
A sportbeli felkészülés távlati szakaszaiban történő előrehaladásnak és a teljesítményfejlődés-
nek megfelelően mind mélyrehatóbb információkat szükséges biztosítani a sportoló számára 
a felkészülés fő feladatai: a technikai, taktikai képzés, a kondicionális képességek fejlesztése, 
az edzéskiegészítő eljárások alkalmazása és a terhelésadagolás területéről.

13.2.5.	A	sportszaknyelv	elsajátíttatása
Ahhoz, hogy a felkészítésben részt vevő csoport tagjai megértsék egymást, elengedhetetlen 
az, hogy „egy nyelven beszéljenek”. Ez azt jelenti, hogy lehetőleg azonos szaknyelvet szüksé-
ges használniuk. Mint minden szakmában, a különféle sportágakban is hódít a szakzsargon1.

Ez azonban – elsősorban a gyermekkorú és a kezdő sportoló számára – nem mindig 
érthető. E kifejezések kezdetben egyértelmű, konkrét és kézzelfogható magyarázatot igé-
nyelnek. Továbbá a megértést célszerű ellenőrizni azzal, hogy megkérik a sportolót, mondja 
el, hogyan értelmezi a kapott információt.

13.2.6.	A	sportoló	önmegfigyelése
Az önellenőrzés egyfajta szubjektív2 módszerét Arosjev (1974) nyomán az alábbiakban 
mutatjuk be. A sportoló megfigyeli saját közérzetét, edzéskedvét és fáradtságérzetének fo-
kát. Ezeket edzésnaplójába az edzés(ek) után néhány órával bejegyzi. Az egyes mutatókbeli 
megfigyelések értékeléséhez az alábbi szempontok nyújtanak segítséget.

Közérzet: az alvás, étvágy, tettrekészség és az emberekkel szembeni viszony becslése 
alapján lehet: Kiváló = 100%, jó = 80%, közepes = 60%, gyenge = 40%, elégséges = 20%, 
rossz = 0%.

Edzéskedv: ezt aszerint ítélje meg a sportoló, hogy az adott edzésegység elvégzéséhez 
milyen kedvvel kezdett hozzá. Igen jó kedvvel = 100%, jó kedvvel = 80%, közepes kedv-
vel = 60%, nem sok kedvvel = 40%, elégséges kedvvel = 20%, rosszkedvűen = 0%.

A	fáradtság	foka, ezt az edzésegység után 1-2 órával célszerű becsülni. Azt kell a spor-
tolónak önmagán megfigyelnie, hogy pszichikai és fizikai szempontból mennyire viselte meg 
a befejezett edzés. Nincs fáradtság = 0%, alig érezhető fáradtság = 20%, közepes fáradt-
ságot érez = 40%, nagy fáradtság = 60%, igen nagy fáradtság esetén = 80% és maximális 
fáradtság érzésekor = 100%.

E szubjektív adatokat is hasznos az edzésnaplóba feljegyezni. Az objektív adatokkal 
összevetve mind a sportoló, mind az edző segítségére lehetnek az edzésmunka helyes további 
formálásában. A szubjektív önellenőrzés egy másfajta lehetőségét kínálja a 73.	táblázat. Ezen 
a felkészülés fizikai, pszichés, pszichomotoros, tervezési és végrehajtási, továbbá a külső 
feltételek közül 40 mutató szerepel, a sokszor hallott, olvasott 1-2 szempontos („mély volt 
a talaj”, „ellenszél volt”) elemzés helyett.

A soktényezős teljesítmény stagnálásának vagy visszaesésének okai feltárásához két-
séget kizáróan e sok szempontos eljárás lehet a hasznosabb. A kérdésekre adott válaszok 
alapján feltehetően a valóságot jobban megközelítő becsléshez juthatnak az elemzők, mint 
ha csak egy vagy két szempontot vesznek figyelembe.

1 Sajátos kifejezés
2 Az egyén érzésvilágából eredő
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Fizikai	terület igen nem
Van-e/vannak-e
– egészségügyi problémád? (például infekciós betegség)
– szervi problémád? (például máj, szív, tüdő, vese)
– gyenge terület a szervezetben? (szalagok, csont, izom)
– problémád a fogaiddal?
– jó kondicionális képességeid? (például állóképesség, erő)
– elérted-e a teljesítőképességed határait?
Pszichés	terület
Van-e/vannak-e
– magas teljesítménykészenléted?
– elegendő sikerélményed?
– elégedettség az edzésen?
– sikered a versenyeken?
– problémád az edződdel? – problémád a csoporttársaiddal?
– problémád a számodra fontos egyéb emberekkel?
– félelmed a kudarctól?
– kívülről pszichés nyomás feléd?
Pszichomotorikus	terület
Van-e/vannak-e nehézségeid
– a mozgások végrehajtásában?
– a mozgások tanulásában?
– a hibás mozgások javításában?
– a kondicionális képességek kihasználásában?
– a mozgásrészletekre koncentálásban?
– a mentális edzésben?
Edzéstervezési	és	végrehajtási	terület
Van-e/vannak-e
– szélsőségesen fokozott edzéseid?
– pontos edzésterved?
– túl nagy terjedelmű edzésed?
– túl intenzív edzésed?
– elég pihenőd?
– életkorodnak megfelelő edzéseid?
– sokoldalú és változatos edzésed?
– beleszólásod az edzéstervbe és értékelésbe?
– edzéselméleti ismereteid?
Külső	feltételek
Van-e/vannak-e
– megfelelő edzéskörülményeid? (télen/nyáron)
– megfelelő táplálkozási lehetőségeid?
– megfelelő regeneráló lehetőségeid? (masszázs, szauna)
– túl nagy iskolai/munkahelyi terhelésed?
– anyagi, tárgyi gondjaid? (felszerelés, edzésanyag)
– képzett edzőid?
– pénzügyi gondjaid?

73. táblázat
A teljesítményt 
befolyásoló 
tényezők rendszere 
az eredmények  
értékeléséhez

13.2.7.	Az	edzésnapló-vezetés
Pöchlitz (1988) állóképességi sportolók heti edzésnapló-vezetéséhez és számítógépes fel-
dolgozásához a 74.	táblázaton szereplő adatgyűjtést ajánlotta.

A felkészülés objektív nyomon követésére egy atlétikai szakosztályban az alábbi edzés-
napló-nyomtatványt használták.
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Sportoló: _________________Születési év: ____ Edző:
Fő versenyszám: ___________Év: ____________ Edzéskor (év): ________
A hét időtartama:
Testtömeg:
Edzés nélküli napok száma (db)
Edzések száma (db)
Edzésidő száma (óra)
Összes megtett távolság (km)
Bemelegítő km-ek száma (km)
Szökdelések száma (db)
Egyéb atlétikai gyakorlatokra fordított idő (óra)
Gyorsasági munka (km)
Hegyen végzett munka (km)
Hegyi edzésre fordított idő (óra)
Versenyek, kontrollmunkák száma (db)
Tartós állóképességi munka összesen (km)
Tartós munkából iramjáték (km)
Tempómunka összesen (km)
Tartós munka 80%-os  aerob (km)
 80% alatt átlagsebesség m/s)
 tartós  átlagos táv (km)
 munka  összes %-ában (%)
Tartós munka 80–90-os  aerob (km)
 80–90%-os átlagsebesség (m/s)
 tartós  átlagos táv (km)
 munka  összes %-ában (%)
Tartós munka 90%-os  felett (km)
 90%-os  átlagsebesség (m/s)
 tartós  átlagos táv (km)
 munka  összes %-ában (%)
Tempómunka 85%-os  (km)
 85% alatti átlagsebesség (m/s)
 tempó  átlagos táv (km)
 munka  összes %-ában (%)
Tempómunka 85–90% (km)
 85–90%-os átlagsebesség (m/s)
 tempó  átlagos táv (km) 
 munka  összes táv (km)
Tempómunka 95% felett (km)
 95% feletti átlagsebesség (m/s)
 tempó  átlagos táv (km)
 munka  összes %-ában (%)
Tartós munka 10 km-nél rövidebb táv (km)
Tartós munka 10–14 km közt (km)
Tartós munka 15–24 km közt (km)
Tartós munka 25–34 km közt (km)
Tartós munka 35 km felett (km)
Tempómunka – (km)
Tempómunka – (km)
Tempómunka – (km)
Tempómunka – (km)
Aerob küszöb sebesség (m/s)
Betegség, sérülés megnevezése
Verseny- és kontroll-
eredmények

Versenysz. v. kontr.gyak

74. táblázat 
Minta  

az edzésnapló 
vezetéséhez 

(Pöhlitz, 1988)
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  Az adott évi  Adott évi felmérések
Hetek  versenyeredmények Kontr. eredményei
időtartama  gyak.
   eredm.

75. táblázat
Az edzésnapló éves összesítője
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ÚTMUTATÓ	AZ	EDZÉSNAPLÓ	VEZETÉSÉHEZ

I.	Eredmények,	felmérések	és	a	kontrollgyakorlatok

1.	A	versenyeredmények rovatba (75.	táblázat) be kell írni az edzővel együtt meg-
beszélt versenyszámokat az üresen hagyott cellákba. A „hetek időtartama” rovatba 
az adott hétnek a kezdő és utolsó, hétfői és vasárnapi dátuma kerül a hónappal együtt 
(például X. 31. – XI. 6.). Ha versenyzett a sportoló, akkor a verseny dátumának meg-
felelő hét és a versenyszám rovatába beírja az eredményt.

2. A kontrollgyakorlatnál és a felméréseknél a fentiekhez hasonlóan kell eljárni.
3. Az „adott évi felmérések eredményei” rovatba a tesztek és az ezekben elért teljesít-

mények kerülnek.

II.	Az	elvégzett	munka

A)	Minden	versenyszámban	(76.	táblázat)
• Alvás időtartama.
• Megjegyzések.
Ide a versenyző és az edző szubjektív megállapításai (érzése, megfigyelése alapján) 
kerül nek. Továbbá itt kell jelezni a sérüléseket, betegségeket is.

B) Vágtafutás (100–400 m-es  síkfutók)
1. Frekvencianövelő gyakorlatok m-ben  (lépcsőre futás, dzsoggolás, szkippelés, lejtőn 

lefutás).
2. Térdelőrajtok száma db.
3. Erőfejlesztés mennyisége q-ban.
4. 3/4 erős, vagy annál gyorsabb futások m-ben.
5. Szökdelések száma db.

_____________________________  ____________________________
 év, hó, hét (mettől meddig) Edzésnapló sportoló neve

Alapvető edzéseszközök mennyisége (egysége)
Nap Alvás Alap
  idő- (ébredé-
  tartama si) pulzus
H.
K.
Sze.
Cs.
P.
Szo.
V.
Össz. – –
Megjegyzés:

76. táblázat
Edzésnapló egy hétre
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C)	Gátfutók
1–5. Mint a vágtázóknál.
6. Gátvételek száma db.

D)	Közép-,	hosszútávfutók
1. Alappulzus (reggel ébredéskor, felkelés előtt mérve).
2. Folyamatos futás fejlesztő céllal km.
3. Rövid intervall km.
4. Közepes intervall km.
5. Hosszú intervall km.
6. Szökdelés db.

E)	Akadályfutók
1–7. Mint a közép- és hosszútávfutóknál.
8. Akadályvételek száma db.

F)	Gyaloglók
1–7. Mint a közép- és hosszútávfutóknál.
8. Gyaloglás km.

G)	Magasugrók
1. Magasugrások száma db.
2. Felugrógyakorlatok száma db.
3. Szökdelések száma db.
4. Erőfejlesztés q-ban.
5. 3/4 erős, vagy erősebb futás m.

H)	Távol-,	hármas-,	rúdugrók
1. Távolugrások száma db.
2. Szökdelések száma db.
3. 3/4 erősnél gyorsabb futások km.
4. Erőfejlesztés q-ban.
Megjegyzés: a hármasugróknál és a rúdugróknál szükségszerűen ezek szerepelnek 
a távol ugrás helyén.

I)	 Dobószámoknál
1. Dobások száma a fő versenyszámban db.
2. Előkészítő-rávezető gyakorlatok száma db. (a dobómozgás dobás nélküli és egyéb 

rész mozdulatok imitálása).
3. Erőfejlesztés q-ban.
4. Szökdelések száma db.

J)	Összetett	versenyzőknél
1. Valamennyi versenyszám technikája db.
2. Folyamatos futás km.
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3. 3/4 erős és gyorsabb futás km.
4. Szökdelések száma db.
5. Erőfejlesztés q-ban.

III.

1. Állásban súlyemelő-felszereléssel végzett munka (például lökés)
3	×	5	×	30	=	4,50	q

2. Függésben, szekrényen fekvésben súlyterheléssel
 (például rúddal, tárcsával, mellényben, vaspapucsban) végzett munka, például bor-

dásfalon hátsó függésben lábemelés mindegyik lábon 1-1 kg-os  öv.
 Ilyen esetben a törzset, vagy lábakat 30 kg-nak  vesszük
 + a külső terhelés kg-ban.  15	×	32	=	4,80	q
3. Kötélmászás vagy függeszkedésnél az egyszeri fejlesztést 360 kg-nak  vesszük, pél-

dául mászás. 3	×	=	10,80	q
4. Izometriás gyakorlatoknál 1 mp-es  feszülést 50 kg-nak  veszünk, például bordásfalon 

hátsó függésben a lábak vízszintesben való megtartása. 3	×	6	mp	=	9,00	q
5. A súlyzókészlettel vagy egyéb terheléssel (mellény, homokzsák stb.) végzett fel-

ugrásokat, szökdeléseket a már említett módon kifejezzük q-ban, de db-ban  
a szökdeléshez is hozzáadjuk a szükséges számot, például indiánszökdelés 
5 kg-os  mellényben. 3	×	50	db	=	7,50	kg	és	150	db	szökdelés

IV.	Az	edzésnapló	vezetésének	rendje

1. A szükséges nyomtatványon a versenyző összesíti naponként a korábbiakban meg-
jelölt edzéseszközökkel végzett munkát. A megjegyzés rovatba beírja érzéseit, meg-
figyeléseit.

2. A hét utolsó edzése végén az összesen rovatot is kitölti és átadja az adott hét lapját 
az edzőnek.

3. Az edző elvégzi a napló elemzését, ennek és az éves egyéni felkészülési terv, továbbá 
a körülmények figyelembevételével alakítja a következő heti terhelést.

Mindezeket a következő hét első edzéséig megbeszéli a versenyzővel.

V.	Egyéb

1. A kontrollgyakorlat versenyszámonként különböző versenyszám-specifikus ellenőrző 
gyakorlat volt.

2. Az alap- vagy ébredési pulzus az az ütés/percben kifejezett szívfrekvencia, amely 
a reggeli felébredéskor, de még a felkelés előtt mérhető (27.	ábra). Kiválóan alkal-
mas a szervezetet ért terhelések nyomon követésére.

Megjegyzés: ez az edzésnapló döntően a felkészülés mennyiségi jellemzőit törekedett 
megragadni. Elsősorban azért, mert a minőségi mutatók (például teljesítmény stb.) 
számbavételére nem volt mód.
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13.2.8.	A	teljesítményváltozás	nyomon	követése
Az ún. mérhető sportágakban (atlétika, íjászat, sportlövészet, súlyemelés, úszás stb.) lehe-
tőség nyílik a komplex sportteljesítmény színvonal-specifikus fejlődési értékeivel történő 
összehasonlításra. A férfi 100 m-es  síkfutásban az 1980-as  évek nemzetközi élvonalbeli 
versenyzőire jellemző ilyen értéket tartalmaz a 157.	ábra.

A nem mérhető sportágakban célszerűnek látszik olyan objektíven mérhető, a sportági tel-
jesítményt reprezentáló teszt kimunkálása és alkalmazása, amelyben elért teljesítménnyel a szub-
jektív becslések kiegészíthetők, és a teljesítményváltozás is nyomon követhető (203.	ábra).

203. ábra
Sportágspecifikus próba 

a teljesítmény objektív méréséhez



14.	A	verseny

A verseny – a kiválasztás, az edzés, az edzéskiegészítő eljárások és a teljesítmény mel-
lett – az edzéstudomány egyik központi kategóriája.

Egyik megkülönböztető jegye, hogy részben célja, de részben eszköze is a sportbeli 
felkészülésnek.

A továbbiakban, ha a verseny megnevezést használjuk, azon mérkőzést, meccset is értünk.

14.1.	A	verseny	fogalma

A	versenyzés a sportolók, csapatok azonos feltételekkel történő, meghatározott sportági 
szabályok szerinti vetélkedése, amelyre az edzéseken, versenyeken abból a célból készülnek 
fel, hogy a többi résztvevőt legyőzzék.

14.2.	A	sportversenyek	kialakulása

A versenyek már a történelem előtti időkben kialakultak, majd a görög–római stb. időkben to-
vább fejlődtek. Ezek közül a legismertebbé az ókori olimpiai játékok váltak (Thomas, 1997).

Az újkori versenysport 19. századi születését több 100 évvel megelőzően már meg-
rendezték az első sportági versenyeket.

1661 Első evezősverseny Angliában, a Temzén.
1719 Első ökölvívó-bajnokság Angliában.
1837 Első atlétikai verseny Angliában, Etonban.
1843 Az első tornaverseny Németországban, Hanauban.
1866 Az első angol atlétikai bajnokság Londonban.
1872 Az első nemzetek közötti labdarúgó-mérkőzés: Anglia–Skócia.
1893 Az első evezős Európa-bajnokság.
1893 Az első evezős világbajnokság.
1896 Az első újkori nyári olimpiai játékok (OJ) Görögországban, Athénben.

A versenysport – különösen a 20. század második felében – hatalmas, ma is tapasztalható 
fejlődésnek indult. Bizonyítja ezt az is, hogy a felnőtteknek rendezett világbajnokságok 
(vb) és világkupák (VK) mellett rohamosan nőtt azon sportágak száma is, amelyek ifjúsági 
vb-ket is rendeznek (204.	ábra). De ugyanezt bizonyítja az is, hogy míg 1968-ban  Mexi-
kóban 18 sportág 172 versenyszámában rendeztek OJ-kat, addig 2000-ben  Sidneyben már 
33 sportág 296 versenyszámában versenyezhettek a világ legjobb sportolói. Az OJ-on sze-
replő sportágak és versenyszámok gyarapodását a 205.	ábrán mutatjuk be.
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204. ábra
A világversenyek számának alakulása (Borde, 1994a)

205. ábra
A nyári olimpiai játékok programjának fejlődése
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14.3.	A	verseny	funkciói

A versenynek nevelési, politikai, szocializációs és üzleti funkciói is vannak. Ezeket a peda-
gógia, a szociológia és a sportgazdaságtan részletezi. Itt az edzésmódszertani nézőpontokon 
túl csak a versenyteljesítmény pszichikai összefüggéseire hívjuk fel a figyelmet: a verseny-
eredmény saját és mások teljesítményeivel összehasonlítva nevelési és motivációs értékké 
válik (Nádori, 1967). Azaz a saját korábbi és/vagy az ellenfelek versenyteljesítményének 
túlszárnyalására készteti a sportolót.

Edzésmódszertani nézőpontból vizsgálva a verseny funkcióit, a következőket tapasztaljuk.
• A felkészülést tulajdonképpen a versenyek vezérlik. Ezen azt értjük, hogy a felké-

szülés rendszere1  olyan lesz, amilyen a versenyzés, más szóval amilyenek az adott 
sportoló számára elérhető versenynaptári események.

• Ha a versenynaptár előre (legalább egy felkészülési évre) beláthatóan meghatározott 
rend szerint folyamatos versenyzési alkalmakat biztosít, akkor rendszeres és folya-
matos lesz a felkészülés is.

• A versenynek – Anochin (1973), Verchosanszkij (1985) és Bojko (1987) nyomán 
Tschiene (1995) rendszerképző funkciót tulajdonít. Ebben az esetben a „működési 
rendszer” a sportoló szervezetével azonos. Ha a versenyspecifikus ingerek (a ver-
senyek) megfelelő gyakorisággal és intenzitással érik a működési rendszert, akkor 
a teljesítmény fokozatosan javul.

• A bajnoki és versenyrendszer2 a szűrés és kiválasztás, továbbá a válogatás eszköze 
is lehet.

• Több, elsősorban mérhető sportágban a kiválasztás leghatékonyabb eszköze a verseny, 
összegező jellegű mutatója a versenyteljesítmény (Harsányi–Sebő, 1984) és a sport-
ágválasztás legerőteljesebb ösztönzője a versenyen elért siker (Páder, 1973).

14.4.	A	versenyelmélet	alakulása

Annak ellenére, hogy a sportbeli felkészülés tulajdonképpen a versenyeken történő eredmé-
nyes szereplés érdekében jött létre, a verseny ezzel foglalkozó tevékenység elnevezésében 
nem szerepelt, hiszen döntően edzéselméletről vagy edzéstudományról beszélünk. Először 
a Leistungssport című német folyóirat 1994. 1. és 1995. 1. számaiban vetődött fel a kérdés: 
szükség van-e versenyelméletre? A kérdésre természetesen csak igennel lehet válaszolni, de 
ugyanakkor mi úgy véljük, sem szükség, sem mód nincs az eddigi terminológia megváltoz-
tatására. Ugyanis olyan erőssé vált a megszokás, hogy az edzéstudományon belül tárgyaljuk 

1 A	felkészülés	rendszerén a távlati, több- vagy egyéves időszak céljainak, feladatainak, eszközeinek, terhelési 
módszereinek és tartalmának olyan időbeli elrendezését értjük, amely összhangban áll a versenynaptárral, az al-
kalmazkodás törvényszerűségeivel, a környezeti tényezőkkel és az edzésmunkára adott egyéni válaszokkal.

2 A	bajnoki	és	versenyrendszeren egy sportágban, egy meghatározott időtartamon (többnyire egy éven) belül 
lebonyolított versenyek felkészülési szakaszonkénti elrendezését értjük. A	bajnokságon egy terület (például vá-
ros, megye, régió, ország, kontinens stb.) legjobb sportolói, csapata egy meghatározott időszakra (például évre) 
érvényes címének elnyerése céljából lebonyolított versenyt értjük.
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e kérdéseket, megváltoztatásuk csak energiát vonna el a tartalmi problémák megoldásától. 
Valószínű, hogy Schnabel és mtsai. (1994) is ezért írtak Edzéstudomány című könyvükben 
„Versenyelmélet” fejezetet. Továbbá Thiess és mtsai. (1997) is inkább A versenyzés címet 
adták gyűjteményes kiadványuknak, az általunk ismert egyetlen olyan könyvnek, amely ki-
zárólag a versenyzésre vonatkozó ismereteket tárgyalja.

14.5.	A	versenyek	fajtái

A versenyeket sokféle nézőpont alapján osztályozzák. Lühnenschloss (1995) a következő-
ket vette figyelembe, amelyeknél az alábbiakban csak egy-egy példát említünk meg:

• történelmi, például olimpia,
• nemzetközi, például Európa-bajnokság,
• nemzeti, például nemzeti kupaversenyek,
• szervezési, például meghívásos versenyek,
• edzésmódszertani, például fő versenyek.

Természetesen még más aspektusok3 is figyelembe vehetők:
• lebonyolítási mód, például kieséses versenyek,
• hagyományos, például hagyományos versenyek,
• intézményi szempontok, például iskolai, egyesületi versenyek,
• foglalkozás szerint, például vasutasbajnokság, főiskolai bajnokság stb.

A különféle nézőpont szerinti versenyfajtákkal a sportszervezés és/vagy sportmenedzsment 
foglalkozik. Itt természetszerűleg csak edzésmódszertani szempontból részletezzük a ver-
senyfajtákat.

14.5.1.	A	versenyszerű	edzések	(edzőmérkőzések)
A versenyszerű	edzések olyan vetélkedések, amelyek alkalmával edzésen a versenynek, 
mérkőzésnek megfelelő körülmények között kerül sor a felkészülés eredményének ellenőr-
zésére, a képességek, a technikai és taktikai ismeretek komplex alkalmazására, vagy elmaradt 
verseny, mérkőzés pótlására.

A versenynek megfelelő körülményeken azt értjük, hogy például zajok (magnószalag-
ról) stb. hasonlóak legyenek a versenyen várhatóhoz.

A versenyszerű edzések helye az éves felkészülésben többféle lehet.
Szerepelhetnek a versenyidőszakot megelőző utolsó hetekben a versenyzés előkészí-

téseként.

14.5.2.	Felkészülési	versenyek
A felkészülési versenyek azok a rendezvények, amelyeken egy előre meghatározott technikai, 
taktikai feladat teljesítése vagy a sportforma alakulásának ellenőrzése a cél.

3 Nézőpont
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Más megfogalmazás szerint nem a lehető legmagasabb teljesítmény elérése, hanem 
az erre történő felkészülés eredményének ellenőrzése, a forma kialakítása a cél. Ennek meg-
felelően a felkészülési versenyek lehetnek:

• formába hozó és
• formaellenőrző versenyek.

A felkészülési versenyeket többnyire a versenyidőszak elején iktatjuk programba. Ezek cél-
ja a felkészülési időszak edzésein elsajátítottak versenykörülmények közötti alkalmazása.

A célversenyt megelőző, ún. közvetlen verseny-előkészület (KVE)4  idején alkalmazott 
felkészülési versenyek célja legtöbbször kettős:

• egyfelől intenzív, speciális terhelés adagolása,
• másfelől az előbbiek olyan módon való biztosítása, amely idegileg nem viseli meg 

a sportolót.

14.5.3.	Fő	versenyek
A	fő	versenyek azok a küzdelmek, amelyek alkalmával az alapvető cél pontszerzés, nevezési 
szint elérése, válogatottba való bekerülés elérése, kvalifikáció5 megszerzése, vagy a váloga-
tottban történő eredményes szereplés lehet.

Ennek értelmében beszélünk:
• pontszerző versenyekről,
• válogatóversenyekről,
• kvalifikációs versenyekről és
• válogatott viadalokról.

Ha a fő verseny az egyén vagy csapat számára kiemelkedő jelentőségű, közvetlen verseny-
előkészületi eljárást is alkalmaznak.

14.5.4.	Célversenyek
Célversenynek nevezzük a felkészülési év azon 1–3 legjelentősebb versenyét, amelyeken 
csúcsformában az adott év legjobb teljesítményével a lehető legjobb helyezést törekszik 
elérni a sportoló.

Tulajdonképpen úgy lehet felfogni, hogy a többi versenyfajta – az edzésekkel 
együtt – a célversenyen elérhető legjobb teljesítményt szolgálja.

14.5.5.	Egyéb	versenyek
Még további: formaellenőrző, teszt-, osztályozó, pénzdíjas stb. versenyeket is nyilvántar-
tanak. Ezek közül napjainkban elsősorban a pénzdíjas versenyek felkészülési rendszerbe 

4 A közvetlen	versenyelőkészület	(KVE) a formaidőzítés cél- vagy főversenyt megelőző utolsó néhány (4–6) he-
tes terjedelmű szakasza, amely alatt a felkészülés tartalmának, terjedelmének, intenzitásának, szervezésének, 
módszereinek és pszichikai eljárásainak olyan formálása törtlénik meg, amelyekkel elősegíthető, hogy a sportoló 
az adott évi legjobb teljesítményt az előre meghatározott helyen és időben rendezett versenyen érhesse el.

5 A	kvalifikációs	verseny egy magasabb szintű versenyen való részvétel jogának megszerzéséért folyó küzdelem. 
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történő besorolása jelent problémát. A gondokat az okozza, hogy a biológiai alkalmazkodási 
törvényszerűségek, továbbá a felkészülési, fő- és célversenyek rendszerébe a pénzdíjas ver-
senyek egy része nehezen illeszthető be.

Az ezeken való részvételre pedig a sportoló igen erősen motivált. Ritka eset az olyan, 
mint az OJ-ok, amikor ugyanaz az esemény célversenyként és pénzdíjasként is szerepel 
(77.	táblázat).

14.6.	A	versenynaptár

A	versenynaptár az a többnyire évente készülő sportszakmai dokumentum,6 amely egy 
terület (város, megye, régió vagy az egész ország) versenyeinek időpontját, helyét és ren-
dezőjét tartalmazza.

A 78.	táblázatban az 1998. évi súlyemelő versenynaptárt mutatjuk be.
Tulajdonképpen a versenynaptár az az alapdokumentum, amelynek felhasználásával 

az éves felkészülés megalapozható. A versenynaptárból választják ki és rendezik időrendbe 
azokat a versenyeket, amelyeken a sportoló vagy csapat nagy valószínűséggel részt vehet. 

A	magyar	helyezettek	jutalma
(nettó összegek, személyenként, ezer forintban)

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Egyéni 3500 2400 1800 1050 700 350
Páros 3000 2000 1500 0900 600 300
3–4 fős csapatok 2500 1700 1300 0750 500 250
Csapat (7 főig) 2000 1300 1000 0650 450 200
Csapat (7 főn felül) 1500 1000 0800 0450 300 150

Pénzdíjak	a	nagyvilágból
(ezer forintban)
arany ezüst bronz

Ausztria 01700 01400 1100
Csehország 03500 02000 1500
Dél-afrikai Köztársaság 05250 03500 1750
Egyesült Államok 02250 01500 0750
Fehéroroszország 05000 04000 3000
Franciaország 07400 03500 2300
Hollandia 05340 03560 1780
Japán 04200 02800 1400
Mexikó 18500 11200 4400
Moldova 02500 00200 1500
Németország 01500 01000 0750
Oroszország 07500 03000 1700
Románia 02250 01500 0750
Spanyolország 12000 06000 3600

77. táblázat
Az atlantai OJ-on elért eredmények állami jutalmazási összegei
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SÚLYEMELÉS
A	verseny	megnevezése Időpont Hely Rendező
	Kiemelt	versenyek
Főiskolai vb 04. 15–17. Tata Hun
Felnőtt Női – Férfi Eb 04. 29 – 05. 01. Ricsa Ger
Junior Női – Férfi vb 05. 18–24. Szófia Bul
16 éven aluli Fiú – Lány Eb 08. 26–30. La-Coruna Esp
Olimpiai Reménységek Versenye 09. 19–20. Sokolov Cze
Junior Női – Férfi Eb 10. 05–10. Szófia Bul
Felnőtt Női – Férfi vb 11. 07–15. Lahti Fin
	Hazai	versenyek
Csongrád megyei Bajnokság 02. 07–08. Szeged Szegedi SK.
Területi Minősítő I. forduló 02. 07–08. területek
Budapesti Bajnokság 02. 14–15. Budapest
Savaria Kupa 03. 01. Szombathely HVSE
EFOB – Veterán OB 03. 14–15. Budapest MAFC
Területi Minősítő II. forduló 03. 21–22. területek
NB I. CSB I. forduló 03. 21–22. területek
Snowfox – Soroksár Kupa 03. 28–29. Budapest
Diákolimpia 04. 08–12. Tata Thac
UP CSB I. forduló 04. 08–11. Tata Thac
Pick Kupa 04. 17–18. Szeged Szegedi LSK
Göcsej Kupa 05. 02–03. Zalaegerszeg ZTE
Palota Kupa 05. 16–17. Budapest TSE
Területi Minősítő III. forduló 05. 16–17. területek
Vasutas OB 06. 13.
Branderburg – Csongrád (18 évesek) 06. 19–20. Szeged Szegedi LSK
Budapesti Kupa 06. 19–21. Budapest
Területi Minősítő IV. forduló 06. 27–28. területek
NB I. CSB Döntő 06. 20–21. pályázat
Serdülő NK. Csapatverseny 07. 17–19. Kazincbarcika XVSE
Kisúj Kupa Cs. V. (meghívásos) 08. 08–09. Kisújszállás KSSZSE
Zemplén Kupa 08. 29. Szerencs
Felnőtt Férfi – Női OB 09. 01–13. pályázat
Területi Minősítő V. forduló 09. 18–19. területek
Műegyetem Kupa 10. 24–25. Budapest MAFC
Területi Minősítő VI. forduló 10. 30 – 11. 01. Budapest
UP CSB Döntő 11. 06–08. pályázat
Junior Férfi – Női OB 12. 04–05. pályázat
Serdülő Fiú – Lány és Kölyök OB 12. 10–12. pályázat
UP Seregszemle 12. 18. Budapest
Területi Minősítő VII. forduló 12. 18–19. területek
	Külföldi	rendezvények
Manjou Kupa
Tofalos–Kakousis Tournament 02. 09–16. Teherán IRI

Grand Prix 02. 27–28. Kassa SVK
Francia–német–magyar csapatverseny 07. 03–04. Ger
Ausztria Kupa 10. 16–17. Klosterneuburg Aut
Krasznahorka–Budapest (18 évesek) 10. 30 – 11. 01. Krasznahorka SVK
Alexandria Interntl. Junior Comp. 11. 28–29. Szaloniki Gre

78. táblázat
Az 1998. évi hazai és nemzetközi versenynaptár (Kelemen, 1997)
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A versenyek kiválasztásának legfőbb szempontjai a versenynaptár kínálatán túl az életkor, 
az elért vagy tervezett teljesítmény-színvonal, edzéskor, biológiai életkor, a sportágnak meg-
felelő optimális edzésgyakoriság, a célverseny ideje, lebonyolítási módja.

Az éves versenynaptárt a sportág nemzetközi szövetsége a világ- (OJ,vb,VK) és konti-
nentális (például Európa-bajnokság, Afrika-bajnokság, Balkán Játékok) versenyek több évre 
előre ismert időpontjaihoz igazítva kezdi készíteni.

Az adott területhez tartozó nemzeti szövetségek a nemzetközi és kontinensük versenynap-
tárához az általuk tervezett – nemzetközi részvételre számító – versenyeket ajánlják felvételre 
a nemzetközi versenynaptárba. Ha minden időpontot egyeztettek és elfogadtak, akkor ezekhez 
igazítva készítik el egy-egy ország hazai versenynaptárát. Ezekhez csatlakoznak az adott orszá-
gon belül a régiók, megyék, városok, egyesületek rendezvényei. Általában ezek legfontosabb 
eseményeit összegezi Magyarországon az adott évi hazai és nemzetközi versenynaptár.

A versenynaptár adatainak felkészülésbeli további részletes felhasználására az edzés-
tervvel foglalkozó fejezetben térünk ki.

14.7.	A	versenyek	jellegzetességei

A versenyen elért abszolút (például 100 m: 10,42 s) és/vagy relatív (100 m-es  síkfutás: 
II. helyezés) teljesítmény a felkészülés célja és értékmérő eszköze is. Emellett a verseny 
a legintenzívebb és legspeciálisabb edzéseszköz is.

A verseny a felfokozott érzelmi állapot útján többletenergiát szabadít fel. Ezért – a ki-
vételektől eltekintve – a sportolók többsége versenyen jobb teljesítményt képes nyújtani, mint 
edzésen. A versenyen a magasabb intenzitás és a specifikusabb igénybevétel miatt nagyobb 
a megterhelés. Ez elsősorban pszichikai téren jelentkezik.

Ezek következtében hosszabb – elsősorban a piszchikai – regenerációs idő is. A verseny 
az edzéssel együtt a formaidőzítés eszköze is.

Az edzésen edzeni, a versenyen versenyezni tanul meg a sportoló. Tehát csak az a fel-
készítés hatékony, amely az élet- és edzéskornak, a teljesítmény-színvonalnak megfelelő 
arányban tartalmazza mindkét fajta felkészülési eszközt.

14.8.	A	versenyzés	színvonal-specifikus	jellemzői

Alsó	szinten a versenyek biztosítják a sportolás rendszerességét. Ezért úgy értelmezhetjük, 
hogy ha a versenyek viszonylag nagy sűrűséggel (például hétről hétre) jelentkeznek, akkor 
ezek „közeli perspektívát”7 nyújtanak a résztvevőknek, és ezzel arra ösztönzik, hogy viszony-
lag nagy gyakorisággal végezzék az ezekre történő felkészülést az edzéseken.

Ha a versenyzésben több hónapos szünet következik be, akkor legtöbbször ugyanannyi 
időre elmaradnak az edzések is. Ezzel pedig a sportolás pozitív hatásainak alapja, a rend-
szeresség szenved csorbát.

7 Távlat
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A középmezőnybelieknél	a versenyzés részben a felkészülés függvénye, részben pe-
dig a rendszeres edzés biztosítéka is. Azaz versenymentes (ún. felkészülési) idősza kokban 
viszonylag hosszú ideig edzenek annak érdekében, hogy eredményesen versenyezhessenek, 
majd ezt követően viszonylag hosszú idejű, sokszor heti gyakoriságú versenyzés a jellemző.

Az élvonalban	a versenyzés egyrészt a biológiai alkalmazkodás időbeli lezajlásához, 
másrészt különösen az utóbbi évtizedben egyfelől a távlati perspektívaként jelentkező cél-
versenyeken elérendő csúcsforma kialakításához, másfelől a pénzdíjas versenyeken a lehető 
legnagyobb jövedelem eléréséhez igazodik. E két, sokszor egymással konfliktusba8 kerülő 
célkitűzés összeegyeztetése rövid távon néha már kudarchoz vezetett. Többéves elemzéséhez 
még nem áll rendelkezésre elégséges objektívan mért tény.

14.9.	A	versenyzés	élet-	és	edzéskor-specifikus	jellemzői

14.9.1.	Versenyzés	a	távlati	felkészülés	folyamán
Az általános alapképzés folyamán a sokoldalú sportági képzés, a kiegészítő sportágak felhaszná-
lása és az általános kondicionális képzés túlsúlyban van a versenyzéssel szemben.

A távlati felkészülés további folyamatában szakaszról szakaszra növekszik a versenyek 
jelentősége és aránya is (206.	ábra). Míg végül a csúcsteljesítmény-életkorban – a példánk-
ban teniszben – már igen nagy jelentőségre és hányadra tesznek szert a versenyek.

14.9.2.	Az	egy	éven	belüli	eltérések	a	versenyzésben	korcsoportonként
Azokban a sportágakban – és ezek jelentik a többséget –, amelyekben a csúcsteljesítmény-
életkor a 20–30. életévek közé esik, megközelítően az alábbi tendenciák érvényesítése 
célszerű.

Gyermekkorban
Felkészülési időszaktól függetlenül egész éves versenyzés folyhat. Kivételt csak az iskolai szü-
netek idejére eső edzésszünetek jelentsenek. Arra azonban célszerű biztatni a tanítványokat, 
hogy minél több sokmozgásos játékban vegyenek részt a szünetben.

A versenyzés a saját sportágbeli felkészülési versenyeken túl több más sportágban is 
történhet (89.	ábra).

A	serdülőkor	elején
Még ebben a kb. 13-14 éves korban sincs szükség a felkészülés periodizálására, azaz még 
ekkor sem szükséges tiszta (versenymentes) felkészülési szakaszok beiktatása. A versenyez-
tetés – a gyermekkorihoz hasonlóan – egész évben folyhat.

A	serdülő	(kb.	14-16	éves)	korúak
Megjelenik a versenymentes (korábbi terminológiával: alapozó vagy tiszta) felkészülési sza-
kasz. Ezt azonban még megszakíthatja egy-egy más sportágbeli (többnyire: iskolai színekben 
folyó) verseny. Továbbá elsősorban a progresszív terhelés adagolásához nélkülözhetetlen 

8 Összeütközés
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motoros tesztelés is. De jelentkeznek a fő- és célversenyek is. A többi verseny a fő- és cél-
versenyeken történő eredményes szereplést szolgálja.

Néhány sportágban a legjobbak számára a célverseny kontinentális bajnokság (például 
súlyemelő serdülő Európa-bajnokság) is lehet.

Ifjúságiak
Az ifjúságiak éves versenyeztetése, felkészülési rendszere a serdülőkéhez hasonló lehet, de 
természetesen mind terhelésében, mind teljesítményekben magasabb szint várható el.

206. ábra
A versenyzés jelentőségének és arányának változása a távlati felkészülés folyamán teniszezésben  

(Gabler, 1984)
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14.10.	A	versenygyakoriság

A versenygyakoriságot általában éves viszonylatban fejezik ki. Ezen belül többféle mérté-
ket használnak.

Versenygyakoriságról akkor beszélünk, ha egyszerűen az egy év alatti versenyen tör-
ténő részvétel számával fejezzük ki az effajta ingergyakoriságot, függetlenül attól, hogy egy 
verseny hány napig tartott, vagy hány rajthoz állást tartalmazott.

A	versenynapok	számával fejezzük ki az ingersűrűséget akkor, amikor függetlenül 
a versenyek számától csak a versenyzéssel töltött napok számát vesszük számításba. Pél-
dául előfordulhat, hogy 1 versenyen csak 1 versenynap jelentkezik, de az is, hogy egy ver-
seny 5 versenynapból áll.

A	rajtok	számával akkor jelöljük a versenyingerek sűrűségét, ha egy versenyen több 
ellenféllel kell megküzdeni, például a küzdősportágban vagy egy napon több versenyszámban 
szükséges versenyezni (például úszás).

14.10.1.	Versenygyakoriság	a	távlati	felkészülés	folyamán
A versenygyakoriság már az alapozó felkészülési szakaszban sem alacsony. A távlati fel-
készülés folyamán pedig szakaszról szakaszra tovább növekszik (79.	táblázat).

Ez a sportjátékoknál és egyéni sportágaknál is tapasztalt versenyinger-gyarapodás egy-
úttal a felkészülés specializálódását és intenzívebbé válását is biztosítja.

14.10.2.	A	versenygyakoriság	az	élsportban
Elsősorban az utóbbi egy-másfél évtizedben különösen az élsportban nagy arányban meg-
növekedett a versenygyakoriság. Jól reprezentálják ezt a 80.	táblázat adatai.

Különösen magas a versenygyakoriság az ún. nyílt készséget igénylő sportjátékokban, 
amelyekben a versenytapasztalatnak rendkívüli jelentősége van a zárt készségű sportágakkal 
szemben.

Amikor nem vitatható a verseny rendszerképző szerepe (Tschiene, 1995), s ezzel tel-
jesítménynövelő hatása, ugyanakkor ma még nem áll rendelkezésre elégséges tény ahhoz, 
hogy vizsgálni lehessen, hogy az esetleges túl gyakori versenyzés – elsősorban pszichikai 
terhei nyomán – lerövidíti-e, és ha igen, mennyivel az élsportolók sportpályafutását?

E kétségeknek megfelelően Platonov (1987) az élsportolók versenyzési gyakorlatában 
három változat érvényesülését figyelte meg.

Távlati felkészülési szakasz Döbler–Renner, 1988
Mérkőzések száma évente (db)

Schramm, 1987
Úszás, rajtok száma (db)

Alapozó 30–60 40
Felépítő 50–60 70
Csatlakozó* 70–80 90
Csúcsteljesítmény 70–100 –

* a mi terminológiánk szerint: teljesítmény-, élsportedzés szakasza

79. táblázat
A versenygyakoriság a távlati felkészülés folyamán
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Sportágak Platonov, 1987
Versenyek száma (db) Rajtok száma (db)

Vívás 30–40 415–480
Asztalitenisz 75–80 380–420
Műugrás 25–35 275–360
Torna 25–35 210–250
Labdarúgás 70–85 70–85
Vízilabda 60–65 60–65

Sportágak Döbler–Renne, 1988
Mérkőzések száma (db)

Kézilabda 80–100
Kosárlabda 70–90
Labdarúgás 80–100
Röplabda 70–90

Sportágcsoportok Martin és mtsai., 1991
Versenyek száma (db)

Gyorserősportágak 25–35
Állóképességi sportágak 20–30
Összetett sportágak 10–20

80. táblázat
A versenygyakoriság évente az élsportban

a) Nagy gyakoriságú versenyzés közben minden versenyen magas teljesítmény elérésére 
törekvés

 A versenyeket a speciális, intenzív képzés eszközeként és módszereként, vala-
mint a felkészülési folyamat ellenőrzésére használják. Ezzel sokáig magas szinten 
tudják tartani a sportformát. Az azonban feltételezhető, hogy a túl sok verseny a pszi-
chikai és fizikai felkészültség kopásához vezet (Borde, 1994a).

b) A célversenyre kevés verseny alkalmazásával készülnek fel
 Ebben az esetben csekélyebb lesz a versenytapasztalat a szükségesnél, és hiányok 

mutatkozhatnak a technikai-taktikai-kondicionális lehetőségek komplex versenytelje-
sítménnyé összegzésénél. Ezért a teljesítmény nem mindig javul az elvárt mértékben.

c) Sok, de eltérő céllal történő versenyzés is megvalósítható
 Ennél a változatnál a felkészülési és fő versenyek csak képzési eszközként szere-

pelnek. A sportolónak nem minden versenyen szükséges a lehető legmagasabb ver-
senyteljesítmény elérésére törekedni: egyéb, például technikai vagy taktikai feladat 
verseny közbeni megoldása stb. lehet a cél.

 Ez a változat törekszik a leghatározottabban az edzés és versenyzés összehangolására 
és a csúcsforma célversenyen történő elérésére.



15.	A	terhelésadagolás

15.1.	A	terhelés	fogalma

A terhelés	az az alkalmazkodás kiváltása érdekében szervezetre gyakorolt hatás, amely el-
sősorban az edzések és versenyek tartalmával, időtartamával, terjedelmével, intenzitásával 
a fizikai, pszichológiai igénybevételt jelenti.

Tehát a terhelés jelenti a szervezet számára azt az ingert, amelyhez – meghatározott 
feltételek szerint – alkalmazkodva mód nyílik a motoros teljesítmény növelésére.

Az (edzés-) inger a szervezetet érő külső hatás, amely – megfelelő erősség és gyakori-
ság esetén – sajátos reakciót választ, vált ki.

A terhelés definíciójában azért hangsúlyoztuk ki az edzés és versenyterhelés elsődleges-
ségét, mert egyfelől ezek a döntő jelentőségűek, másfelől pedig ezek változtatása van döntő 
mértékben a felkészülést irányítók kezében.

Ugyanakkor azonban más környezeti tényezők is szerepelhetnek terhelési tényezőként. 
Ilyenek lehetnek:

• a pszichikai hatások, (például vizsgaláz stb.),
• szociális tényezők (például a család versenysportbarát magatartása stb.),
• üzleti problémák (például tőzsdekudarcok stb.),
• iskolai, munkahelyi problémák (például vizsgahalasztás stb.),
• pihenési lehetőségek akadályai (például megfelelő lakás hiánya stb.),
• táplálkozási nehézségek (például anyagiak hiánya, nem sportágspecifikus étrend stb.),
• klíma, domborzat (például hőség, magaslat stb.),
• időzónabeli eltérések (például 6, 7 időzóna átlépése okozta fáradtság stb.).

Ezeknek a versenysporton kívüli területekről származó ingereknek a hatását az edzés- és ver-
senyterhelés változtatásánál szem előtt szükséges tartani. Például nem lehet a családi prob-
lémákkal küszködő sportolótól magas színvonalú technikai munkát elvárni stb.

15.2.	A	terhelés	mutatói

A	terhelés	mutatói azok az összetevők, amelyekkel szabályozható a szervezet igénybevétele. 
A terhelési mutatókat a 207.	ábrán	foglaltuk össze.

Az erő fejlesztésének tárgyalásakor a speciálisan ehhez a képességhez tartozó mutatókat 
már ismertettük. Ebben a fejezetben a felkészülés valamennyi területén érvényes mutatókat 
tárgyaljuk.

Az	intenzitás (az erősség) az a terhelési mutató, amely azt adja meg, hogy egy gya-
korlatot a maximálisan lehetséges sebességhez képest hány %-os  irammal hajtanak végre.
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Szinonimái: terhelésintenzitás, ingerintenzitás, edzésintenzitás.
Tehát az intenzitás mindig egy arányszám a lehetséges leggyorsabb mozgás %-ában.
Kifejezhető:
• a mozgás végrehajtásának sebességével m/s-ban, például a felugrás végsebessége 

magasugrásnál 4,3–4,6 m/s,
• a teljesítménnyel (például felugrásnál a 104.	ábrán),
• egy megadott táv megtételére fordított idővel (például 100 m lefutása 10,50 s alatt stb.),
• az időegység alatt végzett mozgás mennyiségével, például összetett gimnasztikai 

gyakorlatnál 144 mozdulat/perc (Katics és mtsai., 1992),
• a szervezet terhelésre adott válaszaival közvetett mutatókkal, például a szívfrekvencia 

értékével (ütés/perc).

207. ábra
A terhelés mutatói
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A terhelés intenzitási fokozatait és az ahhoz tartozó értékeket a 81.	táblázatban foglaljuk 
össze. Természetesen más viszonyítási lehetőségek is rendelkezésre állnak az intenzitás 
meghatározásához, ilyenek:

• a ciklikus sportágakban a legjobb egyéni versenyteljesítmény (= 100%) vagy
• az állóképességi fejezetben már részletezett küszöbsebesség arányában történő 

intenzitásfokozat- megállapítás.

A magas (maximális és szubmaximális) ún. intenzív terhelési zónában1 adagolt terhelés gyors, 
de kevésbé maradandó teljesítményjavulással jár.

Az extenzív2 (közepes, könnyű és alacsony) terhelési zónában folyó edzés lassúbb, 
de stabilabb3  teljesítményfejlődést eredményez.

Az utóbbi egy-másfél évtizedben – a pulzusmérő készülékek rohamos, széles 
körű elterjedése óta – az edzésintenzitás szinte minden sportágban objektíven mérhető 
(Függelék	2.	ábra).

Az	inger	sűrűsége az a minőségi tehelési mutató, amelyet az egyes gyakorlatok és / vagy 
sorozatok közötti pihenők időtartama határoz meg.

Függ: az intenzitástól,
  a terhelés időtartamától, és
  az edzés tartalmától is.

Magas intenzitás és technikai vagy gyorsasági gyakorlatok között hosszabb pihenők alkal-
mazása célszerű. Ha a terhelés időtartama hosszú, az intenzitás pedig alacsony, akkor rövid 
lehet a pihenő, sőt az állóképességi folyamatos módszerrel történő fejlesztésénél el is marad.

81. táblázat
A terhelésintenzitás fokozatai (Grosser–Zintl, 1994)

Terhelési
fokozat

Erő Gyorserő Gyorsaság Állóképesség
A maximális
teljesítmény

%-ában

A maximális
impulzus*

%-ában

A maximális
sebesség
%-ában

A maximális
O2-felvétel

%-ában

Szívfrekvencia
(ütés/perc)

Maximális 100–90 100–90 100–90 100–85 180 és több
Szubmaximális** 90–80 90 alatt 90–80 85–75 180–165
Közepes 80–70 – – 75–60 165–150
Könnyű 70–50 – – 60–50 150–140
Alacsony 50–30 – – 50–30 140–130

(Tihanyi, 1998)
* rövid, hirtelen hatás
** maximális alatti

1 Övezet
2 Viszonylag nagy terjedelmű, csekélyebb erősségű
3 Állandóbb
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Kifejezhető:
• a terhelésre és pihenésre fordított idővel, például 5 × 60 m futás 45 s-os  pihenőkkel,
• a pulzusszám visszaállásának értékével, például intervall edzésnél a 120-130-as  pul-

zus eléréséig,
• a pihenőidő tartamának percben történő meghatározásával, például 5 perc.

A pihenő legtöbbször alkalmazott két fajtáját – ismétlés- és szériapihenő – az erőfejlesztés 
fejezetben már meghatároztuk.

A pihenőidők rövidítése a terhelésnövelés egyik eszköze is lehet.
Az	inger	időtartama	az a terhelési mutató, amelyet azzal az idővel fejezünk ki, ameny-

nyit egy gyakorlat vagy egy gyakorlatsorozat végrehajtására fordítanak.
Függ: a többi terhelési mutató értékétől.
Kifejezhető:
• a gyakorlat végrehajtására fordított idővel, például 1000 m futás 4:00,00 perc alatt,
• egy széria erőfejlesztő gyakorlat végrehajtására fordított idővel, például szakítás 

súlyzóval 8 × 50 kg 10 s alatt,
• egy elrugaszkodás idejével, például felugrás 0,18 s alatt.

Az optimális hatás eléréséhez különböző tulajdonságok fejlesztésénél és eltérő színvonalat 
elérőknél más-más időtartam alkalmazása a célravezető.

Aerob állóképesség fejlesztésénél: kezdőknél 10-15 perc,
     haladóknál kb. 30 perc,
     jól edzetteknél 30-120 perc vagy több.

Gyorsasági edzésnél: a maximális intenzitás fenntarthatóságáig, például futás 60-80 m-ig.
Technikai edzésnél: addig, míg a mozgás nem torzul el.
Az	edzés	terjedelme az a mennyiségi terhelési mutató, amelyen az edzéseken és ver-

senyeken végzett mozgások összességét értjük.
Az edzés terjedelme alapvetően az intenzitástól függ. Ha maximális az intenzitás, akkor 

csak alacsony lehet a terjedelem, és fordítva (208.	ábra).
Az optimális edzésterjedelmet nem ismerjük pontosan. Csak tapasztalati adatok állnak 

rendelkezésre. Azt azonban már tudjuk, hogy nem lehet az edzés terjedelmét korlátlanul 
az edzés intenzitásának fokozásával pótolni (Neumann, 1993).

Ugyanakkor már azt is tudjuk, hogy ha az edzés terjedelme és/vagy a versenyek gyakori-
sága eléri a 82.	táblázatban szereplő mennyiségeket, akkor várható, hogy ártalmak, sérülések 
következzenek be. Ha e határokhoz közelít az edzés terjedelme, akkor fokozott mértékben 
és rendszeresen kell alkalmazni az alábbi regenerációs eljárásokat.

• A terhelés és tevékeny (regenerációs edzés), valamint passzív4 (például alvás) pihe-
nés észszerű váltogatása.

• A terhelések tartalmának célszerű változtatása.
• A tartóizomzat erejének tudatos növelése (például izomfűző kialakítása a gerinc körül).
• Az edzések utolsó negyedében kerülni szükséges a fájdalommal járó mozgásokat.
• A bemelegítést különösen pontosan szükséges végezni.

4 Tétlen
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• Rendszeresen alkalmazni kell 
a kompenzációs edzéseket (például 
futóknak a vízben futó edzést).

• A felkészülés körülményeinek vál-
toztatásánál (teremben, szabad-
ban, kemény-puha talajon edzés, 
edző- és szögescipő váltogatása, 
napi egyszeri-többszöri edzésre 
áttérés stb.) a fokozatosságot fel-
tétlenül be kell tartani.

• Figyelembe kell venni a megnö-
vekvő regenerációs időtartamot.

• Következetesen és rendszeresen 
élni kell az edzéskiegészítő eljárá-
sokkal, például fizioterápia stb.

208. ábra
Az intenzitás és a terjedelem kapcsolata  

a terhelésadagolásnál

Edzésadag Versenygyakoriság
– Heti 100-200 km futás Egy kenyai futó éves adatai
– Heti 100 km úszás
– Heti 1000 km kerékpározás – 38 verseny 265 km
– Évi 8000 km síkfutás  2:45,00 perces 1000 m-es  intenzitással
– Évi 10 000 km evezés
– Évi 6500 db szökdelés, ugrás – számtalan, a regenerációt hátráltató utazás
– Napi 80 tonna súlyemelés
– Heti 15 óra röplabdázás

82. táblázat
Az edzések terjedelme és a versenyek gyakoriságának kritikus határai (Frey-Hildenbrand, 1994)

Az edzés terjedelme függ:
• a többi terhelési mutatótól,
• a felkészültség színvonalától és
• az egyéni tulajdonságoktól (például a kötőszövetek örökléstől meghatározott terhel-

hetőségétől stb.)
• a korábbi időszak összterhelésétől.
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Kifejezhető:
• a teljesített km-számmal, a megmozgatott tonnákkal, a szökdelések, ugrások számá-

val (83.	táblázat),
• sportjátékokban a játékidővel (például 120 perc teniszezés),

A megadott terjedelem természetesen csak akkor értékelhető pontosan, ha ismerjük azt 
az intenzitást is, amellyel a végzett munkát teljesítették. Ilyen adatgyűjtéshez ad útmutatót 
például a 74.	táblázat.

Az edzés terjedelmét sok esetben több mutatóval is kifejezhetik. Ilyen módon mutatjuk 
be a 19.	táblázatban az 1988. évi magyar férfi maratonifutó-bajnok által végzett futómunkát. 
Ha a lefutott összes távolság mellett a heti edzésszámot és heti km-átlagot, továbbá a cél-
verseny (ebben az esetben az országos bajnokság) időpontját is ismerjük, pontosabb lehet 
a terjedelem értékelése.

A	külső	terhelés
A külső terhelésről szóló tudnivalókat az erőfejlesztéssel foglalkozó fejezetben már ismer-
tettük. Itt csak a teljesség kedvéért említettük meg.

A	mozgásbonyolultság	az a terhelési mutató, amely az egyidejűleg és/vagy egymást 
követően szoros időkényszer mellett végzett nagy pontosságot követelő mozdulatokkal első-
sorban pszichikailag veszi igénybe a szervezetet.

A magas mozgásbonyolultsággal párosuló gyakorlatokból időegység alatt szükségsze-
rűen kevesebb hajtható végre eredményesen, mint az egyszerűbbekből.

Az	edzésgyakoriság	az a mennyiségi terhelési mutató, amelyet az edzésegységek5 
és versenyek időegységre eső számával fejezünk ki.

A heti edzésegységek vagy egyszerűbben a heti edzésszám a távlati felkészülés folya-
mán kb. a 84.	táblázatnak megfelelően alakulhat.

Mint különleges kísérleti törekvést említjük meg, hogy még az előbbieknél is na-
gyobb edzésgyakoriságot tapasztaltak válogatott dobóatléták körében	(85.	táblázat).	

Hónap Hetek
száma
(db)

Heti
edzésszám

(db)

Havi
össz.km

Heti  
km-átlag

Országos
maratonfutó
bajnokság

XI. 3 8,4 288 96 –
XII. 4 9,0 398 97 –

I. 5 9,7 666 133 –
II. 4 8,4 490 122 –
III. 4 8,6 475 119 –

2:17,06,0 óra

83. táblázat
Az 1988. évi magyar, férfi martonifutó-bajnok edzésterjedelme 1987. XI. 9. – 1988. III. 26. között

5	 Az	edzésegység	a sportbeli felkészülésnek az a legkisebb, a sportoló élet- és edzéskorától, teljesítményének 
színvonalától, és a feladattól függően 20 perctől akár 3-4 óráig is terjedő szakasza, amelyen belül a napi edzés-
feladatokat 1-3 alkalommal megoldják. 
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Napszak Az edzés tartalma Az edzés  
időtartama (p)

Reggeli előtt Gimnasztika 20
Délelőtt Medicinlabda-dobások 20
Ebéd után Kb. 70-80 g-os  golyódobások 20
Délután Sportjáték 20
Vacsora után Könnyű futás 20

85. táblázat
Az 1960-as  évek végén,  

az NDK-ban, az éves felkészülés 
elején, edzőtáborban, Glesk (1989) 
által megfigyelt napi 5 edzés tartal-

ma dobóatlétáknál (Harsányi, 1992)

209. ábra
Az edzésgyakoriság hatása a telje-

sítményjavulásra egypetéjű ikreknél 
(Meller–Mellerowicz, 1968)

Felkészülési szakasz Heti edzésegységek
száma (db)

Általános, alapképzés 2–3
Általános, alapozó 3–4
Felépítő edzésszakasz 5–6
Teljesítmény-edzésszakasz 5–8
Élsport edzésszakasza 6–10
Csúcsteljesítmény-edzésszakasz 8–22

84. táblázat
A heti edzésszám alakulása éves 

átlagban a távlati felkészülés  
folyamán

E napi 5 edzésegységet tartalmazó kísérlet eredményét nem tudtuk meg. A gyakorlati ta-
pasztalatok, majd a kísérleti eredmények – mint például Meller–Mellerowicz (1968) 
vizsgálatai, 209.	ábra – is azt mutatták, hogy azonos terjedelem és azonos intenzitás mellett 
a nagyobb gyakoriságú edzés járt nagyobb teljesítménynövekedéssel. Tehát azok a törekvé-
sek, amelyek az edzésgyakoriság csökkentésére irányulnak, teljesítménykorlátozó jellegűek.

A	pihenő	időtartama	az a mennyiségi terhelési összetevő, amelyet a terhelések között 
eltelt idővel fejeznek ki.

A pihenő időtartamának kifejezéseit az ingersűrűségnél már felsoroltuk.
A	pihenő	tartalma	az a minőségi terhelési összetevő, amelyet a terhelések közötti idő-

ben végzett tevékenységgel jellemzünk. Ennek megfelelően a pihenő lehet:
• tétlen, amikor a pihenéssel tölthető időtartam alatt nincs vagy csak csekély mozgás 

valósul meg, például a sportoló 
leül vagy lazítva fekszik,

• tevékeny, abban az esetben, ha 
a két terhelés közötti idő alatt 
valamilyen előre meghatározott, 
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a terhelési szakasz ingerénél alacsonyabb hatású mozgást végez a sportoló, pél-
dául szubmaximális terhelésű úszó résztávok között alacsony terhelésű úszást vagy 
95%-os  külső terheléssel maximális sebességgel végzett súlyemelő-gyakorlatok 
szériapihenőiben a foglalkoztatott izomcsoportok könnyű nyújtását végzi.

Attól függően, hogy a pihenőre mikor kerül sor, szintén két fajtáját különböztetjük meg. Ezek 
a következők: ismétlés- és szériapihenő. E terhelési összetevők tartalmát az erőfejlesztés 
fejezetben meghatároztuk, itt csak felsoroljuk ezeket.
Az	edzésegységek	közötti	pihenő	az a terhelési összetevő, amelyet két edzésegység vagy egy 
verseny és a következő edzés vagy verseny közötti részben passzívan, részben tevékenyen el-
töltött hosszabb (többórás vagy többnapos) idővel fejezünk ki.

Az	egyéb	terhelések	azok a többnyire pszichikai, szociális hivatásbeli, lakásbeli, 
táplálkozási, klimatikus, domborzati és időzóna átlépéséből eredő ingerek, amelyek döntő 
többsége a versenysporton kívüli szférából6  éri a szervezetet.

15.3.	A	terhelésadagolás	néhány	általános	szempontja

E fejezetben csak néhány általános terhelésadagolási szempontot fogalmazunk meg. Ezek 
részletesebb és konkrét kifejtésére a formaidőzítés tennivalóival és az alkalmazkodás tör-
vényszerűségeivel foglalkozó fejezetekben kerül sor.

• Csak a szokatlan és új terhelések járnak teljesítménynövelő hatással. Ez egyúttal azt 
is jelenti, hogy a változatlan tartalmú, azonos terjedelmű, intenzitású, megszokott 
módszerekkel adagolt terhelések esetleg csak az elért teljesítmény színvonalának 
időleges fenntartására alkalmasak. Teljesítményjavulás ilyen terhelésadagolás esetén 
nem várható (Nádori, 1986).

• Az alacsony intenzitású terhelések csak az életfunkciókat tartják fent. Teljesítmény-
fejlődést nem eredményeznek.

• Ha a terhelések túl ritkák (nem érik el a heti 3-4 alkalmat), akkor a teljesítőképes-
ség – néhány edzetlen személy kivételével – nem javul.

• Ezzel szemben – abszurd7  módon – a fejlődés-érés korában nemtől és kondici onális 
képességfajtától függően más-más életkorig a rendszeres edzést nem végző fiatalok 
teljesítményei is évről évre javulnak (33.	ábra).	Ez a javulás a biológiai érés le-
zárulásával befejeződik, s természetesen nem ér el olyan színvonalat, mint célszerű 
terhelésadagolással elérhetett volna. Tehát az egyén pszichomotoros deficittel zárja 
motoros fejlődési lehetőségeit.

• Valódi teljesítménynövekedéshez az vezet, ha a terhelés:
– tervszerű, azaz a jövőbeli terhelésadagolást tekintve időben és módszereiben 

meghatározott,
– rendszeres, tehát szabályos időközönként ismétlődő, állandó jellegű,
– folyamatos, azaz tartós, összefüggő és megszakítás nélküli,
– fokozatos, tehát kisebb szakaszonként egyre magasabbra emelkedő,

6 Működési terület
7 Képtelen
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– ugrásszerű, azaz egy vagy több fokozat kihagyásával hirtelen növekvő jellegű,
– hullámszerű, tehát lökésszerűen emelkedő a tartós irányzat (28.	ábra), és
– ha a terhelés fentiek szerinti növelését kb. 3-4 hetenként legalább néhány napos 

(többnyire egyhetes) pihenési etapok8 szakítják meg.
• A teljesítményfejlődés a legracionálisabb9 terhelésadagolás mellett sem egyenes 

vonalú, hullámzóan sajátos görbe mentén javul (210.	ábra).
• Az élet- és edzéskorral arányosan növekvő összterhelés adagolására Letzelter 

(1978) és Wazny (1981) szerint a szervezet fokozatosan csekélyebb teljesítmény-
fejlődéssel reagál10 (33.	ábra). Ennek oka Grosser és mtsai. (1985) szerint az, hogy 
a leépítő és felépítő folyamatok váltakozása folyamán a nagyobb teljesítmények 
érdekében adagolt nagyobb terhelés a teljesítmény felső határához közeli területen 

8 Időszakok
9 Legészszerűbb
10 Válaszol

210. ábra
Normál ütemben, korán és később fejlődő nemzetközi élvonalbeli magasugrónők 

teljesítményváltozása (Harsányi, 1996)
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időlegesen a leépítő folyamatok teljesítménystagnálását vagy visszaesését okozó 
túlsúlyát hozza létre.

• Különösen olyan fiatal kezdő sportolóknál, akik csekély összterheléssel, magas szintű 
öröklött adottságok birtokában kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, a hirtelen ter-
helésnövekedés (például heti 2-3 edzésről heti 6-7 napos edzésre áttérés) időlegesen 
teljesítmény-visszaeséssel vagy stagnálással járhat.

Azt mondhatjuk, hogy ilyen sportolóknál nem az elért teljesítményhez, hanem a korábbi 
összterheléshez célszerű fokozatosan hozzáigazítani az ingerek terjedelmének növelését.

• Több szakértő, például Nádori (1986), Rigler (1993) és Matvejev (1964) külső 
és belső terhelést különböztet meg.

• Külső terhelésként kezelik a környezetből eredő ingereket, például az edzést stb.
• Belső terhelésnek fogják fel azokat a biokémiai (például tejsav, enzimtermelés stb.) 

változásokat, amelyek a külső terhelések hatására a szervezetben bekövetkeznek.
• Az általuk belső terhelésként kezelt paraméterek11 tulajdonképpen alkalmasak a külső 

terhelések hatásának becslésére. Ezek közül az edzésgyakorlat számára a legegysze-
rűbben elérhető érték a pulzusszám.

• A felkészültség színvonalának emelkedésével nemcsak a teljesítmény javul, hanem 
csökken a terhelés utáni helyreállítódási idő is. Platonov (1986) úgy találta, hogy 
a kezdőhöz viszonyítva az élsportoló kipihenési ideje kb. 50%-kal  csökken (211.	ábra). 

211. ábra
Terhelés – igénybevétel-helyreállítódás
különböző feszültségű sportolóknál
(Platonov, 1986)

11 Több tényező által meghatározott, mérhető érték

Ez pedig a korábbi újraterhelés lehetőségének megteremtésével – egyenként eltérő 
mértékben – további terhelésnövelést tesz lehetővé.

• A terhelés és pihenés korábban ismert összefüggései egyértelműen bizonyítják, 
hogy a pihenés ugyanolyan terhelési összetevő, mint bármely más terhelési mutató. 
Időtartamának és tartalmának változtatása meghatározó tényezőként szerepel a fel-
készülésben.

• A fokozatos terhelésnövelést kb. négyhetenként célszerű egy pihenőhéttel meg-
szakítani, amit újabb három héten át fokozatos vagy kb. egy-egy hét időtartamban 
ugrásszerű terhelésnövelés követhet stb.

• Az évenkénti terhelésnövelés az előző évihez viszonyítva – főleg a csúcsteljesít-
mény-edzés időszakáig – kb. 20-30%-nyi lehet. Minél közelebb kerül a sportoló 
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a csúcsteljesítmény-edzés időszakhoz, az évenkénti terhelésnövelés hányada annál 
csekélyebb mértéket ölt.

• A terhelés növelésénél célszerű az alábbi sorrendet betartani:
a) a heti edzésszám növelése, míg el nem éri a mindennapos edzést,
b) az egy edzésen belül végzett munka terjedelmének fokozása addig a mértékig, 

hogy a következő edzésegységig mód nyíljon a helyreállítódásra,
c) az ingersűrűség növelése,
d) az intenzitás fokozása,
e) fokozatos áttérés a napi kétszeri edzésegység alkalmazására.

• Az alapvető terhelési mutatókon, s ezen belül is elsősorban az intenzitáson, terjedel-
men és pihenésen túl további terhelési tényezőként szükséges kezelni:
– a felkészülés tartalmát,
– módszereit, és
– terhelési módját is.

 Ha a felkészülés tartalma (például egy képesség fejlesztése érdekében alkalmazott gya-
korlatot, mondjuk súlyzóval a vállon felállás) túl hosszú ideig, kb. 6-9 hétnél tovább 
is alkalmazzák, akkor elveszti hatékonyságát, megszokott ingerré válik.

 Ugyanakkor az alkalmazott gyakorlatok kb. 6-9 hétnél korábbi cseréje azzal jár, hogy 
megakadályozza, hogy az adott edzéseszköz kifejtse hatását.

 Ezek mellett azonban elkerülhetetlen, hogy sportáganként eltérően olyan gyakorlatok 
is szerepeljenek a felkészülésben, amelyek végigkísérik a sportolót teljes sportpálya-
futásán át.

 Ha a felkészülés folyamán alkalmazott módszerek (például a felkészülés tartamához 
hasonlóan túl hosszú időn át azonosak maradnak), mondjuk az aerob állóképesség 
fejlesztése csak folyamatos módszerrel folyik, akkor veszíteni fog hatékonyságából. 
Ezért célszerű például intervall stb. módszerekkel cserélni.

• A	terhelés	módján azt értjük, hogy a szervezetet érő ingerek elsősorban nagy 
terjedelmű alacsony, könnyű-közepes intenzitású, ún. extenzív, más szóval mennyi-
ségi vagy pedig maximális-szubmaximális erősségű, intenzív, más szóval minőségi 
jellegűek-e.

• Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a felkészülés folyamán alkalmazott ter-
helési ciklusok12 jellegét a felkészülés fő feladatától és a versenynaptártól függően 
célszerű mennyiségi-minőségi vonatkozásban is variálni.13

12 A	terhelési	ciklus	vagy	mezociklus az éves felkészülés alapformáját tekintve 3-4 hetes (de ettől egy-két héttel 
akár eltérő) olyan szakasza, amelynek folyamán kb. 2-3 magas összterhelésű hetét egy pihenőhét követi.

13 Változtatás



16.	A	formaidőzítés	és	közvetlen	verseny-előkészület

16.1.	A	formaidőzítés	fogalma

A	formaidőzítésen a felkészülés terhelésének, tartalmának a bioritmussal és a bio pszicho-
szociálökológiai alkalmazkodás törvényeivel összhangban álló, olyan több és egy éven be-
lüli adagolását értjük, amelynek alapján feltételezhető, hogy a sportoló a sportpályafutása 
és/vagy egy adott évi legjobb teljesítményét egy meghatározott helyen és időben rendezett 
versenyen éri el.

További	fogalmak
A (sport-)	forma a sportoló felkészültsége által meghatározott és a bioritmus,1 a terhelésada-
golás, az életmód,2 a verseny körülményei, továbbá a pillanatnyi diszpozíció3 által befolyásolt 
sajátos, sportági teljesítőképességben és teljesítőkészségben megnyilvánuló teljesítmény-
változás.

A	teljesítőképességet a technikai-taktikai és elméleti tudás, a kondicionális képességek 
szín vonala, az edzéskiegészítő eljárások alkalmazásának hatékonysága és a terhelés célszerű 
adagolása határozza meg. Röviden: a teljesítőképesség képzés eredménye.

A	teljesítőkészség a sportoló azon pszichikai tulajdonsága, amellyel kondicionális 
képessé geit, technikai, taktikai, elméleti ismereteit a szükséges pillanatban mozgósítani ké-
pes. Röviden: a teljesítőkészség nevelés eredménye.

16.2.	A	(sport-)	forma	értelmezése

A formát a mérhető sportágak versenyeredményeit felhasználva, az adott évi versenytel-
jesítmények átlagával (x̄) és a szórásával (s) alkotott övezetekhez viszonyított értékekkel 
jellemezzük. A 212.	ábrán három eltérő élet- és edzéskorú magasugrónő egy éven belüli 
teljesítményeinek adataival ábrázoljuk a formaingadozást.

A sportoló átlagos felkészültségét az adott évi versenyeredményei átlagával ± szórásá-
nak értékével alkalmazott övezettel fejezzük ki. És átlagos	formáról beszélünk akkor, ha 
az egyes versenyteljesítmények ebbe az övezetbe esnek.

Csúcsformáról van szó akkor, ha az adott versenyeredmény az x̄ + s érték felett talál-
ható. Átlag	alatti	a	forma abban az esetben, ha az eredmény az x̄ – s határnál gyengébb. 

1 Az életműködések szakaszos ismétlődése
2 Az a forma, ahogy valaki testi, szellemi, erkölcsi és anyagi vonatkozásban él
3 Az öröklés és a környezet hatására kialakult adott pillanatban jelentkező teljesítmény nyújtásra történő ráhan-

goltság
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A nem mérhető sportágakban jóval bonyolultabb a teljesítményváltozás (a forma) nyomon kö-
vetése. A 86.	táblázatban kosárlabdában Németh (1995) nyomán mutatunk be egyfajta érté-
kelési rendszert. Ez a rendszer bonyolult, számítástechnikai háttérre támaszkodik, de objektív.

Nagy–Mérai (1958) kézilabdában a lövőszázalékkal,4 vívásban Ozsváth és mtsai. 
(1980) az adott és kapott találatok arányával törekedett objektív formaingadozási mutatót 
megragadni.

Ezen túlmenően legtöbbször az egyének vagy csoportok egymás ellen elért eredmé-
nyeiből adódó helyezési sorrenddel vagy a teljesítmény mérhető összetevőinek mért érté-
keiből, például vívásnál Ozsváth és mtsai. (1980) más mutatók mellett a kézfrekvencia-
gyorsaság (ms) és a kitöréssel szúrás cselekvési idejéből (ms) törekedtek a formaváltozás 
megítélésére. Ezen elismerésre méltó törekvések azonban csak részben járhattak sikerrel, 
mert bonyolult módszerek alkalmazását igényelték, vagy ki voltak téve az eltérő színvonalat 
képviselő ellen felek meghatározó jellegű befolyásának. Ezért a nem mérhető sportágakbeli 
formaingadozás objektív mérése az edzéstudomány egyik jövőbeli feladataként jelentkezik. 
Amíg erre sor kerül, addig – mint igen sok más területen is – a mérhető sportágaknál fel-
ismert törvénysze rűségek megfontolt alkalmazása a célszerű a nem mérhető sportágakban is.

212. ábra
Eltérő élet-, edzéskorú és tudású magasugrónők versenyteljesítményének, mint sportformájuknak  

egy éven belüli változása

4 Kapura lövések száma osztva az ezekből elért gólok számával 
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A sportjátékokbeli formaidőzítés Mezey cit.5 Nádori (1972) szerint elté rést mutat abban, hogy 
nem egy napra, hanem huzamosabb időre (nyilván a bajnoki mérkőzé sek több héten át folyó 
sorozatára) szükséges formába hozni a csapatot. Amikor nem vitatható a sportjátékokban fel-
merülő ilyen igény, ugyanakkor a mérhető sportágakban közel heti gya korisággal versenyző 
sportolók formaingadozása (212.	ábra) azt bizonyítja, hogy az ember nem képes több héten 
át azonosan magas színvonalú teljesítményre. Egy több egyénből álló csapatnál elméletileg 
ez abban az esetben várható el, ha a csúcs-, illetve átlag alatti formában lévő csapattagok tel-
jesítményei kiegyenlítik egymást, s ennek következtében a csapat mint egység átlagos formát 
mutathat. De jelentkezhet ez csapatszinten is csúcs- vagy átlag alatti formában is.

A sportjátékokban arra célszerű törekedni, hogy a csapatot alkotó egyének többsége 
például 15 bajnoki mérkőzés közül azon 2-3 esetben legyen csúcsformában, amikor a csapat 
a legerősebbnek ítélt ellenféllel kerül szembe. A 213.	ábrán a labdarúgásra jellemző forma-
ingadozáshoz mutatunk be egy példát.

16.3.	A	sportforma	jellemzői

• Az adott sportoló szempontjából legfontosabbnak ítélt az élvonalat tekintve a hazai 
bajnok ságokon vagy kontinentális és világversenyeken (célversenyeken) az azonos 
felkészültségű sportolók közül azok érnek el jobb helyezést vagy győzelmet, akik 
versenytársaiknál jobb, netán csúcsformában vannak. Ez az igény ma már nem 
csak felnőtt-, de serdülő- és ifjúsági korúaknál is jelentkezik. Egyfelől azért, mert 

5 Citálja (idézi)

213. ábra
Az éves felkészülés rendszere labdarúgásban Zalka (1991) után módosítva
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a  formaidőzítéssel összefüggő ismereteket és tennivalókat már a felnőttkor előtt 
célszerű elsajátítani, másfelől pedig azért, mert szaporodik azon sportágak száma, 
amelyekben például juvenilis korúaknak kontinentális bajnokságokat ren deznek, 
például kosárlabda kadett vagy súlyemelés serdülő Európa-bajnoksága.

• Csak azon sportolók formájának időzítésére lehet a siker reményében vállalkozni, 
akik legalább 4-6 éves edzéskorúak, mindennapos vagy nagyobb heti gyakoriság-
gal rendszeresen és folyamatosan készülnek fel. Még ilyen esetben is arra lehet 
számítani, hogy ezeknek a sportolóknak is csak kb. 20-22%-a  kerül a célversenyre 
csúcsformába (Lehnert, 1964; Sebő–Harsányi, 1988).

• Egyéves felkészülésen belül legtöbbször csak 2-3 esetben célszerű csúcsforma elérésére 
számítani. S azzal lehet számolni, hogy a csúcsteljesítmény kb. 10-14 napon belül 
következik be. Ennek megfelelően alakult ki Matvejev (1981) nyomán az egyszeri, 
a dupla és a há romszoros periodizációs modell (214.	ábra). Napjainkban ezt már 
legtöbbször csak az után pótlásedzés második felében és a középmezőnyben követik. 
Az élsportban gyakoribb csúcs forma elérésére törekednek.

• A csúcsformát a célversenytől a felkészülési év kezdete felé visszafelé és attól 
elfelé haladva mennyiségi és minőségi terhelési ciklusok6 váltogatásával elő kell 

214. ábra
Az éves teljesítményváltozás alap-
típusai dobóatlétáknál Matvejev 
(1981) után módosítva

6 A terhelési	vagy	mezociklus az éves felkészülés, alapformáját tekintve 3-4 hetes (de ettől egy-két héttel akár 
eltérő) olyan szakasza, amelynek 2-3 magas terhelésű hetét egy pihenőhét kö veti.
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készíteni (215.	ábra). A formaidőzítés szabályzó tényezőiként (Nádori, 1986) 
a felkészülés:
– terhelését,
– tartalmát,
– pszichikai eljárásait,
– módszereit és
– szervezését kezeljük.

A célversenyhez közeledve fokozatosan csökkentjük a terhelés terjedelmét és növeljük az in-
tenzitást. Ezzel arányosan vissza kell fogni az általános képzés anyagát, és döntően sportág-, 
versenyszám-specifikus képzést célszerű megvalósítani. A felkészülés módszereit tekintve 
az előbb említett terhelési és tartalmi változásoknak megfelelő eljárások kerülnek előtérbe. 
A szervezési tennivalókat (edzések időpontja, körülményei) pedig úgy célszerű formálni, 
hogy a sportoló igénybevétele minél jobban megközelítse a célversenyen várható feltételeket.

Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a csúcsforma kialakításához  kevés kivétellel (például 
akklimatizáció,7 időzóna-fáradtság8 stb.) a felkészülés eszközeivel oldható meg. A célver-
senyhez közeledve egyre nagyobb szerephez jut a pszichikai felkészítés (216.	ábra).

215. ábra
Az éves versenynaptár és a terhelési ciklusok eloszlása (Fejes, 1969) után módosítva

7 Akklimatizáció a megváltozott éghajlati (klimatikus) viszonyok közé került szervezet vege tatív, hormonális, 
valamint pszichés változása, átállása, amely az új környezetnek megfelelő reakciósorozat kialakulását eredmé-
nyezi. Nevezik klimatikus adaptációnak, alkalmazko dásnak is.

8 Az időzóna-fáradtság (jet lag syndroma) egy olyan átmeneti élettani és/vagy lelki állapot, amelyet általában 
akkor észlelünk, ha utazásunk során gyorsan lépünk át öt vagy több idő zónát (Bálint, 1984).
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16.4.	A	közvetlen	verseny-előkészület	(KVE)

A	közvetlen	verseny-előkészület (unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, tapering) 
a forma időzítés célversenyt megelőző utolsó néhány (kb. 4-6) hetes terjedelmű szakasza, 
amelyben a felkészülés tartalmának, terjedelmének, intenzitásának, pszichikai eljárásainak, 
szervezésé nek és módszereinek olyan formálása történik meg, amellyel elősegíthető, hogy 
a sportoló az adott évi legjobb teljesítményét lehetőleg egy előre meghatározott helyen 
és időben rendezett versenyen érhesse el.

A gyakorlati tapasztalatok és a tudományos kutatási eredmények általánosításaiból 
adódóan a KVE pszichobiológiai alapjaként az alábbiakat fogadhatjuk el.

Feltehető, hogy a KVE-et megelőző többhetes, magas összterhelésre a szervezet a felépítő 
folyamatok nyomán jelentős tartalékokat halmozott fel. Amikor a KVE folyamán a terhelés 
terjedelme mérséklődik, s a tartalékok nap mint nap nem merülnek ki, a szervezet magasabb 
teljesítmény elérésére válik képessé, ha ebben a sportoló hisz is.

Lehnert (1994b) azt tapasztalta, hogy a csúcsformát meghatározó összetevők magas 
szín vonalú komplex sportteljesítménnyé összegződésének eltérő időtartamra van szüksége. 
Ezért ezek maximumai a célversenyt megelőzően eltérő időben jelentkezzenek:

• az általános edzéseszközök terjedelme 4-5 héttel,
• az edzés terjedelme 3-4 héttel,
• az intenzitás 1-2 héttel,
• a speciális terhelés maximuma 2-3 héttel érje el a legmagasabb értéket (217.	ábra).

216. ábra
Egy minőségi terhelési ciklus napi terve egy távfutó atlétánál a KVE-nél Fejes (1969) után módosítva
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Ezek szerint a KVE felépítése a következő lehet:
Pihenőhét kb. 1 hét
• Tartalma: tevékeny, elsősorban pszichés regeneráció.
• Eszközei: általános képzés, pszichoterápiás9 kezelések.
• Terhelése: közepes terjedelem, alacsony intenzitás.
Második fázis: 2-3 hét
• Tartalma: kondicionális, technikai és taktikai képzés.
• Eszközei: speciális kondicionális, technikai és taktikai gyakorlatok.
• Terhelése: magas terjedelem, közepes intenzitás.
Harmadik fázis: 1-2 hét
• Tartalma: a komplex sportteljesítmény versenykörülmények közötti kialakítása.
• Eszközei: versenyspecifikus gyakorlatok, általános képzés csak regeneráló céllal.
• Terhelése: a terjedelem alacsony, az intenzitás szubmaximális.

A KVE idején a versenyek a specifikus magas intenzitású terhelés és a formaellenőrzés 
eszkö zeként szerepelhetnek. Kvalifikációs és egyéb presztízsversenyek azonban negatív 
hatással vannak a csúcsformára (Lehnert, 1994b és Lochmayer, 1996).

Azt tapasztalták, hogy a különböző sportolók más-más heti összterhelésű munka után 
képe sek a legjobb teljesítmény elérésére.

217. ábra
Az egyes terhelési összetevők arányainak 
változása a célverseny előtti utolsó öt hét 

folyamán (Lehnert, 1994b)
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• Ezek közül csak az egyik típus az, 
amelyik akkor a legeredményesebb, 
ha a célverseny pihe nőhét végére esik 
(218.	ábra).

9 Érzelmi feszültségek gyógymódja

218. ábra
A célverseny a pihenőhét végére esik

• További, más sportolók pedig akkor 
a legeredményesebbek, ha a célver-
seny olyan pihenő hét végére esik, 
amelynek elején egy utolsó maximális 
össz terhelésű, lökésszerű ingert alkal-
maztak	(220.	ábra).

219. ábra
A célverseny a ciklus legnagyobb

terhelésű hetére esik

220. ábra
A célversenyt megelőző pihenőhét elején  

lökésszerű terhelés

• A sportolók más részének akkor a leg-
jobb az eredménye, ha a célverseny 
a terhelési ciklus legmagasabb összter-
helésű hetének végén van (219.	ábra).
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• Komarova–Titov (1973) pedig azt tapasztalták, hogy akkor volt magasabb a célver-
seny eredménye, ha az összterhelés és a tartalom a 221.	ábrának megfelelően vál-
tozott a KVE ideje alatt.

• Verchosanszkij (1988) pedig röplabdásoknál is úgy találta (222.	ábra), hogy 
a már korábban is említett blokkszerű terhelésadagolás jelentősen magasabb 
teljesítményjavu lással járt, mint az ún. párhuzamos képzés (Harsányi, 1992b).

Ezen változatokon túl még további számos egyéni reakciótípusú sportoló is lehetséges. 
Hogy adott versenyzőnél milyen terhelési ritmus hozza a legjobb teljesítményt, azt célszerű 
a cél versenyt megelőzően versenyszám-specifikus ellenőrző gyakorlat alkalmazásával sok-
szor ki próbálni.

221. ábra
Az edzések hetenkénti összterhelésének

és tartalmának változása gyorserő-
versenyszámot űző nők eredményes

KVE-ében (Komarova–Titov, 1973)

222. ábra
Az erő alakulása célversenyre készülő 

röplabdásoknál 
(Verchosanszkij, 1988)
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Az eddigieken túl, a KVE idején tanácsos még:
• a legintenzívebb megterhelésű edzések időpontját a célverseny igénybevételéhez 

igazítani, és olyan edzéstartalmat biztosítani, amelyet a sportoló szívesen végez,
• a terhelések ritmusát a célversenyen várhatónak megfelelő gyakorisággal alkalmazni 

(például másnaponkénti mérkőzések stb.),
• a versenyhelyek speciális körülményeire (talaj minősége, széljárás, látási viszonyok, 

hő mérséklet, páratartalom stb.) felkészíteni a sportolókat,
• valószínűsíteni a verseny várható légkörét (például nézők viselkedése, a tömegkom-

munikáció, versenybírók, rendezők magatartása stb.), esetleg szokatlan társadalmi, 
gazdasági, politi kai, kulturális és egyéb szociális viszonyok,

• állandóan hangsúlyozni, hogy a napi megszokott tevékenységtől – ha lehet – a cél-
verseny napján sem szabad jelentősen eltérni,

• a tonizáló10 edzést megszokott módon elvégezni.

16.5.	A	klasszikus11	periodizáció	alakulása	az	élsportban

A felkészülés periodizálásának törvényszerűségei tulajdonképpen a sportforma éves alakí-
tásának törvényszerűségeivel azonosak (Nádori, 1986).

A klasszikus periodizációt Matvejev (1956, 1964) dolgozta ki. E munkái ban az 1950–
1960-as  évek szovjet élsportolói terhelési és formaváltozásai statisz tikai adatainak feldol-
gozására támaszkodott. A felkészülési évet:

• felkészülési,
• verseny- és
• átmeneti időszakokra osztotta fel.

10 A	tonizáló	edzés a versenyt 24, 12 vagy 5–8 órával megelőző olyan utolsó edzésegység, amelynek feladata 
alacsony terjedelmű és megközelítőleg 80%-os  intenzitású munkával a szervezet optimális fizikai-pszichikai 
állapotának megteremtése.

11 Jellegzetes, hagyományos

223. ábra
Az edzés periodizációja Matvejev (1964) után
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A felkészülési	időszak az edzés terjedelmének növelésével kezdődött, s tartalmát az általános 
kondicionális képességfejlesztés uralta. E kb. 6 hónapos periódus alatt az in tenzitás lassan, fo-
kozatosan emelkedett, s ezzel párhuzamosan növekedett a speciális képzés aránya is. A sport-
ágak többségében versenyzés nem, vagy alig folyt.

A versenyidőszakban az edzés intenzitása magas színvonalat ért el, s a terjedelem ezzel 
arányosan csökkent. Ez volt a jellemző a felkészülés speciális és általános részarányára is. 
Ebben a szakaszban alakult ki egy- vagy többszöri alkalommal a csúcsforma.

Az átmeneti	időszakban a terjedelem és intenzitás egyaránt alacsony volt. E szakasz 
a pihenést szolgálta (223.	ábra). Ez a periodizációs modell12 elősorban a ciklikus (atlétika, 
úszás stb.) sportágaknak felelt meg. A sportjátékokban, küzdősportágakban csak előzetes 
vizsgálatok után kerülhetett volna sor alkalmazására. Ennek ellenére Magyarországon több 
változata terjedt el és él napjainkig. Azért, hogy egymás megértését elősegítsük, célszerű-
nek tartjuk az éves felkészülés legna gyobb szakaszainak elnevezéseit a 87.	táblázatban 
felvázolni.

A különböző sportágak eltérő igényei, továbbá a versenynaptár eseményeinek gya-
rapodása (fedettpályás versenyek, terembajnokságok, pénzdíjas versenyek stb.), továbbá 
a versenyek felkészülési eszközönkénti céltudatos alkalmazása (Ivoliov és mtsai., 1988) 
következtében a hosszú versenymentes felkészülési szakaszokra egyre kevesebb idő maradt. 
Főleg az utóbbi két évtizedben gyorsult fel az él	sportban a hagyományos periodizációs mo-
dell végleges átalakulása. Ezt a Verchosanszkij (1988) által felvázolt változást mutatjuk be 
Matvejev (1956), Nádori (1962), Fejes (1978) és Verchosanszkij (1991), cit. Tschiene 
(1991) munkái nyomán a	224.	ábrán. Itt példaként az egyes blokkok, vagy ha úgy tet szik 
egy-egy fő feladat megoldására 4 hetes időtartamot szántunk. Ez az időtartam azonban 
2 és 8 hét közt is változhat, attól függően, hogy mikor kerül sor a következő fő- vagy cél-
versenyre. Ha azonban csak két hétnyi időtartam áll rendelkezésre egy-egy blokk feladatainak 
koncentrált megoldására, akkor az alkalmazkodásban, vagy más szóval a magasabb szintű 
versenyteljesítményben megnyilvánuló, késleltetett edzés hatásnak (részletezve az alkalmaz-
kodás fejezetben) a színvonala szükségszerűen ala csonyabb lesz a maximálisan lehetségesnél.

12 Minta

Páder (1956) Matvejev (1964) Arday (1968) JELENLEGI ELNEVEZÉSEK

Alapozó Felkészülési időszak Tiszta felkészülési
időszak FELKÉSZÜLÉSI SZAKASZ

Formába hozó – Vegyes felkészülési
szakasz VERSENYIDŐSZAK

Versenyidőszak Versenyidőszak Versenyidőszak –

Átmeneti időszak Átmeneti időszak Tiszta felkészülési
szakasz REGENERÁCIÓS SZAKASZ

87. táblázat
Az éves felkészülés legnagyobb szakaszainak elnevezései

Megjegyzés: Tiszta felkészülési szakaszon versenymentes, versenyektől tiszta felkészülési periódust értünk, 
amely a felkészülési év elején a képesség- és készségfejlesztést, az év végén a regenerációt szolgáló 
szakasz.
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Feltételezve, hogy egy-egy három blokkból álló felkészülési szakasz igen magas össz-
terheléssel veszi igénybe a szervezetet, mindegyik végén egy profilaktikus terhelésű hét 
közbeiktatása célszerű.

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a blokkszerű koncentrált képességfejlesztéssel törté nő, 
egy éven belüli többszöri periodizációval folytatott csúcsforma-időzítés alkalmazá sa csak 
a csúcsteljesítmény-edzés szakaszában lévő élsportolókra lehet érvényes.

A formát szabályozó tényezők pedig ugyanazok, mint amelyeket már említettünk. 
Az utánpótlásedzés felépítő, teljesítmény- és élsportedzés szakaszában felkészülő spor-
tolóknál a hosszabb versenymentes szakaszokat tartalmazó Matvejev-féle periodizáció 
a célravezető. Ez elősegítheti – a hosszabb ideig tartó, extenzívebb terhe lésekkel – a telje-
sítményfejlődés tartós megalapozását, amelyre a csúcsteljesítmény-ed zésben az intenzív, 
sűrűbb csúcsra törekvés majd támaszkodhat.

224. ábra
Az éves felkészülés periodizálásának változásai

13 (Itt a kimerülést) megelőző, aktív pihenőt biztosító



17.	Az	alkalmazkodás

17.1.	Az	alkalmazkodás	fogalma,	értelmezése

Az	alkalmazkodás (adaptáció) az élőlényeknek az a képessége, hogy a környezeti ha tásokhoz 
– az örökléstől meghatározott értéken belül – életfolyamataik módosításával igazodni tudnak.

A sportbeli felkészülés folyamán az embert érő környezeti tényezők közül elsődlegesek 
és meghatározóak az edzéssel és versenyzéssel biztosítható ingerek. Ezeket a továbbiakban 
az egyszerűség kedvéért edzésingereknek nevezzük.

17.2.	Az	alkalmazkodás	legfontosabb	törvényszerűségei

• Az alkalmazkodás örökléstől meghatározott mértékű. Ez azt is jelenti, hogy azonos 
ingerekre különböző egyének eltérően reagálnak (Harre, 1994). A verseny sport 
gyakorlatában különböző anyagcseretípusú (erő, gyorsasági, állóképességi) egyé-
neket különítettek el (Charitonova, 1993). A gyorsasági típusúak a gyor sasági, 
az állóképességi típusúak az állóképességi edzésre reagálnak magasabb színvo nalú 
teljesítményfejlődéssel, alkalmazkodással.

• Az alkalmazkodás időbeli lezajlása öröklött folyamatokhoz kötődik ( Neumann, 1993). 
Éppen ezért meggyorsítása csak kívánság lehet. Ennek az a következménye, hogy ha 
nem áll rendelkezésre megfelelő idő az adaptációra, akkor az ennek eredmé nyeként 
várt teljesítménynövekedés is csak csekélyebb lehet.

• Az alkalmazkodás specifikus (Ángyán, 1993; Harre, 1994;Martos, 1998). Csak 
a szervezet azon működési rendszereinél várható pozitív változás, amelyet a felkészü-
lés folyamán kielégítő intenzitással, terjedelemmel és gyakorisággal terhelnek. Pél-
dául hosszabb távon (több éven át) végzett lassú futás döntően az aerob anyagcsere 
és a lábizomzat fejlő désére van hatással, a felső végtagoknál nem vált ki változást.

• Az emberi szervezeten belül harc folyik az öröklötten meghatározott alkalmazkodási 
tartalékokért (Bojko, 1987). Ezért a szervezet – főleg a csúcsteljesítmény-edzés ide-
jén – nincs abban a helyzetben, hogy egyidejűleg sok képesség és készség fejlődé sét 
magas színvonalon biztosítsa. Azaz a szervezet alkalmazkodási lehetőségei abban 
az esetben fokozódnak, ha csökken az alkalmazott edzéseszközök száma. Ezért 
 Satori–Tschiene (1987), Tschiene (1988, 1989) és Ivoliov és mtsai. (1998) felnőtt 
élsportolók esetén a speciális alkalmazkodás elősegítését szorgalmazták. A szinte csak 
speciális képzés alkalmazásáig azonban az utánpótlásedzés folyamán fokozatosan cél-
szerű eljutni.
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• A sportteljesítmény a szervezet valamennyi rendszerének összehangolt al kalmaz-
kodásától függ. Ezért a leghosszabb alkalmazkodási időt igénylő izomhiper trófia 
kialakulása és a különböző rendszerek összehangolódása a meghatározó jellegű.

• A mozgástechnika átalakítása akkor célszerű, ha ennek végrehajtásához a kondicio-
nális képességek magasabb szintje már rendelkezésre áll. Például kosárlabdában 
a „zsáko lás” végrehajtását csak akkor célszerű szorgalmazni, ha az ehhez szükséges 
robbané kony láberővel már rendelkezik a sportoló.

• A kondicionális képességeket alig lehet „tartalékra” edzeni. Fejlesztésük abbamaradá-
sát követő néhány héten belül már számítani lehet színvonaluk csökkenésének 
megkez dődésére. A leggyorsabb visszafejlődés sorrendben a következő képességeket 
érinti: 1. állóképesség, 2. az erő, 3. a gyorsaság, 4. a kötő- és támasztószövetek (inak, 
szalagok, ízületi tokok, hártyák) ellenálló képessége.. Ezen belül a rövid idő alatt, 
eről tetett ütemben kialakított alkalmazkodások leépülése gyorsabb, mint a hosszabb 
idő alatt fejlesztett képességeké.

• Az edzés terjedelmét nem lehet korlátlanul az edzés intenzitásának növelésével 
pótolni. Ugyanakkor még nem ismerjük pontosan az edzésterjedelem optimális 
mértékét. E tekintetben csak tapasztalati adatok állnak rendelkezésre, amelyek 
individuálisan is igen nagy mértékben eltérőek, és kevés kivételtől eltekintve 
(82.	táblázat) csak a sport ági ismeretanyagban találhatók meg.

• Az alkalmazkodási folyamatok nemcsak a teljesítőképességet növelik, hanem 
a terhel hetőséget is. Ezáltal egy meghatározott terhelés nyomán a teljesítőképesség 
egy új, magasabb szinten stabilizálódik.1 További teljesítményjavulás elérése csak 
megemelt terheléssel kiváltott újabb alkalmazkodással érhető el. Például az erő-
fejlesztésnél a maximá lis erő növekedése maga után vonja azt, hogy az addigi ma-
ximális (100%-os) külső terhelés a jövőben már csak például 90%-os  értékű lesz. 
Ezért l00%-nak  ezt követően már egy nagyobb külső terhelés felel majd meg.

• Az alkalmazkodás legbiztosabb mértéke a komplex sportteljesítmény fokozatos, 
hullámszerű javulása (Neumann, 1993). Nem mérhető sportágakban a valóságos 
teljesítményváltozás megbízható nyomon követése azonos, objektíven mérhető 
sport ágspecifikus teszttel célszerű.

• A juvenilis korbeli teljesítményjavulás többnyire nagyobb arányban a fejlődés-
érésnek, mint az edzésingerekkel kiváltott alkalmazkodásnak tulajdonítható 
(32.	ábra).

• Az alapozó és felépítő edzésszakaszban alkalmazott túl meredek iramú terhelés-
emelés sel elért teljesítményfejlődés akadályozhatja a célszerű alkalmazkodást az él-
sportedzés idején (Rost, 1981).

• Csak a szokatlan, új ingerek a hatásosak. Ezért a 6-9 hétnél hosszabb időn át azonos 
gyakorlatok azonos módszerekkel történő alkalmazása fokozatosan veszít alkalmaz-
kodást kiváltó hatásából. Nagy a valószínűsége annak, hogy ennek oka a megszokás. 
Ez elkerülhető a felkészülés tartalmának, terhelésének, módszereinek kb. 6-9 hetenkén-
ti változtatásával és időnkénti ugrásszerű határterhelések alkalmazásával.

• Az alkalmazkodás eredményei akkor is visszafejlődésre hajlamosak, ha az edzés 
telje sen nem marad abba, de fő hatásának tartalma megváltozik. Például a döntően 

1 Állandósul
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erőt, gyorsa ságot fejlesztő gyakorlatokat alapvetően aerob állóképességet fejlesztő 
edzéseszközök és módszerek váltják fel, akkor az erő és gyorsaság színvonalának 
visszaesé sével kell számolni.

• Juvenilis korúaknál és kezdőknél nagyobb alkalmazkodási tempó tapasztalható, mint 
felnőtt, magas edzéskorú sportolóknál.

• A terhelhetőség határterületén (többnyire a csúcsteljesítmény-edzés időszakában) 
cél szerű felkészülés esetén is teljesítménystagnálás vagy visszaesés figyelhető meg. 
Ez feltehetően a szervezet túlterhelést megelőző, védekező működésének tudható be. 
Ha ilyen esetben az összterhelést a túledzés tüneteinek jelentkezése előtt csökkentik, 
akkor rövid pihenő után sokszor ugrásszerű teljesítményjavulás lép fel. E lehetőség 
kihasználására irányul az előző fejezetben ismertetett KVE és a Verchosanszkij 
(1985)-féle tartósan késleltetett edzéshatás alkalmazása is.

• Az exogén2 feltételek (88.	táblázat) kedvező hatást gyakorolhatnak az alkalmazko-
dással elérhető teljesítményjavulásra (Harre, 1994).

Életmód Környezeti	feltételek Anyagi	feltételek
Kielégítő éjszakai nyugalom Feszültségmentes családi élet Magas minőségű edzőhelyek
Rendszeres napirend Sportbarát ösztönző családtagok 

és partner, tanár és kollégák
Modern felszerelés
(versenyöltözet, cipő)

Optimális táplálkozás Magas értékű sporteszközök
Élvezeti és kábítószerek
(alkohol, nikotin, túlzott
koffeinfogyasztás) kerülése

Szoros bizalmi viszony sportoló- 
sportoló, sportoló-edző, sportoló-
sportorvos, sportoló-sportfunkcio-
nárius között

Alapos testápolás Jól kifejlesztett motiváció
Értelmes kikapcsolódást
nyújtó szabadidős  
elfoglaltság

Elégedettség és sikerélmény
a képzésben és munkában

Rendezett lakókörülmények
tiszta levegőjű és csendes
környéken

Világos szakmai perspektíva
Koordinált terhelés edzés, képzés,
szakma, család, szabadidő által

88. táblázat
Exogén feltételek serkentő hatása az alkalmazkodás és teljesítmény alakulására (Harre, 1994)

2 Külső

• A nem edzett ember maximális akaratmegfeszítéssel sem képes az öröklés által 
megha tározott energiatartalékok 70%-ánál többet mozgósítani a teljesítményéhez 
(225.	áb	ra). Az a feltételezés, hogy a védett tartalékokat a szervezet képes felhasz-
nálni, abból a megfigyelésből fakad, hogy különleges feltételek (halálfélelem, düh 
vagy doppingha tás) között a központi idegrendszer gátló hatásának kikapcsolásával 
a védett tartalékok is igénybe vehetők. Azt tapasztalták, hogy rendszeres edzéssel 
az akaratlagosan moz gósítható energiák kb. 20%-kal  növelhetők. Ez az alkalmaz-
kodás következménye.
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225. ábra
Az emberi teljesítőképesség modellje (Grosser és mtsai., 1985)

17.3.	Az	alkalmazkodás	magyarázatai

Az alkalmazkodással elérhető teljesítménynövelés magyarázatai közül ma elsősorban az aláb-
biakat használjuk fel:

• a szuperkompenzáció elve,
• az alkalmazkodási tartalékok elve,
• az alkalmazkodás időbeli lezajlásának törvényei és
• a tartósan késleltetett edzéshatás elve.

17.3.1.	A	szuperkompenzáció3	elve
Minden biológiai rendszernél – az embernél is – kimutatható, hogy ha a normál biológi ai 
állapotot (homeosztázist) egy (edzés-)inger megbontja, akkor a szervezet a terhelés nek meg-
felelő, új egyensúlyt törekszik kialakítani. Az (edzés-)inger által a terhelés alatt felerősödő	
leépítő	folyamatok	(normál biológiai állapotához viszonyított) fokozódásá ra a szervezet 
a pihenőben a felépítő	folyamatok növekedésével válaszol. Ennek célja az, hogy az edzés-
terhelés folyamán tapasztalt (edzés-)inger ismétlődése esetén meg védje a szervezetet a ki-
merüléstől.

Ez azt jelenti, hogy az (edzés-)ingert követő pihenési	szakaszban a kompenzációs	
(helyreállító)	folyamatok nemcsak a	kiinduló	szint elérésére törekszenek, hanem	annál	

3 A	szuperkompenzáció (túlpihenés) az a biológiai folyamat, amelynek során egy küszöb feletti inger kipihenése 
után a szervezet nemcsak a kiindulószintet éri el, hanem annál magasabb szintre jut azért, hogy egy esetleges 
újabb terhelést is képes legyen elviselni (Jakovlev, 1977).
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226. ábra
A szuperkompenzáció elvének sémája (Jakovlev, 1977)

magasabbra. A szervezet e magasabb szintű helyreállítódása a szuperkompen	zációs	sza-
kasz létezését jelenti.

A szervezet ilyen alkalmazkodási jelenségeit már a 19. század végén felismerték (Roux, 
1895), amit később Jakovlev (1977) a 226.	ábra szerint a modern sport edzés részére is szem-
léltetően ábrázolt. Ezzel a szuperkompenzáció elve mai ismerete ink szerint az alkalmazkodási 
folyamattal elérhető teljesítményfejlesztés egyik alapvető törvényszerűségévé vált.

A	szuperkompenzáció	elvének	érvényesülési	feltételei
A szuperkompenzáció elvén alapuló sportteljesítmény-fejlesztés feltételeit többek közt Gros-
ser és mtsai. (1985) a következőkben rögzítették.

Az alkalmazkodás kiváltásához be kell tartani az edzésterhelés elvét. Nevezetesen 
az edzéseknek folyamatosan és fokozatosan, de ugrásszerűen is ismétlődniük kell, s a ter-
helés-pihenés optimális arányai, a váltakozó terjedelem és intenzitás mellett lesznek ha-
tékonyak. A terhelések részben individualizálás, részben a kölcsönhatások függvényé ben 
hasznosak, ha adagolásuk megfelelő periodizálással történik.

Néhány	szempont	a	terhelés	adagolásához
a) Az Arndt–Schulz-féle (cit. Kereszty, 1964) módosított szabály
• A	gyenge	(edzés-)ingerek csak életfunkciókat tartanak fent. Ilyenek, ha a kezdőknél 

a maximálisan lehetséges (edzés-)ingerek 19%-nyi, edzett sportolóknál 69%-nyi vagy 
ez alatti intenzitásúak (227/a	ábra). A teljesítőképesség nem változik.

• A	túl	erős	(edzés-)ingerek gátlóan, sőt károsan is hathatnak (227/b	ábra). A tel-
jesítőképesség csökken.

• A	megfelelő	intenzitású	(edzés-)ingerek, ha a szervezetet a szuperkompenzációs 
szakasz csúcsán érik, alkalmazkodást, s ezzel a teljesítőképesség növekedését váltják 
ki. Ilyen intenzitású ingerek a kezdőknél a legalább 20%-os, edzetteknél a 70%-os  
erősségűek (227/c	ábra).

b) A Folbort-féle (cit. Kereszty, 1964) edzésgyakoriságra vonatkozó szabály
A szervezet nemcsak az ingerek intenzitására, hanem az edzések gyakoriságára, sűrű-

ségére is különféle módon reagál.
• Ha	az	(edzés-)ingerek	túl	ritkák (nem érik el a hetenkénti 4-szerit), a teljesítőké-

pesség ezek következtében nem javul (228/a	ábra).
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227. ábra
Az edzésinger intenzitásának az Arndt–Schulz-féle szabály szerinti szerepe 

a teljesítményfokozásban (cit. Kereszty, 1964)

• Ha	az	(edzés-)ingerek	túl	gyakoriak, még az előző edzés okozta fáradtság kipihe-
nése előtt érik a szervezetet (például hosszú edzéskihagyás után azonnal napi 2-sze-
ri, intenzív edzést folytatnak), akkor a teljesítőképesség csökkenése következik be 
(228/b	ábra).

• Ha	az	(edzés-)ingerek	megfelelő	gyakoriságúak, s a szervezetet a szuper	kompen-
zációs	fázis	csúcsán	érik, akkor a teljesítőképességet javítják (228/c	ábra).

• Sőt Pahlke–Peters (1991) élsportolók körében azt is tapasztalta, hogy ha az újabb 
terhelés röviddel a szuperkompenzációs fázis előtt következik be, akkor az előbbinél 
nagyobb teljesítménynövekedésre lehet számítani (229.	ábra). De az ilyen terhelés-
halmozást 3-4 edzésegység után célszerű egy tevékeny pihenőnapnak követnie.

c) Az edzés terjedelme
 A fentiekben vázolt intenzitásnak és edzésgyakoriságnak megfelelő edzésterjede-

lemmel is társulnia szükséges. Az edzés terjedelme – a már említett intenzitás mel-
lett – olyan mértékű lehet, hogy a következő edzésegység kezdetéig élsportolóknál 
közel legyen az előző edzés okozta fáradtság kipihenéséhez, illetve alacsonyabb 
színvonalon lévők már kipihenten a szuperkompenzációs fázis csúcsán legyenek, 
kedvet érezzenek az edzéshez.
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228. ábra
Az edzésinger gyakoriságának a Folbort-féle szabály szerinti szerepe a teljesítmény fokozásban  

(cit. Kereszty, 1964)

 Itt is hangsúlyozzuk, hogy az a felkészülési mód, amelynél minden versenyt „rápihe-
nés”4 előz meg, nem vezet a célversenyen csúcsteljesítményhez. Sőt túl gyakori alkal-
mazása a terjedelemcsökkenés miatt fokozatos teljesítménycsökkenést eredményez.

d)	A	regeneráció	különbőző	idejűsége	(heterokronizmusa)
 Ahhoz, hogy a következő terhelést röviddel a szuperkompenzációs fázis elérése 

előtt (kb. 90 –95%-os) vagy a szuperkompenzációs (túlpihenési) fázis csúcsán le-
hessen biztosítani, az előzőhöz hasonló jellegű edzés után, ismerni szükséges a kü-
lönböző fajtájú edzések utáni helyreállítódási időtartamokat. Ezeket a 230.	ábrán 

229. ábra
Az edzésgyakoriság hatása 

a teljesítményfejlődésre 
(Pahlke–Peters, 1991)

4 A „rápihenés” (a versenyre) azt jelenti, hogy közvetlenül a verseny előtt – helytelenül – a terhelés terjedelmét 
és az intenzitást egyidejűleg lecsökkentik (Rigler, 1993).
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 foglaltuk össze. Természetesen vetődik fel a kérdés, hogy milyen módszerekkel ál-
lapítható meg az, hogy az adott fajtájú terhelés után individuálisan mikor következik 
be a szuperkompenzációs fázis. Pahlke–Peters (1991) a 89.	táblázatban szereplő 
élettani és biokémiai paraméterek mérhető értékeinek megállapítását ajánlja erre 
a célra. Ezeknek a felhasználása azonban olyan jelentős személyi és tárgyi feltételeket 
igényel, amelyek egyelőre csak igen kevés helyen állnak rendelkezésre. Ezért más 

230. ábra
A regeneráció mértéke, körülbelüli időtartama és szintje a különböző edzésfajták után  

(Keul, 1978; Kindermann, 1978; Martin, 1982; Grosser és mtsai., 1986 után módosítva)

Paraméterek	a	szuperkompenzáció	becsléséhez
Fiziológiai Biokémiai

Szívfrekvencia Izomglikogén8

Vérnyomás Vércukor
Oxigénfelvétel Szabad zsírsavak

Ventilláció Tejsav
Respiratorikus hányados Ketontestek

Oxigéntelítettség Standard bikarbonát
Testhőmérséklet Szérumvas

A vér alakos részei Vitaminok
Hemoglobin5 Enzimek

Izomingerelhetőség Proteinek
Cerebrális neurodinamika6 Vizelet

EEG7 Aminosavak

89. táblázat
Fiziológiai és biokémiai 
paraméterek a szuper-
kompenzáció bekövetke-
zésének becsléséhez
(Pahlke–Peters, 1991)

5 vörös vérsejtek oxigént 
szállító vastartalmú  
fehérjéje

6 agyi idegmozgástan
7 elektroenkefalogram = 

az agykéreg elektromos-
ságvizsgálata

8 szénhidrát
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eljárásokat célszerű keresni. Ilyen közvetett eljárás lehet a reakcióidő (RI) mérése, 
ami a fáradással arányos meghosszabbodást mutat, vagy a helyből páros lábbal elért 
súlypontemelkedés mértéke. Ez ugyanis Djacskov (1968) szerint a szervezet álta-
lános működési állapotát is jelzi. Lehetséges, hogy ezek edzés elején, a bemelegítés 
után történő megállapítása elősegítheti a helyreállítódás színvonalának becslését.

 Az edzésgyakorlat azonban nincs abban a helyzetben, hogy a jelenleg folyó edzé-
sekkel megvárja e próbálkozások eredményét. Amíg elfogadható objektív szuper-
kompenzációt becslő eljárás nem áll rendelkezésre, addig a	230.	ábrán szereplő 
időtartamokhoz igazodva célszerű a gyakorlati munkát folytatni.

 A komplex (több fajta képesség egyidejű) edzés azzal jár, hogy eltérő idejű hely-
reállítódással kell számolni. Ilyen esetben egyfelől meg kell alkudni azzal, hogy 
csak részleges regeneráció jöhet létre, másfelől pedig, hogy mindaddig kerülni kell 
a mozgástechnikai, gyorsasági és gyorserő edzését, míg azok érdemi végrehajtását 
a fáradtság akadályozhatja.

A	szuperkompenzációs	elmélet	értékelése
Az edzésingerekhez történő alkalmazkodás magyarázataként – igaz, hogy csak a feltételezés 
szintjén – több évtizeden át csak a szuperkompenzációs elmélet állt rendelkezésre. S amíg 
szinte valamennyi edzéselméleti munka és ennek következtében jórészt a gyakorlat is erre 
támaszkodott, a sportteljesítmények fokozottan javultak. Emellett újból és újból felvetődtek 
visszafogott ellenvélemények (Hollmann–Hettinger, 1980; De Marees, 1979, Martin 
és mtsai. 1991) is. Ez utóbbiak úgy vélték, hogy a szuperkompenzáció modellje azt sugallja, 
hogy az alkalmazkodási folyamatok végtelenül folytathatók. Ezt pedig a gyakorlati tapasz-
talat cáfolja.

Az eddigi megfigyelések azt támasztják alá, hogy a szuperkompenzációs elv nem 
az egyedüli magyarázata az alkalmazkodással elérhető teljesítménynövelésnek, de rövid 
távon nem is vethető el.

17.3.2.	Az	alkalmazkodási	tartalékok	elve
Az egyénileg lehetséges magas teljesítmény-színvonalnál az ismételt alkalmazkodás hatása 
beszűkül. Az egyre nagyobb összterhelésű edzés egyre csekélyebb teljesítményjavulással 
jár (33.	ábra). Ebből arra lehet következtetni, hogy a szervezet alkalmazkodási energiái 
öröklötten meghatározott mértékűek. Ezt a kapacitást nevezte Mader (1989) alkalmazko-
dási tartaléknak (231.	ábra).	Ettől függetlenül a szervezet rendelkezik az időszerű működési 
kapacitással, amely az alkalmazkodási folyamatok eredménye, és meghatározza a pillanatnyi 
teljesítmény színvonalát. Az aktuális műkö-
dési kapacitás és az aktuális igénybevétel 
különbsége képezi az aktuális működési 
kapacitás felső határát. Ezek alapján a terhe-
lés akkor optimális, ha a rendelkezésre álló 

231. ábra
Az aktuális igénybevétel és az alkalmazkodási 

tartalékok összefüggései 
(Martin és mtsai., 1991)
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működési tartalékokat az aktuális működési kapacitás határáig igénybe vette a szervezet. 
Az ettől bármely irányba történő jelentős eltérés esetén az edzéshatás alacsonyabb lesz a le-
hetségesnél ( Verchosanszkij, 1988).

17.3.3.	Az	alkalmazkodás	időbeli	lezajlásának	törvényei
Az edzésingerekhez történő alkalmazkodás időbeli lezajlásának ismerete nélkülözhetetlen 
egyfelől a teljesítménynövelési lehetőségek megvalósítása, másfelől a versenynaptárhoz 
(ezen belül elsősorban a célversenyhez) történő igazodás, a formaidőzítés szempontjából. 
Ennek törvényszerűségeire Neumann (1993) mutatott rá az erőösszetevőkkel is számo-
ló állóképességi edzésfolyamatokban. A kiindulópont itt is – mint a szuperkompenzációs 
elvnél –  az, hogy a szervezet, ha ismételten elég erős inger éri, és ez kibillenti egyensúlyi 
állapotából, arra törekszik, hogy helyreállítsa a homeosztázist.

A rövid idejű zavarokat a szervezet azonnali működési átállással kiegyenlíti. Pél-
dául az alkalomszerű mozgásos igénybevételnél a szív-keringési rendszer a pulzusfrekvencia 
kb. 40– 210 ütés/perces értékeivel tudja szabályozni a vérellátást. Ha az egyszeri igénybevétel, 
terhelés megszűnik, a rendszer hamar visszaáll a nyugalmi szintre. Ha azonban a megfelelő 
erősségű mozgásos igénybevétel (az edzés) rendszeresen ismétlődik, az a szervezetet ideg-
izomzati és energiaellátási átállásra, majd alkalmazkodásra kényszeríti.

A megfelelő intenzitású és terjedelmű, ismétlődő	edzés kiváltja a szervezet olyan 
alkalmazkodását, hogy e megnövekedett igénybevételhez alkalmazkodjon, azaz könnyen 
elviselje ezen ingerek hatásait. Gazdaságosabbá teszi a szív-keringési rendszer munkáját, 
például megnagyobbodik, s ezzel kialakul a sportszív, megnövekednek

• a gyorsasági és gyorserőedzésnél a kreatinfoszfát-,
• állóképességi edzésnél a glikogénraktárak.

A zsírraktárak pedig – hogy a test mozgását, gyorsulását ne gátolják – beszűkülnek. 
Ha az edzésinger több héten át, rendszeresen	és	növekvő	összterheléssel	hat, a szerve-
zet olyan szerkezeti (például izomtömeg-gyarapodással) és működési átalakulással, majd 
alkalmazkodással reagál, amely teljesítményjavulással jár. Az alkalmazkodás azonban a kü-
lönböző szervrendszereknél eltérő időtartam alatt zajlik le.

17.3.3.1.	Az	I.	alkalmazkodási	fokozat
Időtartam: kb. 10 nap.

A sportoló kiiktatja a technikai végrehajtást kezdetben akadályozó fölösleges moz-
gásokat. Az alkalmazkodás ezen szintjét az edző arról ismeri fel, hogy célszerűbbé válik 
a mozgásfolyamat (232.	ábra).

17.3.3.2.	A	II.	alkalmazkodási	fokozat
Időtartam: kb. 20 nap.

Az állóképességi edzés hatására a glikogénraktárak akár 100%-os  megnagyobbodása 
(200 g -ról 400 g-ra) is bekövetkezhet. Az erőfejlesztő edzés hatására (megfelelő módszerek 
alkalmazása esetén) megkezdődik az igénybe vett izomzat megvastagodása.

17.3.3.3.	A	III.	alkalmazkodási	fokozat
Időtartam: kb. 30 nap.
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E fokozat fő jellemzője a működés javulása. Az izomrostok a sportág-, verseny-
szám-specifikus szükségletnek megfelelően tevékenykednek.

Kb. 3 hét növekvő terhelés után az energiaellátás és a terhelések feldolgozása nehézségek-
be ütközik. Ezért a további akadálytalan alkalmazkodás elősegítése érdekében a 4. héten még 
akkor is kb. 30%-os  összterhelés-csökkentést szükséges alkalmazni, ha egyébként szubjektíve 
úgy érzi a sportoló, hogy „az edzés kitűnően megy” (Neumann, 1993).

232. ábra
Az alkalmazkodás időbeli lefolyása (Neumann, 1993)
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17.3.3.4.	A	IV.	alkalmazkodási	fokozat
Időtartam: kb. 40 nap.

A szervezet alkalmazkodással megváltozott szabályzórendszereinek összehangoló-
dásához is időre van szükség, ezért ez a szakasz kb. 40 nappal az edzés megkezdése után 
zárul le. S ahhoz, hogy az alkalmazkodással elért új működési lehetőségek beépülhessenek 
a versenyteljesítménybe, intenzív, versenyspecifikus terhelések szükségesek, amelyeket rö-
vid pihenők szakítanak meg. Tehát egy ilyen négyfokozatú alkalmazkodási szakaszhoz 4-6 
hetes edzés szükséges. Ezt követően várható magasabb teljesítmény. Egy ilyen 4-6 hetes al-
kalmazkodási periódus után vagy a versenyzésre tér át a sportoló, vagy tovább edz egy még 
magasabb alkalmazkodási színvonal elérésének érdekében. Ez utóbbi esetben természetesen 
növelni szükséges a terhelést.

17.3.4.	A	tartósan	késleltetett	edzéshatás	elve
Gyorserő-, állóképességi, továbbá sportjátékokat és küzdősportágakat művelő élsportolók kö-
rében Verchosanszkij (1985) kísérletei során egy további alkalmazkodási törvényszerűséget 
figyelt meg, amit tartósan	késleltetett	edzéshatásnak nevezett el.

A sportolók egy része több héten át párhuzamosan többféle képességet és készséget 
fejlesztett. A sportolók egy másik része néhány héten át nagy (kb. 50-60%-os) arányban, 
más szóval koncentráltan speciális kondicionális felkészülést (SKF–	12.	ábra) végzett, 
amit a következő néhány hetes blokkban például gyorserősportágaknál koncentrált techni-
kai-gyorsasági túlsúlyos edzésszakasz követett. Ez utóbbi blokkokba koncentrált	képes-
ség-	és	készségfejlesztés	során az előbbi párhuzamos képzéshez viszonyítva kb. 8–10%-os  
teljesítménnyereséget tapasztalt (233.	ábra), ami a technikai–gyorsasági blokk utolsó har-
madában, tehát az edzés megkezdése után tartósan	késleltetve	jelentkezett.

A koncentrált képességfejlesztéssel tartósan késleltetett edzéshatás (TKEH) jellemzői:
a) Egy-egy felkészülési szakasz általában három részből áll:
• az SKF-blokkból;
• a speciális technikai-gyorsasági vagy taktikai blokkból és
• a versenyzési blokkból.

233. ábra
A párhuzamos és a koncentrált képesség- és készségfejlesztés sematikus ábrázolása 

(Verchosanszkij, 1978)
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b) Egy-egy blokk hossza az alkalmazkodáshoz szükséges időtartamtól, versenynaptártól 
függően kb. 4–10 hét között változhat. Tehát egy-egy három blokkot tartalmazó időszak 
ugyancsak a fenti tényezőktől függően kb. 12–30 hetet ölelhet át. Általában célszerű arra 
törekedni, hogy egyes blokkok időtartama azonos legyen, például:

• 4–4–4 hét, vagy
• 8–8–8 hét stb.
c) Az egymást követő blokkok közt néhány napos átmeneti, vegyes tartalmú, továbbá 

három blokkonként pedig megelőző, ún. profilaktikus pihenőhét beiktatása válhat szükségessé.
d) A képességfejlesztő blokkban 50-60%-ban  magas intenzitású speciális kondici onális 

képzés uralkodjon. Emellett csekélyebb hányaddal szerepelhetnek más edzésfeladatok is. 
A nyújtó és lazító edzéseszközök aránya magasabb legyen az átlagosnál. A technikai -taktikai 
képzés egy-egy eleme alacsony intenzitással kapjon helyet a felkészülésben.

e) A sportágspecifikus blokkban az összterhelés 50-60%-át a versenyspecifikusan ma-
gas intenzitású technikai-taktikai és speciális képességfejlesztés foglalja el. Az edzés többi 
része pedig a képességek szinten tartását és a regenerációt szolgálja.

Minél nagyobb mértékű (kb. 8-12%-os  határokon belül) a speciális versenyszám-
specifikus teljesítmény (az erőkifejtés) intenzitásának csökkenése az SKF-blokk idején, annál 
nagyobb lehet (kb. 15-20%-os  határokon belül) a teljesítményjavulás a sportágspecifikus 
blokkban a kiinduló értékhez viszonyítva (234.	ábra).

g) Ha a különböző blokkok terhelése és tartalma megfelelően változik, akkor a sportág-, 
versenyszám-specifikus teljesítménymutatók törvényszerű, a 234.	ábrán	bemutatott válto-
zásának kell bekövetkeznie. Az SKF-blokkok ideje alatt e mutatók (a példánál az erőkifejtés 
intenzitása és az abszolút erő) törvényszerű értékcsökkenésének, a speciális (ez esetben tech-
nikai-gyorsasági) blokkban pedig javulásának kell bekövetkeznie. Ez más szóval azt jelenti, 
hogy ha e koncepció szerint folyik a felkészülés, akkor:

• az SKF-blokkban abban az esetben hatékony az edzés, ha a speciális teljesítmény-
mutatókban visszaesés következik be. Ennek hiánya esetén feltehetően a terhelés ter-
jedelmében, tartalmában vagy intenzitásában az edzésmunka elmaradt a megfelelőtől;

234. ábra
A koncentrált képesség- és készségfejlesztéssel kiváltott késleltetett edzéshatás jellemzői

(Verchosanszkij, 1984)
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• a speciális blokkban abban az esetben hatékony a felkészülés, ha a speciális teljesít-
ménymutatókban a már jelzett mértékű javulás bekövetkezik.

Ezek elmaradása vagy az egészség károsodására, pszichés zavarokra, vagy helytelen terhelés-
adagolásra enged következtetni. Ezek okát sajátos vizsgálatokkal lehet feltárni. Mindezek 
azt is jelentik, hogy az e koncepció alapján felkészülő élsportolónak az SKF-blokkok idején 
bekövetkező speciális teljesítmény-visszaesését	ugyanolyan	szükségszerűnek	és	pozitív	
edzéshatásnak	célszerű	értelmezni,	mint a speciális blokkban késleltetetten jelentkező teljesít-
ményjavulást. Ha e tartósan késleltetett edzéshatáson alapuló felkészülési rendszert összevetjük 
a korábbi, például négy időszakos periodizációs modellel, akkor a következőket tapasztaljuk:

• A négy időszakos rendszernél a felkészülési (alapozó és formába hozó) szakasz sok 
sportágban 3-6 hónapot vett igénybe, azaz ennyi időnek kellett eltelnie a versenyzés 
megkezdéséig.

• A TKEH-on alapuló rendszer lehetővé teszi, hogy kb. 2 hónap os szakasz után már 
eredményesebb versenyzésre lehessen áttérni, mint a négy időszakos (párhuzamos 
képzési) rendszernél ez lehetővé vált.

Tehát – ahogy már jeleztük – a TKEH rendszere vetett véget (a csúcsteljesítmény-edzés sza-
kaszában lévő élsportolóknál) az ún. klasszikus, Matvejev-féle periodizációnak.

Egyúttal a TKEH rendszere összhangba hozható a szuperkompenzációs, az alkalmaz-
kodási tartalékok elvével és az alkalmazkodás időbeli lefolyásának törvényeivel is. A TKEH 
rendszere alkalmas arra, hogy felkészítse az élsportolókat az 1980-as  évek előttit jelentősen 
meghaladó gyakoribb versenyzésre, azaz a versenymentes időszakokat kb. 1-2 hónaposra 
rövidítse le.



18.	A	teljesítmény	fejlődése

A sportbeli felkészülés a teljesítmény növelésére irányul. Ezért a mozgás- és teljesítmény-
fejlődés törvényszerűségeinek ismeretei több szempontból is elengedhetetlenek.

A motoros, pszichomotoros és sportteljesítmény definíciója az edzéstudomány közpon-
ti kategóriáival foglalkozó fejezetből már ismert. S ugyanitt található az abszolút és relatív 
teljesítmény meghatározása is.

18.1.	A	mozgásfejlődés

A	mozgásfejlődés átfogja az ember sokrétű mozgásformáinak és mozgáskészségeinek egyé-
ni fejlődését, valamint a kondicionális és koordinációs képességek kialakulását (Farmosi, 
1992). Ezek részleteit Nádori és mtsai. (1986) és Farmosi (1992) munkái tartalmazzák, 
melyek elkerülhetetlenül szükségesek a juvenilis korúak motoros és sportbeli fejlődésének 
megértéséhez.

18.2.	A	sportteljesítmények	történeti	fejlődése

A	sportteljesítmények	történeti	fejlődésén	(röviden: a teljesítmények fejlődésén) a verseny-
eredmények népességre vagy annak csoportjaira vonatkozó, statisztikailag megragadható 
relatív vagy abszolút értékeinek időbeli változásait értjük.

Abszolút teljesítményként kezeljük például egy ország vagy a világ legjobbjai által el-
ért eredmények időbeli változásait. A 235.	ábrán a 400 m-es  gyorsúszás világrekordjainak 
fejlődését mutatjuk be.

Relatív teljesítményként fogjuk fel a nem mérhető sportágakban az egymással szemben 
elért eredmények helyezési sorszámmal történő kifejezését. A 90.	táblázatban ökölvívók 
helyezéseit mutatjuk be, itt a teljesítményváltozást az elért helyezések számával fejezik ki 
(például ugyanazon versenyen a döntőben hányadik helyezést értek el).

Míg a nem mérhető sportágakban csak az egymással szembeni helyezéssel, addig 
a mérhető sportágakban relatív és abszolút teljesítménnyel is kifejezhetők az eredmények. 
Ezt mutatjuk be a 91.	táblázattal.

18.2.1.	Az	abszolút	sportteljesítmények	fejlődése
Az ember abszolút sportteljesítményei napjainkig hullámzó, de szinte állandó fejlődést 
mutattak (35.	ábra). Az olimpiai évenkénti ciklikus teljesítményjavulásnak Wazny (1981) 
szerint biológiai oka nincs, egyedül az olimpiai játékok fontosságának tudható be a változás 
hullámzása.
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Az abszolút teljesítmények fejlődésének hátterében az alábbi okok húzódnak meg:
• a hatékony közegészségügyi intézkedések világméretű elterjedése (Jokl, 1984),
• a fertőző betegségek elleni eredményes küzdelem (Jokl, 1984),
• a megfelelőbb táplálkozás (Jokl, 1984),
• a sportolók számának folyamatos gyarapodása,
• a sporttehetségek észszerűbb kiválasztása és gondozása (Tittel, 1984),
• az utánpótlásedzés fejlődése,

235. ábra
A 400 m-es  gyorsúszás 
világrekordjának változása 
(Jokl, 1977)

51–54 kg – Men’s 51 to 54 kg
Hely.	 Sportoló	 Ország
1.	 Kovács	István	 HUN
2. Mesa Arnaldo CUB
3. Malakhbekov Raimkul RUS
4. Khadpo Vichairachanon THA
5. Bouara Rachid FRA
6. Tseyen-Oidov Davaatseren MGL
7. Nafil Hicham MAR
8. Oltenu Crinu ROM

90. táblázat
Az atlantai olimpiai ökölvívódöntőben elért relatív eredmények (IOC, 1996)

54–57 kg – Men’s 54 to 57 kg
Hely.	 Sportoló	 Ország
1. Kamsing Sornluck THA
2. Todorov Seralim BUL
3. Chacon Pablo ARG
4. Mayweather Floyd USA
5. Pahani Ramaz RUS
6.	 Nagy	János	 HUN
7. Husta Falk GER
8. Aragon Lorenzo CUB
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• az edzéstudomány felismeréseinek széles körű felhasználása (Wazny, 1981),
• az edzésterhelések észszerűsödése (Homenkov, 1980),
• a regeneráló és kompenzáló edzésmódszerek elterjedése,
• a mozgástechnikai képzés észszerűbbé válása (Kirsch, 1986; Merica, 1996),
• a sportolók szociális gondozásának hatékonyabbra fordulása,
• az erkölcsi, anyagi ösztönzés pozitív hatásai,
• a világ- és kontinentális versenyek korcsoport szerint is bekövetkező bővülése,
• több, nagy létszámú ország (például Kína) és néhány kontinens (például Afrika) be-

kapcsolódása a versenysport élvonalába,
• a sportteljesítmény pedagógiai eszközkénti felhasználása.

18.2.2.	A	relatív	sportteljesítmények	fejlődése
A	relatív	sportteljesítmény az azonos versenyen különböző sportágakban, versenyszá-
mokban elért eredmények pontozással közös nevezőre hozását jelenti. Magyarországon 
legismertebb az ún. nem hivatalos (mert nem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság számít-
ja ki) olimpiai pontverseny. Eszerint az olimpiákon elért I–VI. helyezéseket 7–5–4–3–2–1 
ponttal jutalmazzák, s az így szerzett pontszám alapján rangsorolják az országokat. Ennek 
egy példáját mutatjuk be a 236.	ábrán. Ezen túlmenően többféle pontozási eljárás is isme-
retes (Mónus–Harsányi, 1995). Ezek közül legelterjedtebb az ún. amerikai módszer, ahol 
az I–VIII. helyezéseket (1968, a mexikói OJ-ok óta nyolcas döntőket rendeznek a korábbi 
hatos helyett) a 9–7–6–5–4–3–2–1 ponttal jutalmazzák. Napjainkban ennek a rendszernek 
az alkalmazása terjed el. Ennek ellenére ma is használják 7–5–4–3–2–1 pontos eljárást, 
mert ez alkalmas az olimpiai eredményesség 1896-tól  napjainkig történő változásának be-
mutatására (236.	ábra).

Az	olimpiai	szereplés	valószínűsítése
Az olimpia felkészülés feltételeinek biztosításához, hatékonyságának ellenőrzéséhez 
a (nyári) olimpiai játékok (OJ) közötti években a világbajnokságok (vb) olimpiai verseny-
számaiban elért helyezésekkel szerzett pontszámok alakulását használják fel (92.	táblázat). 
Ezek alapján úgy becsültük (Harsányi, 1995), hogy az 1996-os  OJ-on Magyarország az első 
10 ország közt helyezkedik majd el. Tévedtünk, hazánk a XI. lett.

Kalapácsvetés – Final – Men’s Hammer Throw
Helyezés Sportoló Ország Eredmény

1. Kiss	Balázs HUN 81,24
2. Deal Lance USA 81,12
3. Krykun Oleksiy UKR 80,02
4. Skvaruk Andriy UKR 79,92
5. Weis Heinz GER 79,78
6. Kovovalov Ilya RUS 78,72
7. Asapkovich Igor BLR 78,20
8. Alay Sergey BLR 77,38

91. táblázat
Az atlantai olimpiai kalapácsvető-döntőben elért relatív és abszolút eredmények (IOC, 1996)
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Az	egymillió	lakosra	jutó	pontszám
Az OJ-on szerzett pontszám egymillió lakosra eső hányada szerint készülő rangsorok az adott 
ország rendelkezésére álló emberi tényező kihasználásának fokát jelzik. Sok esetben azonban 
az olimpiai részvétel korlátozott volta (például egy ország maximum 2 vagy 3 főt indíthat 
egy versenyszámban) miatt mégsem mutatja ez az arányszám az ország teljes lehetőségeit. 
Ennek ellenére a „tudományos termelés” (De Solla, 1963) és az olimpiai szereplés ered-
ményességének egyik jellemzőjeként kezelik. Az 1.	táblázatban a szöuli és atlantai OJ-on 
élen végzett országoknál az egymillió lakosra jutó pontszám szerinti rangsort mutatjuk be.

A	magyar	versenysport	eredményessége
Akár a nyári OJ-on az országok rangsorában elért helyezéseket (236.	ábra), akár az egymillió 
lakosra jutó OJ-on szerzett pontszámot vesszük figyelembe, értehető, hogy a magyar sikerek 
mögött a külföld valamilyen „titkot” sejt. Amikor azonban számba vettük (Harsányi, 1992) 
a világ élvonalában elért sikerek lehetséges okait, az alábbi következtetésekre jutottunk. 
A 100 éve tartó sikersorozat okai feltehetően:

• a nemzeti érzésből fakadó természetes motiváltságban,
• a biológiai értékekben,
• a széles körben jól szervezett sportigazgatásban,
• a tudományos igénnyel folyó felkészülés térhódításában,
• a sportszervezetek biztonságos működésében és
• az edzőképzés viszonylagosan magas színvonalában találhatók meg.

236. ábra
Magyarország helyezése az országok nem hivatalos rangsorában a nyári olimpiai játékokon
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18.3.	Az	egyéni	teljesítményfejlődés

18.3.1.	A	fogalom	meghatározása
Az	egyéni	teljesítményfejlődésen (röviden: teljesítményfejlődésen), a sportteljesítmény 
ontogenezisén (Matvejev, 1966) többnyire az évenkénti legjobb verseny- vagy motoros 
eredmények olyan egyéni változását értjük, amelyek az öröklött tulajdonságok és a környe-
zeti hatások (ezek közül elsősorban a felkészülés) következményeként jelentkező teljesítő-
képességből és teljesítőkészségből fakadnak.

Ha versenyzés közben elért eredményről van szó, akkor a sportteljesítmény-fejlődés, 
ha egyéb körülmények közt (például tesztelés, próbázás) produkált mozgásos eredményről 
van szó, akkor a motoros	teljesítményfejlődés kifejezést szokták használni.

18.3.2.	Az	egyéni	teljesítményfejlődés	főbb	jellemzői
• Az öröklés meghatározza a szervezet motoros lehetőségeit: a teljesítmény alsó és fel-

ső határát és a teljesítményfejlődés ütemét is. Ugyanakkor az öröklött tulajdonságok 
csak a megfelelő környezeti hatások (a felkészülés) nyomán kerülnek felszínre. Mi-
nél közelebb van az ember a születéséhez, annál inkább öröklött adottságai, minél 
távolabb kerül ettől, annál nagyobb mértékben a környezeti hatások érvényesülnek.

• A mai csúcsteljesítményeket megközelítően 70%-ban  a genetikai információk 
és 30%-ban  a környezeti hatások határozzák meg (Wolansky, 1981).

• A teljesítményfejlődés nem lineárisan (egyenes mentén), hanem szakaszosan megy 
végbe (237.	ábra).

• Az ember motoros tulajdonságai nem egyidejűleg, hanem egymástól eltérő ütemben 
változnak, mint például a lépésfrekvencia és a lépéshossz (149.	ábra).

• A serdülési testi fejlődési lökéshez hasonlóan számolni lehet serdülési motoros fej-
lődési lökéssel is (238.	ábra).

• Az egyedfejlődés folyamatában az egyes mozgástulajdonságok javulásának leginten-
zívebb fejlődési szakaszait – Baur (1988) és Hollmann (1988) kivételével – a szak-
értők szenzibilis (edzésre leginkább érzékeny) fázisként értelmezik. Úgy tartják, 
hogy ha ezekben az érzékeny szakaszokban elmarad a megfelelő edzésinger, akkor 
az egyén az öröklött adottságai által meghatározottnál alacsonyabb színvonalú 
teljesítménnyel (pszichomotoros deficittel) fejezi be pályafutását. Néhány mozgás-
tulajdonság szenzitív időszakát a 74.	ábra tartalmazza.

• A motoros és sportteljesítmény-fejlődés valóságnak megfelelő értelmezése csak a va-
lódi (biológiai) és edzéskor figyelembevételével lehetséges (24.	ábra).

• A nagy ütemű biológiai fejlődés-érés lelassulásáig (nőknél kb. 15-16, férfiaknál kb. 
18-19 éves korig) a rendszeres edzést nem végzők teljesítményei is javulnak, s ezt 
a teljesítményjavulást nem lehet a testnevelés és sport hatásaként kezelni (33.	ábra).

• A funkcióérettségnek megfelelő, rendszeres és folyamatos, észszerű mennyiségű 
és intenzitású edzés esetén is azzal kell számolni, hogy az edzéskor növekedésé-
vel arányosan emelkedő összterhelés ellenére az évenkénti teljesítményjavulás 
mértéke csökkenő tendenciát, sőt a csúcsteljesítmény-edzés szakaszában időnként 
visszaesést is fog mutatni, majd a sportágak többségében kb. a 30. év körül és után 
teljesítménycsökkenési szakasz következik be, ahogy ez a 33.	ábrán a nemzetközi 
élvonalbelieknél látható.
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237. ábra
A nemzetközi élvonalban az 1980-as  években 
bevált távolugrók teljesítményfejlődésének  
dinamikája (Harsányi, 1989b)
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238. ábra
A serdülőkori testi és motoros fejlődési lökés egybeesése a koreltérések alapján 

(Harsányi–Martin, 1989)

• Az intenzív nemi érés néhány hónapos időtartama alatt – az általánosan érvényesülő 
lökésszerű serdülési teljesítményfejlődés időszakában – paradox módon számolni kell 
a teljesítményfejlődés időleges stagnálásával, visszaesésével is.

• A korai specializálódás (a gyermek- és serdülőkorban végzett maximális intenzitású, 
speciálisan egyoldalú felkészülés) lerövidíti a sportpályafutás időtartamát, és ezzel 
lehetetlenné teszi az adottságoknak megfelelő, lehető legmagasabb versenyteljesít-
mény elérését.

• Az ember motoros tulajdonságai gyermek- és serdülőkorban nemcsak javulnak, ha-
nem szerkezetileg is átalakulnak. Míg gyermekkorban az általános motoros ügyesség 
az uralkodó jellemző, addig a serdülőkorban ez a teljesítmény meghatározó tényező 
már nem is szerepel. Az öt gyermekkori tényezővel szemben a serdülőkorúaknál már 
tizenkét összetevővel lehet számolnI (53.	ábra). A rendszeres edzés kb. 1,5 évvel 
előbbre hozza a motoros tulajdonságok szerkezeti átalakulását.

• A sokáig feltételezett serdülőkori „motoros szétesés” rendszeres edzés esetén nem 
létezik.

• Az állandó, rendszeres, folyamatos és hullámszerűen növekvő összterhelésű edzés 
azt eredményezi, hogy a sportteljesítmény csúcsa és ezzel együtt a teljesítmény-
csökkenés kezdete is későbbi életkorra tevődik át.

• A gyermek- és serdülőkorban sokszor tapasztalható magas színvonalú teljesítmény-
fejlődési ráták nem mindig a kiemelkedő adottságok következményei, hanem igen 
sokszor a biológiai érés genetikailag determinált, korábbi jelentkezésének, az akce-
lerációnak tudhatók be.

• Az emberi szervezet környezeti hatásokkal szembeni érzékenysége (öko szenzitivitása) 
is örökléstől meghatározott. Ugyanazon edzésre különböző egyének más-más mértékű 
teljesítményfejlődéssel reagálnak (Charitonova, 1993).
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• A nemzetközi élvonalban bevált sportolók sok sportágban már 18 éves korukban 
elérik életük legjobb teljesítményének 92-93%-át.

• A nemzetközi élvonalban bevált legeredményesebb sportolók sokszor már serdü-
lő- és ifjúsági korukban is jobb teljesítményeket érnek el, mint a csúcsteljesítmény-
életkorban gyengébb eredményekkel rendelkező társaik. Ettől eltérő színvonalú 
sportolóknál ettől eltérő teljesítményjavulási ütem is lehetséges (Harsányi–Sebő, 
1989).

• Eltérő teljesítményfejlődési ütem mellett is el lehet jutni hasonló nemzetközi élvonal-
beli színvonalra, ha az egyéb feltételek adottak.

• A sportteljesítmény javulását meghatározó tényezők jelentősége a fejlődési folyamat 
során megváltozik (239.	ábra).

• A komplex sportteljesítmény fejlődési szakaszainak főbb jellemzőit Harsányi–Sebő 
(1989) 2688 fő, szinte valamennyi mozgástulajdonságot képviselő, a világ élvona-
lában bevált sportoló évenkénti legjobb eredményének elemzése alapján a követke-
zőkben mutatjuk be.
– Az intenzív teljesítményfejlődés szakasza1 a férfiaknál a 15–21, a nőknél a  14–20 éves 

korra tehető, és átlagosan 6 évet fog át.
– A csúcsteljesítmény-év2 átlaga mindkét nemnél a 27–28 éves korra esett.
– A csúcsteljesítmény-életkor (CSTÉK)3 a férfiaknál 22–30, nőknél a 24–29 év 

közötti, 5-6 éves időtartammal jelentkezett. A CSTÉK több sportágra kiterjedő 
értékeit Winter (1994) nyomán a 29.	táblázatban mutattuk be.

– A sportteljesítmény érését a teljesít ményproporciókra4 támaszkodva a 240.	ábrán 
szemléltetjük. A férfiak teljesítményérése a 15–30. életévek között gyorsabb, mint 
a nőké. Ettől az átlagos értéktől néhány (dobó) versenyszám elmarad. Ez türelemre 
kell, hogy intse a felkészülés valamennyi résztvevőjét.

239. ábra
A teljesítményjellemzők jelentőségének 
változása a sportteljesítmény fejlődése 

folyamatában  Hofmann– Schneider  
(1985) után módosítva

1 A	versenyteljesítmény-fejlődés	intenzív	szakasza a sportmotoros eredmény javulásának az a többéves perió-
dusa, amelynek tartama alatt az évenkénti legjobb eredmény megközelítően évről évre lineárisan javul.

2 A	csúcsteljesítmény-év az az életév, amelyben a vizsgált személy eredménye a vizsgált időszakban a legmagasabb 
színvonalú volt.

3 A	CSTÉK	a sportteljesítmény változásának az a többéves periódusa, amelynek tartalma alatt az évenkénti leg-
jobb versenyeredmény a csúcsteljesítmény-év eredményéhez viszonyítva a 98-100%-os  proporcionális értékek 
között változik.

4 Teljesítményproporciónak	egy adott évi legjobb teljesítménynek a csúcsteljesítmény-év eredményének 
(ezt 100%-nak  véve) arányában kifejezett hányadát mint a teljesítmény érésének jellemzőit nevezzük.
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Ilyen adatokat a nem mérhető sportágakra vonatkozóan nem lehet találni, de nehéz elképzelni, 
hogy – sportágspecifikus eltérésekkel – hasonló törvényszerűségek ne érvényesülnének.

• A férfiak és nők teljesítménye közötti eltérések az élet- és edzéskor emelkedésével 
arányosan nagyobbakká válnak a férfiak javára (241.	ábra).

• Ha a motoros teljesítmények fejlődési sebességét (a teljesítmény koreltéréseit) már 
korai életkortól vizsgáljuk, akkor néhány mozgástulajdonság tekintetében a legna-
gyobb fejlődési sebességet (szenzitív időszakot) az óvodáskorban tapasztalhatjuk 
(242.	ábra).

241. ábra
A férfi és a női magasugrók átlagteljesítmé-
nyei közötti %-os  különbségek (Harsányi, 
1978)

240. ábra
A nemzetközi élvonalbeli atléták
teljesítményproporciói mint a teljesítmény 
érésének jellemzői (Harsányi–Sebő, 1989)
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18.3.3.	Az	egyéni	teljesítményfejlődés	jellemzőinek	felhasználási	lehetőségei
• Elősegítik, hogy az ember megismerhesse motoros teljesítményfejlődési lehetőségeit 

(Kuznyecov, 1979 cit. Tschiene, 1980).
• A fejlődési tendenciák ismeretei felhasználhatók a fejlesztési törekvések kidolgozá-

sánál (Wazny, 1981).
• A versenysportra történő kiválasztásnak és a beválás nyomon követésének alapvető 

mutatóiként szerepelhetnek (Letzelter, 1981; Harre, 1982; Ulmer, 1986).
• Alkalmazhatók a nemzeti válogatott keretek összeállításánál (Wazny, 1981).
• A teljesítményfejlődés üteme az edzhetőség ismérve is lehet (Ulmer, 1986).
• A saját és mások teljesítményváltozásának összehasonlítása pedagógiai eszközként 

alkalmazható (Nádori, 1967).
• Végül is az alkalmazkodás legfőbb bizonyítéka a komplex sportteljesítmény javulása 

(Neumann, 1993).

18.3.4.	A	sportteljesítmény	történeti	és	egyéni	fejlődési	tendenciái
A sportteljesítmények történeti fejlődésének vizsgálatai azt mutatják, hogy a világ élvonalába 
tartozó sportolók átlagos négyévenkénti teljesítményjavulása kb. 1,5-3%-os. Ezen belül a nők 
teljesítménye javul nagyobb ütemben. Ezt a trendet jelzi a 96.	ábra is. Ugyanezen az ábrán 
Pechtl és mtsai. (1993) a teljesítményproporciókkal jelezték a távlati felkészülés folyamán 
várható egyéni teljesítményfejlődési arányokat is.

E kétféle teljesítményjavulási irányzat összehangolása esetén lehet számítani arra, hogy 
a csúcsteljesítmény-edzés idején egy adott sportoló eredményesen szerepelhet egy világ-
versenyen. Azaz, ha az egyén 100%-os  teljesítménye egybeesik vagy megközelíti a világ 
élvonalának adott sportágbeli eredményeit, akkor sikeres szereplés várható a sportolótól. 
Ha ez az egybeesés elmarad, akkor a sikeres szereplés sem várható.

Ezért a világversenyekre történő válogatás egyik alapvető kérdése az lehet, hogy a világ 
élvonalának teljesítményeit az adott sportoló az adott időre elérheti-e a válogatásig mutatott 
teljesítményfejlődése alapján.

242. ábra
A teljesítmény-koreltérések átlagai (Farmosi, 1990)



19.	Az	edzéstervezés

19.1.	A	tervezés	indokai

Ha a felkészülés az öröklés által meghatározott lehető legmagasabb színvonalú teljesítmény 
elérésének érdekében, az ennek megfelelő tarta lommal és terheléssel folyik, akkor az al-
kalmazkodás törvényszerűségeinek megfelelően szükséges folynia az edzéseknek. Azaz 
nem lehet – a	lehetséges	legjobb	eredmény	feladása	nélkül	– az edzés tartalmát és terhe-
lését önkényesen változtatni, hanem akkor, olyan tartalommal és terheléssel folyó edzést 
szükséges alkalmazni, ami megfelel a felkészülés alapvető törvényszerűségeinek. Például 
hiába kényelmes az alacsony intenzitású végrehajtás a gyorserő fejlesztésekor, a 100%-os  
intenzitású, agresszíven végzett gyakorlás nélkül a gyorserő nem javul. S mivel a sporttel-
jesítmény az egész, bonyolult szervezet tevékenységének eredménye, bonyolult testi-lelki  
szociális és környezeti törvények hatásával szükséges számolni.

Ezeknek pedig abban az esetben lehet megfelelni, ha a felkészülés jövőbeli cselekvései 
időben és módjában célszerűen meghatározottak, azaz tervszerűek. A tervszerűséget pedig 
az edzéstervek biztosítják.

19.2.	Az	edzéstervezés	fogalma,	fajtái	és	távlati	tervek

Az	edzéstervezés a sportbeli felkészülés jövőbeli tennivalóinak rendszerbe foglalását jelenti.
Az edzéstervek fajtáit Starischka (1988) után a 243.	ábrán foglaltuk össze.
A keret-edzésterv meghatározott korcsoportba tartozó vagy teljesítményszín vonalon 

lévők számára irányelveket, tartalmi, módszertani útmutatásokat tar talmaz.
Ilyen általános keret-edzéstervként kezelhetők például A XXVII. nyári olimpiai játékok
felkészülési irányelvei (Aján, 1997), amelyek a 4 éves sportági részletes keret-edzés-

tervektől az alábbi tartalmi kérdésekre kértek választ:
• a sportág nemzetközi erőviszonyai és várható változásai,
• a sportág célkitűzései és 2000-ig  történő évenkénti időarányos teljesítésének mutatói,
• az olimpiai keret összetétele, a személyre lebontott feladatok meghatározása. 

A–B–C keretek felállítása, ahol:
– az „A” keretben az OJ-on éremesélyesek,
– a „B” keretben a IV–VIII. helyre, pontszerzésre esélyesek és a
– „C” keretben azon fiatal tehetségek szerepeljenek, akiket nemzetközi eredményeik 

a világ első harmadába emelnek, és komoly esélyeik vannak arra, hogy a 2004-es  
OJ-ok résztvevői lehessenek,

• hazai és külföldi edzőtáborok időpontjai és szakmai indoklásuk,
• a válogatóversenyek,
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243. ábra
Az edzéstervek fajtái (Starischka, 1988)

• a tudományos és orvosi segítségre vonatkozó igények,
• a válogatás elvei és módszerei,
• a szakmai munkáért felelős személy és személyek felsorolása, munkamegosztásuk 

bemutatása,
• a szükséges gazdasági és technikai feltételek.

Az ilyen keret-edzéstervek tartalmazzák a felkészülési koncepciót1 is. S egyúttal megjegyez-
zük, hogy amikor edzéstervről beszélünk, akkor ezen tulaj donképpen az edzés, versenyzés, 
az edzéskiegészítő eljárások, azaz a teljes felkészülés tervét értjük.

Az	egyéni	edzésterv az a felkészülési dokumentum, amely egy adott sportoló számára 
több- és egyéves, és ezen belüli rövidebb szakaszokra is készülhet.

A	csoportos	edzésterv az a felkészülési dokumentum, amely jó esetben megközelítően 
azonos nemű, élet- és edzéskorú, teljesítmény-színvonalú több sportoló számára több- és egy-
éves és ezen belüli rövidebb szakaszokra is készülhet.

Míg az általános alapképzés és az általános alapozó szakaszban a csoportos edzésterv 
legtöbbször elkerülhetetlen, és el is fogadható az alkalmazása, a felépítő edzésszakasztól kez-
dődően a csapatrész- vagy csapattaktikai edzéseket kivéve alig lehet a kétes értékű sportági 
szokásokon túl további magyarázatot találni alkalmazására. Ugyanis elképzelhetetlen, hogy 
ugyanazon csapat tagjaként szereplő 17 és 33 éves, s ebből adódóan eltérő edzéskorú, más 
színvonalat képviselő sportolónak azonos edzésadagok legyenek a megfelelőek.

1 Felfogásmód, alapelgondolás
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A	többéves	edzéstervek azok a dokumentumok, amelyek egyfelől az utánpótlásedzés 
többéves szakaszaira, másfelől jórészt a csúcsteljesítmény-edzés szakaszára eső, többségében 
a kontinentális és világversenyekre történő felkészülés elveinek, eszközeinek és módszerei-
nek időbeli alkal mazását foglalják rendszerbe.

A többéves felkészülés alapvető elveit, eszközeit és módszereit ismertettük az után-
pótlásedzés és a csúcsteljesítmény-edzés fejezetben.

Míg a többéves utánpótlásedzés szakirodalma közel húsz sportágban az ún. sportiskolai 
tantervek formájában még ma is elérhető, addig a négyéves olimpiai felkészülési tervekhez 
jóval nehezebb hozzájutni.

Ezért Mérei (1997) nyomán egy sportág négyéves olimpiai felkészülési tervét ismer-
tetjük a függelékben.

19.2.1.	Az	éves	felkészülési	terv
Az éves	felkészülés	rendszerén a távlati, többéves sportedzés egy, 12 hónap terjedelmű 
(nem feltétlenül a naptári évvel azonos) időszaka céljainak, feladatainak, eszközeinek 
és módszereinek olyan időbeli elrendezését értjük, amely összhangban áll a versenynaptárral, 
az alkalmazkodás törvényszerű ségeivel, a környezeti tényezőkkel (éghajlattal, társadalmi 
szokásokkal) és az edzésingerekre adott individuális válaszokkal is.

Ennek megfelelően az	éves	edzésterven azt a dokumentumot értjük, amely az éves 
felkészülés rendszerébe tartozó jellemzőket egy egyén vagy csoport szempontjából időben 
elrendezi.

19.3.	Az	éves	felkészülés	tervezése

A 20. század második, harmadik évtizedében elsősorban finn és szovjet kezdeményezésre fel-
merültek az egész éves, rendszeres, szakaszokra bontott felkészülés elvei (Harsányi, 1992). 
Különböző kisebb, az edzés tartalmának terhelésének változásától függő szakaszokra osztották 
fel az évet, s ezeknek megfelelően végezték az edzés tervezését is.

19.3.1.	Az	éves	felkészülés	szakaszai
Az éves felkészülés szakaszokra bontása a különböző szakemberek szerint eltérő értel-
mezést kapott. Ezért szükséges ezek e munkára vonatkozó értelmezése és meghatározása 
(244.	ábra).

19.3.1.1.	A	makrociklusok
A makrociklus2  Matvejev (1956) és követői éves felkészülési rendszerében azonos egy kb. 
1-4 hónapos, egy felkészülési	időszaknak megfelelő periódussal, a Verchosanszkij-féle 
(1988) rendszerben pedig egy speciális képességfejlesztő, egy sportágspecifikus és egy ver-
senyzési blokkot foglal magában, és mindkét esetben több mezo- és/vagy terhelési ciklusból 
áll (12.	ábra).

2 Nagy szakasz
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19.3.1.2.	A	terhelési	vagy	mezociklusok3

A terhelési	ciklus a felkészülési év alapformáját tekintve 3-4 hetes vagy ettől egy-két héttel 
eltérő olyan szakasza, amelyen belül az összterhelés néhány héten át magas, amelyet egy 
pihenőhét követ.

A terhelési ciklusok elkülönítése és meghatározása azért vált szükségessé, mert 
az ember 24-28 napos bioritmusához és az alkalmazkodás időbeli törvényszerűségeihez 
(Neumann, 1993) igazodó ezen felkészülési szakaszokra a különböző szerzők eltérő és ezért 
az egységes értelmezésre nem alkalmas megnevezéseket használnak.

A 245.	ábrán a 3, illetve a 4 hetes terhelési ciklusok alapformáit mutatjuk be. A terhelési 
ciklusoknál nemcsak az egyes hetek (oszlopok magasságával is jelzett) összterhelésének, 
hanem az adott hét uralkodó tartalmának változtatását (4 hetes, I. ciklus) is jeleztük.

A formaidőzítés fejezetében pedig már külön foglalkoztunk a terhelésre adott indivi-
duális válaszokhoz igazodó terhelési ciklusok alkalmazásáról.

3 Közepes szakasz

245. ábra
A terhelési ciklusok alapformái

244. ábra
Az egy éven belüli felkészülés  
szakaszai
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19.3.1.4.	A	mikro-4  vagy	heti	ciklusok
Mikro-	vagy	heti	ciklusnak nevezzük az éves felkészülés alapformáját tekintve egyhetes, 
de néha 4–9 napos olyan szakaszait, amelyek tartalmi és terhelési szempontból viszonylag 
zárt egységet alkotnak, és megoldást keresnek a versenysport társadalmi szokásokkal törté-
nő egyeztetésére is. A terhelés-pihenés észszerű váltogatásának törvényéhez igazodva egy 
héten belül is az eltérő terhelési ritmust igazolta a tapasztalat. A szakértők döntő többsége 
( Harsányi, 1992c) egyetért abban, hogy – mindennapos edzést feltételezve – hetente leg-
alább 2-3 maximális összterhelésű edzésnap a célravezető. A 246.	ábrán az összterhelést 
és az egyes szervrendszerek terhelésének váltogatását szemléltető mikro ciklust mutatunk be. 
A 247.	ábrán vágtafutók, a 93.	táblázatban közép-hosszútávfutók napi többszöri edzés 
melletti heti edzésritmusát szemléltetjük.

4 Kicsi szakasz

246. ábra
Heti edzésciklus sémája ugróatléták felkészülési periódusában a szervrendszerek váltogatott 

igénybevételével Harsányi (1985b) után módosítva
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19.3.1.5.	Az	edzésegység
Az	edzésegység a sportbeli felkészülésnek az a legkisebb, a sportoló élet- és edzéskorától, 
teljesítményének színvonalától és a feladattól függően 20 perctől 3-4 órás időtartamig is 
terjedhető szakasza, amelyen belül napi 1-4 alkalommal az edzésfeladatokat megoldják. 
A sportbeli felkészülés távlati és 1 éven belüli szakaszaiban tervbe vett felkészülés az egyes 
edzésegységek végrehajtása folyamán valósul meg.

247. ábra
Egy mikrociklus terhelése és tartalma 

vágtafutók formába hozása idején 
(Letzelter, 1978)

KÖZÉP-HOSSZÚTÁVFUTÁS

Napok	H	 K	 Sz	 Cs	 P	 Szo	 V
H De. Hosszú Reg. Reg. – Reg. – –
E  tartósf. futás futás  futás
L  90-120 p 45-60 p 45-60 p  –
Y Du.  Anaerob Intenz. Hosszú Anaerob Hosszú Interv.
E   edzés tart.f. tartósf. edzés tartósf. edzés
S    45-60 p 90-120 p – 90-120 p vagy fartlek

H De. – Anaerob Interv. – – Hosszú –
E   edzés edzés   tartósf.
L    vagy   90-120 p
Y    fartlek
T
E Du. – Reg. Hosszú Anaerob – Intenz. Hosszú
L   futás tartósf. edzés  tart.f. tartósf.
E   
N   45-60 p 90-120 p   45-60 p 90-120 p

93. táblázat
A helyes és helytelen heti edzésciklus közép-hosszútávfutóknál Kindermann (1978) szerint
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Az	edzésegységek	szerkezete
A feladattól, a sportág-, versenyszám-specifikus eltérésektől függően egy edzésegység ál-
talában 4 részből áll.

Bevezető	rész	(B)
• Az edzés megszervezése.
• Az elvégezendő edzésmunka céljának, feladatának megbeszélése.
• A sportolók pillanatnyi pszichofiziológiai állapotának becslése és ennek függvényé-

ben a tervezett edzémunka változatlanul hagyása vagy módosítása.
Előkészítő	rész	(E)
Az előkészítő részben történik meg a bemelegítés.

19.3.1.5.1.	A	bemelegítés
A bemelegítés a számunkra elérhető vizsgálatok eredményei, például Szüle (1955–1957) 
irodalmi áttekintése szerint kb. 3-5%-kal, Keul és mtsai. (1983) állítása alapján 3-4%-kal, 
Niklaz (1988) vizsgálata alapján 12%-kal, és Hennig–Podzielny (1994) szerint 4-6%-kal  
növelte a sportolók, tanulók teljesítményét. Jagow (1989) szerint pedig alapos bemelegítéssel 
a sérülések kb. 60%-a  megelőzhető.

A bemelegítés az esetek többségében egy testnevelési vagy sportfoglalkozás első, 
előkészítő részén belül a szervezet magasabb igénybevételének fizikai és pszichikai elő-
készítését jeleneti.

A	bemelegítés	kialakulásának	története
Kerezsi (1954a) azt találta, hogy a torna volt az a sportág, amelyik már a múlt század közepe 
után a tornaórák (amelyek nem azonosak a mai testnevelési órákkal) bevezető részében már 
helyet adott a mai értelemben vett bemelegítő gyakorlatoknak. Később, az 1800-as  évek végén 
már az atléták is alkalmaztak bemelegítést. A többi sportágban még hosszú ideig kellett várni 
az elfogadására. Az atlétákat a birkózók, ökölvívók és kosárlabdázók követték. A további sport-
ágakban „csak egyes jól képzett edzők és sportolók alkalmazzák” 1945 előtt.
Kovács (1967) tanulmánya szerint a bemelegítést először a gyakorlati tapasztalatok alapján – a hi-
deg időjárás ellensúlyozásaként – az északi országokban (Svéd- és Finnország) felkészülő futók 
vezették be. Szükséges volt a hidegben lehűlt izmok fel- (be-)melegítésére. Ebből ered – a jelenlegi 
feladatának már nem teljesen megfelelő – elnevezése is. Az 1930-as  évektől a német atlétáknál is 
elterjedt a bemelegítés, majd az 1940-es, 1950-es  években szinte minden sportágban megindult 
fejlődés magával hozta a bemelegítés tudományos vizsgálatát is (Garfoot, 1970).
A tudományos vizsgálatok közül kiemelhetjük Asmussen–Boje (1945) munkáját. Eszerint a be-
melegítő futással megemelt testhőmérséklet a futóknál 3-4%-kal  mérhetően megnövelte a teljesít-
ményt (248.	ábra).	Erről és a korszak további tudományos vizsgálatairól Szüle (1955–1956–1958) 
készített összefoglaló tanulmányt.
Kerezsi (1954b) már az 1950-es  évek elején részben a gyakorlati tapasztalatokra, részben a tudo-
mányos kutatások eredményeire támaszkodva – jórészt ma is korszerűen – összegezte az általános 
bemelegítés elveit, módszereit és gyakorlatanyagát. Például minden második gyakorlatcsoport 
a Derzsy (1995) által használt terminológia5 szerint „keringésfokozó blokknak” felelt meg.

5 Elnevezéstan
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248. ábra
A bemelegítés intenzitásának  

és időtartamának hatása 
a 100 m-es  síkfutó teljesítményre 

(Asmussen–Boje, 1945)

E munkára, továbbá Nádori (1962–1995) általános edzéselméleti megállapításaira és a gyakor-
lati tapasztalatokra támaszkodva mind több sportág, többek között Páder (1958) kosárlabda, 
Kovács (1967) atlétika, Lukovich (1967) vívás, Csanádi (1978) labdarúgás, Ormai (1981) 
asztalitenisz stb. dolgozta ki a speciális sportági bemelegítés módszerét. Természetesen az álta-
lános bemelegítési szempontok bővítése is folyamatosan megtörtént, pl Ligeti (1960), Kerezsi 
(1965, 1967), Derzsy (1995) stb.
A fenti hazai törekvéseket – mások mellett – jól támogatta Vasziljev–Ozolin (1955), Garfoot 
(1970), Keul és mtsai. (1983), De Marées (1979) és De Marées–Mester (1990), továbbá 
 Schiffer (1991) munkája is.

Mindezekre támaszkodva a bemelegítéssel összefüggő információinkat az alábbiak szerint 
foglaljuk össze.

A bemelegítés céljai
A) A szervezet fokozottabb, akár csúcsteljesítmény színvonalú fizikai és pszichikai 

igénybevételének előkészítése.
B) A sérülésveszély csökkentése.
C) A fentiek biztosításával magasabb színvonalú teljesítmény elérése.

A bemelegítés feladatai
A) Az izom-összehúzódás sebességének növelése.
B) A munkát végző izmok tápanyag-, oxigénellátásának és az anyagcseretermékek el-

szállításának javítása.
C) Az izmok, inak nyújthatóságának fokozása.
D) Az idegek vezetőképességének elősegítése.
E) Az izomviszkozitás, vagyis az izom belső súrlódásának csökkentése.
F) A vörösvértestek oxigénleadásának növelése.
G) A koordináció javítása.
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H) Az ízületi kenőanyag (szinovia)-ellátás fokozása.
I) Az idegrendszer sajátos munkavégzésre történő ráállítása, bejáratása.
J) Bemelegítő mozgásokkal energiaelvonás a versenystressz szférájából.

A bemelegítés A–H pontok alatt felsorolt feladatait az izmok és a test ún. üzem hőmérésékletre 
(38,5–39 oC) emelésével oldja meg.

A bemelegítés eszközei
A fenti feladatok ellátásához a bemelegítés alábbi fajtái állnak rendelkezésre.

A) Aktív bemelegítés
Aktív	bemelegítésről	beszélünk abban az esetben, ha a feladatokat testgyakorlatok termé-
szetbeni vagy gondolatbani elvégzésével oldják meg.

Az aktív bemelegítés gyakorlatai
• Lassú, majd közepes iramú ciklikus mozgások (például futás, úszás, evezés, kerék-

pározás stb.) feladatok nélkül vagy feladatokkal. Például lassú, majd közepes iramig 
fokozódó futás 800–4000 m, az izzadtság megjelenéséig.

• Nyújtó, erősítő hatású utánmozgásos gimnasztika
 Kerezsi (l965) ajánlásából választottuk ki a 182.	ábrán látható általános bemele-

gítést szolgáló gyakorlat csoportot. Ez a kiadvány a következő gyakolatfajták közül 
12-12 változatot tartalmaz:
01. szökdelések,
02. karhúzások,
03. törzshajlítások előre,
04. láblendítések előre,
05. törzshajlítások hátra,
06. karlendítések, körzések,
07. törzsfordítások,
08. láblendítések hátra,
09. törzshajlítások oldalt,
10. láblendítések oldalt, körzések,
11. összetett gyakorlatok,
12. térdrugózások,
13. karerősítő gyakorlatok,
14. hasizom-erősítő gyakorlatok,
15. hátizom-erősítő gyakorlatok.

 Az a célravezető – a monotónia elkerülése érdekében –, ha az edző kb. 2-3 hetenként 
a variációs lehetőségeket kihasználva új gyakorlatfüzért állít össze.

 A gyakorlatok végrehajtási üteménél Katics és mtsai. (1992) szerint közepes, 72 
mozdulat/perces ritmus még aerob viszonyok közti, a bemelegítésnél helyes inten-
zitást eredményezett.

• Stretching
 A bemelegítésnél az utánmozgásos gimnasztikán túl már több mint két évtizede Eu-

rópában is elterjedt a stretching (a statikus nyújtás) alkalmazása is. Grosser és mtsai. 
(l985) azt ajánlják, hogy
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– gyermekeknél, serdülőknél, ifjúságiaknál 75%-ban  utánmozgásos gimnasztikát 
és 25%-ban  stretchingtechnikát,

– felnőtteknél pedig a két lehetőséget 50-50%-ban  alkalmazzák.
 A nyújtás intenzitása bemelegítésnél ne haladja meg az izom feszülésérzését.
 A 183.	ábrán Beaulieu (1984) gyűjteményéből a labdarúgók és a teniszezők szá-

mára ajánlott gyakorlatokat mutatjuk be. További gyakorlatanyag és a végrehajtás 
módszerei Tihanyi–Harsányi (1992), Deli (1992), Szécsényi (1992) és Derzsy 
(1996) írásaiban megtalálhatók.

 Elsősorban egy-két stretchinggyakorlatot követően, de a keringést kevésbé fokozó 
utómozgásos gyakorlat után is célszerű egy-egy vérkeringést élénkítő (például néhány 
s-ig  tartó futó és/vagy szökdelő) mozgást közbeiktatni (Kerezsi, 1954b; Tihanyi–
Harsányi, 1992; Derzsy, 1996).

• Sportág- és/vagy versenyszám-specifikus előkészítő, rávezető és versenygyakor-
latok.

 Elsősorban az idegrendszer sajátos előkészítése céljából az aktív bemelegítést a rajt 
előtt 6-8 perccel a sportág- és/vagy versenyszám-specifikus mozgásanyag maximum 
70-80%-os  intenzitású, néhány percen át tartó gyakorlásával célszerű befejezni.

 Például labdarúgásban: cicajáték 4–2, 3–3 ellen stb. (Csanádi, 1978).
• Speciális mentális bemelegítés (SMB).
 Az SMB-n (előkészületen) a versenygyakorlat(ok) gondolatbani végrehajtását értjük 

(Keul és mtsai., 1983). Elsősorban monotechnikus sportágakban, versenyszámokban 
(például súlylökés) kap helyet. Az SMB a mozgásos bemelegítéssel együtt bizonyult 
hatékonyabbnak (Roloff, 1976).

B) Passzív bemelegítés
• A	passzív	bemelegítés a szervezet nagyobb teljesítményekre történő előkészítésének 

azon eljárásait foglalja magában, amelyeknél az izom- és testhőmérséklet emelésére 
nem testgyakorlatokat, hanem más külső forrásokat használnak fel.

• A passzív bemelegítés eszközei: masszázs, meleg zuhany, fürdő, besugárzás, be-
dörzsölés stb. 

 A passzív bemelegítés eszközeivel csak csekélyebb vagy csak látszólagos hatások 
érhetők el. Például a masszázzsal a vérellátást (249.	ábra) csak duplájára, aktív 
bemelegítéssel azonban tízszeresére lehet növelni (Keul és mtsai., 1983). Továb-
bá a bedörzsölés elsősorban csak a bőr vérellátását javítja (Keul és mtsai., 1983), 
az izomzatét kevésbé. Ugyanakkor a bedörzsölésnél előfordulhat, hogy a bemele-
gítettség érzetét kelti, és ezáltal sérülésveszélyt is fokozhat (Knebel, 1985). Ezek 
ellenére az edzéseken jól kipróbált, legalább szubjektíve bevált bedörzsö lőszerek 
használatától – ha másért nem, pszichés okokból – sem szabad eltekinteni.

Csak kizárólag passzív bemelegítéssel nem lehet valamennyi feladatot (például magasabb 
fokú izomhőmérséklet, jobb vérellátás, ízületi kenőanyag-termelés fokozása) ellátni. Ezért 
még akkor is aktív bemelegítés mellett célszerű a passzív eljárásokat alkalmazni, ha ezek 
több energiaigénnyel is járnak.
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249. ábra
Különböző szervek vérellátása 
(ml/perc) nyugalomban és különböző  
terhelésű fizikai munka hatására 
(Keul és mtsai., 1983)

C) Általános bemelegítés
Általános bemelegítésen a szervezet minél nagyobb hányadát igénybe vevő és olyan gyakor-
latok végzését, illetve eljárásait értjük, amelyek szerkezete és dinamikája vagy alkalmazási 
területe eltér a sportági modelltől.

Az általános bemelegítés ennek megfelelően lehet aktív és passzív is.

D) Speciális bemelegítés
Keul és mtsai. (1983) a speciális bemelegítés két fajtáját különböztették meg.

a) Speciális fizikai bemelegítés.
 Speciális fizikai bemelegítésen a sportágnak (versenyszámnak) szerkezetében és di-

namikájában megfelelő gyakorlatok végrehajtását értjük.
b) Speciális mentális bemelegítés.
 A speciális mentális bemelegítésről korábban már szóltunk; itt csak a teljesség ked-

véért említettük meg.

E) Kombinált bemelegítés
A kombinált bemelegítés az aktív és passzív eljárások komplex alkalmazását jelenti. A fen-
tieknek megfelelően a bemelegítés fajtáit a 250.	ábrán foglaltuk össze.

A bemelegítés módszerei:
A)	Egy	bemelegítés	főbb	fázisai:

• A klasszikus bemelegítés fázisai:
1. bemelegítő futás
2. nyújtó-erősítő hatású gimnasztika
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3. speciális sportág -, versenyszám-spe-
cifikus gyakorlatok

4. néhány perces pihenő
 E klasszikus bemelegítő fázisok 

az utóbbi évtizedekben már bővül-
tek a bedörzsölésekkel, a gimnasztika 
stretchinggel, a speciális gyakorlatok 
és a verseny, mérkőzés, rajt közti pi-
henő pedig bemelegítő gyúrással is.

• A bemelegítés újabb fázisai:
 Schmidt (1994) egy újabb elméleti el-

gondolásra támaszkodva a klasszikus 
bemelegítéstől eltérő gyakorlatsorren-
det javasol. Ez a következő.
1. Stretching PNF vagy a postizo-

metriás relaxációs technikával 
(251.	ábra).

2. Erőgyakorlatok.
3. Utánmozgásos nyújtás.
4. Általános bemelegítő futás.
5. Sportágspecifikus mozgások.
 A bemelegítés ezen újabb fázissorrend alapján történő alkalmazása még kipróbá-

lásra és igazolásra szorul.

251. ábra
A PNF és a postizometriás relaxációs technika (Tihanyi–Harsányi, 1992)

250. ábra
A bemelegítés fajtái
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B)	A	bemelegítés	időtartama.
De Marées (1979) azt találta, hogy a bemelegítés időtartama a versenysportban 10 perc és két 
óra között ingadozott. A legtöbb szakértő úgy tapasztalta, hogy a 10-40 perces bemelegítési 
időtartam a gyakorlatban bevált. Ezen belül a külső hőmérséklet, a sportágcsoport, a nap-
szak és az individuális tulajdonságok befolyásolják az időtartamot. Például hideg, nyirkos 
időben hosszabb bemelegítés szükséges, mint száraz melegben. Hosszú idejű állóképességi 
versenyszámban (például maratoni futás) alacsonyabb izomhőmérséklet is elegendő, mint 
a gyorsasági vagy a gyorserősportágakban. Délelőtt a teljesítménymaximum eléréséhez 
hosszabb bemelegítés szükséges, mint a délutáni csúcsteljesítmény-időszakban, 17-18 óra 
körül. Vannak „lassan” és „gyorsan rajtra kész” típusú egyének. A lassúaknak hosszabb 
a bemelegítése, mint a gyorsan rajtra kész sportolóknak.

C) A bemelegítés intenzitása
A túl intenzív bemelegítést kerülni kell. A mozgás erőssége ne jelentsen a szervezet számára 
anaerob munkát. Általában a bemelegítés intenzitása a sportoló maximális teljesítőképessége 
50–70%-a  között helyezkedjen el (Keul és mtsai., 1983). Ez azt is jelenti, hogy egy főleg 
állóképességileg felkészített sportolónak intenzívebben szükséges melegítenie, mint egy ke-
vésbé felkészültnek. A hosszú idejű állóképességi terheléseknél – különösen nagy melegben 
és magas páratartalom mellett – a túlzottan megemelkedett testhőmérséklet teljesítménycsök-
kentő hatású is lehet (Kleinman, 1988). Az azonban, hogy ilyen esetekben inkább lehűtés, 
mint bemelegítés szükséges (Nikelsen, 1982 cit. Knebel, 1985), valószínűleg túlzás. De 
az valószínű, hogy alacsonyabb intenzitású bemelegítés is elégséges.

A gyakorlatban egyébként is az tapasztalható, hogy a sportolók, akiknél nem rögtön 
a rajtot követően dől el, hogy milyen teljesítményt nyújtanak, hanem erre hosszabb idejük 
van (például hosszú távú állóképességi teljesítményeknél, a sportjátékok egy részénél, néha 
vívásnál (Lukovich, 1974 stb.), azok nem tartják fontosnak az intenzív bemelegítést.

D)	A	bemelegítés	hatásának	időtartama
Eddigi ismereteink szerint a bemelegítés vége és a sportfoglalkozás fő részének megkezdése 
vagy a verseny, mérkőzés kezdete közt nem célszerű 5-10 percnél hosszabb időt hagyni.

Ha 45 percnél hosszabb ez az idő, akkor a bemelegítés hatása elveszik; az izomhőmér-
séklet visszaáll a bemelegítés előtti értékre (De Marées, 1979).

E) Melegen tartás
Ha nincs szokatlanul nagy hőség, az olyan sportágakban, ahol az egyes kísérletek közt kb. 10 
percnél hosszabb pihenő következik, vagy a megadott kezdési időpont valamiért 10 percen 
túl elhúzódik, akkor az izomzat melegen tartására van szükség.

Az izmok szükséges mértékű melegen tartását több módon is elő lehet segíteni. Ezt első-
sorban az időjárásnak megfelelő edzőruhával, masszázzsal, bedörzsöléssel lehet elérni.

Ha e kényszerpihenők kb. 30-40 perc időtartamúak, akkor a keringést fokozó könnyű 
ciklikus mozgások és a speciális fizikai bemelegítő gyakorlatok elvégzésével lehet megfelelő 
teljesítőkész állapotba hozni a szervezetet.

A 30-40 percen túl tartó pihenők esetén, hacsak nem jár túl nagy energiaveszteséggel, 
célszerű a bemelegítés egészét csökkentett időtartammal és intenzitással megismételni.
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F) Az életkor szerepe a melegítésben.
A fiatalabbak rövidebb bemelegítést igényelnek, mint a felnőttek (De Marées 1979).

G) Bemelegítés és a kondicionális képességek.
Nem minden esetben van szükség a bemelegítés valamennyi fázisára.

Például Knebel (1985) szerint egy erőfejlesztő edzés előtt elegendő az igénybe veendő 
izomcsoportok könnyűtől közepesig terjedő erőgyakorlatokkal való foglalkoztatása, majd 
mind mind az agonista, mind az antagonista izmok nyújtása.

A nagy hőségben következő állóképességi teljesítmény előtti „bemelegítésről” már 
szóltunk.

H)	Bemelegítés	különleges	helyzetekben.
A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy valamely oknál fogva nem jut idő a megszokott, 
kipróbált bemelegítésre.

Ez esetben időt lehet nyerni az úgynevezett PNF stretchingtechnika akár utazás közbeni 
alkalmazásával (Masterovoj, 1969) is.

I)	Bemelegítés	az	edzés	és	verseny	előtt.
Az edzés és verseny előtti bemelegítés közti alapvető különbségeket a rajtláz idézi elő. Ennek 
következtében a verseny előtti bemelegítés legtöbbször rövidebb időtartamú, és alacsonyabb 
intenzitású, mint az edzés előtt. Egyébként alig nyert polgárjogot a bemelegítés, Kovács 
(1967) máris a bemelegítés időtartamának lerövidülését tapasztalta.

Fő	rész	(F)
A fő részben történik meg az adott edzésegység feladatainak megoldása. Az edzésegység fő 
feladatait meghatározott sorrend szerint lehet csak hatásosan megoldani. Ha egy edzésegy-
ségen belül minden feladat szerepel, akkor ezek egymásutániságánál a 94.	táblázat szerinti 
sorrend betartása az észszerű.

Levezető	rész	(L)
A levezető rész klasszikus tartalmát 400 méteres lassú futás és néhány légző- és nyújtó ha-
tású gyakorlat elvégzése jelentette. A teljesítmények javulásával arányosan e rész feladatai 
is bővültek. Ma a következőket soroljuk ide:

• Regeneráló edzésmunka (ha nem ez az edzés fő feladata).
• Edzéskiegészítő eljárások egy része (például fürdő, szauna stb.). Az a célszerű, ha 

ezek adagolási mutatói is szerepelnek az edzéstervben ugyanúgy, mint a fejlesztő 
gyakorlatoké.

Egy	edzésegység	szerkezetének	típusai
Az edzésgyakorlat sportág-, versenyszám-, feladat- és feltételspecifikusan a fenti négyrészes 
szerkezettípustól eltérő változatokat hozott létre. Ezeket az alábbiakban mutatjuk be.

I.	típus: az edzésegység alaptípusa. Négy részre tagozódik (252/a	ábra).
II.	típus: ezt elsősorban sportjátékokban alkalmazzák. Az előkészítő részen belül a be-

melegítés hosszabb és intenzívebb az alaptípusénál, s elmarad a levezető rész. Főleg a komp-
lex játékkészség fejlesztése érdekében alkalmazzák. Kezdők és gyermekek kivételével, nagy 
terhelésű fő rész esetén nehéz egyetérteni a levezető rész elmaradásával (252/b	ábra).
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III.	típus:	elsősorban állóképességi sportágakban (közép-, hosszútávfutás stb.) és sport-
játékokban alkalmazzák. Feladat: az aerob állóképesség folyamatos, vagy fartlek-módszerrel 
történő fejlesztése, illetve a komplex játéktudás növelése. A bemelegítés elmarad. Ez gátolja 
a fő rész hatékonyságát. A levezető rész igen sokszor formális, s ez akadályozza a regene-
rációs folyamatok lezajlását (252/c	ábra).

IV.	típus:	elsősorban közép-, hosszútávfutóknál tapasztalható, reggeli vagy délelőtti, 
többségében regeneráló céllal, sokszor otthonról, edző irányítását nélkülöző futómunkánál. 
Nagyon nehéz helyeselni az előkészítő és levezető rész elmaradását. Ha pedig fejlesztő 
céllal történik ilyen szerkezetben az edzés, akkor helyeslésről szó sem lehet (252/d	ábra).

V.	típus:	a több versenyszámos sportágakban (például atlétika, torna stb.) találkozunk 
e típussal. A fő részben 2 vagy több versenyszám mozgástechnikai képzése a feladat, ame-
lyeket külön-külön speciális bemelegítés előz meg (252/e	ábra).

VI.	típus: a szerintünk helyes regeneráló és tonizáló edzés típusai napi több edzés 
esetén. A bevezető és előkészítő rész az alaptípusnak megfelelő. A fő rész szükségszerűen 
rövidebb. A bevezető rész azonban hosszabb (252/f	ábra).

19.3.1.6.	Az	edzés	éves	szakaszainak	változatai
A fenti szakaszokra bontás az edzéstudományban és az edzésgyakorlatban általában elfoga-
dott. Ugyanakkor más értelmezéssel is találkozunk. Ilyen esetekben keresnünk kell a meg-
határozást vagy értelmezést. Emellett az ismertetett elosztástól eltérő felfogás is felmerül. 
Például a magyar élvonalbeli úszók a makro- és mezociklusokat alkalmazzák, de a heti cik-
lusok helyett a 24 órás bioritmushoz, valamint a hormontermelés napszaki ingadozásához 
igazodnak (Sós– Sátori, 1995).

Feladat
1. Mozgástechnika oktatása, gyakorlása
2. Gyorsaságfejlesztés
3. Speciális erőfejlesztés
4. Általános erőfejlesztés
5. Speciális állóképesség fejlesztése
6. Általános állóképesség fejlesztése
7. Regeneráló edzésmunka
8. Edzéskiegészítő eljárások többsége
Megjegyzések:
– a bemelegítő gimnasztikán belül elvégezhetők a hajlékonyságfejlesztő gyakorlatok.
Változatok:
1. Ha nem minden feladat szerepel egy edzésegységen belül, akkor is a fenti sorrendet szükséges be-

tartani azzal az eltéréssel, hogy az elmaradó feladatok a sorrendből kiesnek.
2. Hajlékonyságot fejlesztő gyakorlatokat célszerű végeztetni az erőfejlesztést célzó gyakorlatok so-

rozatai közt is.
3. Ha a hajlékonyság hiánya sérülésveszéllyel (például a térdhajlítók lerövidültek, vagy helytelen tar-

tás rögzítésével) járnak, akár fő feladata is lehet egy edzésegységnek a hajlékonyság fejlesztése.

94. táblázat
Az egy edzésegységen belüli feladatok sorrendje a bemelegítés után, ha minden feladat szerepel  

az adott edzésegységen belül (Harsányi, 1992)
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252. ábra
Egy edzésegység edzésgyakorlatban kialakult típusainak változatai Martin (1982) után módosítva

19.3.2.	Az	éves	edzésterv	elkészítése
Az éves edzéstervezés tartalmára vonatkozó ismereteket a 253.	a)–c)	ábrán Hortobágyi 
(1986) nyomán egyéves egyéni edzésterv alapján mutatjuk be.

Az I. fejezet a legfontosabb személyi és néhány, az életkörülményekre utaló adatot 
mutatja be.

A II. fejezet tartalmazza azokat a sportmúltra vonatkozó adatokat, amelyek alapul szol-
gálnak ahhoz, hogy a következő év célkitűzése megfogalmazható legyen. Ebben az edzés-
tervben szereplő sportolónál a magasugró-teljesítmények 16 éves kortól 20 éves korig, 
18–19 éves korbeli visszaeséssel, viszonylag alacsony rátákkal javultak. Ezért a teljesítmény-
fejlődés fiatal felnőttekre jellemző törvényeinek megfelelően a 218-ról 220-ra  történő 2 cm-es  
javulás (III. fejezet) tervezése észszerű mértéktartást mutat. Ugyanakkor az országos junior 
bajnoki (MB) helyezési eredményterv (1–6.) a múltban többször ismétlődő 1–2. helyezések 
után alultervezettnek tűnik. A 16 magasugróversenyen indulás megfelel az 1980-as  évek 
közepét jellemző lehetőségeknek.

A célkitűzéseket tárgyaló fejezet tartalmazza azokban a motoros próbákban elérendő 
teljesítményeknek a tervét, amelyeket az edző a 220 cm-es  magasugrás eléréséhez szüksé-
gesnek tart. S ebben a fejezetben szerepel néhány, a magasugrás technikájának javítására 
utaló célkitűzés is.

A IV. fejezet áttekinthető táblázatos formában az éves felkészülés legfontosabb muta-
tóit: a versenynaptárt, edzőtábort, a terhelési ciklusokat, a makrociklusonkénti fő feladato-
kat, az ezek megvalósításához tervezett gyakorlatokat és ezek heti terjedelmének átlagait 
tartalmazza.

Ha a makrociklusonként alkalmazni tervezett gyakorlatok heti átlagos mennyiségeinek 
egy évre előre történő meghatározása nehezen valószínűsíthető, akkor elfogadható az is, hogy 
az egyes gyakorlatcsoportok %-os  arányát tervezi meg az edző.

Külön fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy egy éves felkészülési terv készítése a célver-
seny(ek) meghatározásával kezdődik. Majd attól visszafelé a felkészülési év kezdete felé, majd 
elfelé történik meg a makro- és terhelési ciklusok kialakítása és ezek mennyiségi, minőségi 
jellegének – formaidőzítésnél már részletezett – formálása. Ezt követi a  makrociklusonkénti fő 
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253. a) ábra
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253. b) ábra
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feladatok meghatározása attól függően, hogy a sportoló élet- és edzéskora, elért teljesítmény-
színvonala a periodizálás mely formáját igényli.

Ha egy ilyen részletes éves felkészülési terv készül, akkor tulajdonképpen nincs szük-
ség – az elsősorban a sportjátékokban szokássá vált – Gál–Kristóf (1992) szerinti időszaki 
edzéstervekre,6 illetve elfogadható az, hogy az éves tervek helyett – ha a sportág jellege meg-
követeli – csak időszakos, azaz féléves tervek készüljenek. De természetesen találkozunk 
ettől eltérő tervezéssel például labdarúgásban is (254.	ábra).

Akár éves vagy időszakinak is nevezett féléves részletes felkészülési terv készül egy 
egyén vagy csapat részére, nem indokolt, hogy makrociklusonként is külön tervek készüljenek.

Ilyen esetben az látszik célravezetőnek, ha egy terhelési ciklus edzésegységekre bontott 
edzéstervét készíti el az edző.

19.3.3.	Egy	terhelési	ciklus	edzésegységekre	bontott	terve
Egy	terhelési	ciklus	edzésegységekre	bontott	tervén azt értjük, hogy az éves vagy időszaki 
terv mutatóira támaszkodva egy egyén vagy csoport számára egy többnyire 3-4 hetes időszakra 
edzésegységekkel bezárólag részletezett felkészülési terv készül.

Az alábbiakban egyfajta – s nem kizárólagos – edzésegységenkénti edzéstervkészítési 
technológiát7 ajánlunk felhasználásra. Ehhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

253. c) ábra

6 Az	időszaki	edzésterv a sportjátékok ún. két (őszi-tavaszi) fordulós bajnoki rendszerének megfelelő, tehát tu-
lajdonképpen féléves felkészülési dokumentum.
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• éves felkészülési terv (95.	táblázat),
• az alkalmazni kívánt edzéseszközök (gyakorlatok) és egyéb eljárások listája a rövi-

dítésekkel együtt (96.	táblázat), és
• az edzéstervezést elősegítő nyomtatvány – itt már kitöltve (97.	táblázat).

19.3.4.	Az	edzésegységek	tervezésének	folyamata
Feltételezve, hogy a 95.	táblázatban az éves felkészülés rendszere a célnak legmegfelelőbb 
tartalmat és terhelési ritmust tükrözi, meg kell vizsgálni, hogy az adott sportoló, akinek 
az edzés egységenkénti terv készül:

• mennyiben felel meg az átlagosnak, továbbá
• milyen állapotban van.

Az e kérdésekre adott válaszoknak megfelelően lehet és kell eltérni vagy sem az éves tervben 
szereplő feladatok megoldásától.

254. ábra
Éves felkészülési terv labdarúgók számára (Grosser és mtsai., 1986)

7 Elkészítési eljárások összessége
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E megállapításoktól függően a gyakorlatok listája (96.	táblázat) felhasználásával el lehet 
készíteni a terhelési ciklus egyhetes edzésegységeinek vázlatos tervét (98.	táblázat). Ez azt 
jelenti, hogy az adott terhelési ciklusban hétfőnként a bemelegítés után a magasugrás elő-
készítő, rávezető gyakorlatai, majd a magasugró technika végrehajtása, ezek után pedig 
gyorsaságfejlesztés stb. következik. Tehát ez a vázlat rendezi el azt, hogy az egyes edzés-
egységeknek mi lesz a tartalma, azaz egy-egy edzésen egymást követően milyen gyakorlat-
csoportokból kell a végzendő edzéseszközöket kiválogatni.

A következő lépés az, hogy a fenti vázlatnak megfelelően a 97.	táblázat „Gyakorlat” 
rovatába felülről lefelé a végrahajtás sorrendjében, naponként beírjuk az elvégzendő gyakor-
latokat és a végrehajtás módjára vonatkozó útmutatást is. Ugyancsak itt célszerű megjelölni 
a pihenő időtartamát és tartalmát is.

Ezután kerülhet sor az ún. terhelési mutatók (táv, ismétlésszám, külső terhelés mértéke) 
bejegyzésére. A terhelési mutatókat a terhelési ciklus heteit arab számmal (például 1., 2., 3.) 
jelzett rovataiba a lehető legobjektívebben kell beírni. S ez azt jelenti, hogy az adott terhe-
lési ciklus 1. stb. hetében például a keddi napon az adott gyakorlatot hány sorozatban, hány 
ismétlésszámmal és milyen mértékű külső terheléssel kell végrehajtani. S bár itt a példaként 
bemutatott 97.	táblázatban már mind a három héten szerepelnek terhelési adatok, ez csak 
didaktikai8 célokat szolgál. A tényleges edzéstervezésnél csak az első hétre kell beírni 

Rövidítés A gyakorlatcsoportok megnevezése
TM Magasugró-technika
Tt Távolugró-technika
Ts Súlylökés technikája
Tgá Gátfutás technikája
Tger Gerelyhajító-technika
ERGYm Magasugrás rávezető, előkészítő gyakorlatai
ÁE Általános erőfejlesztés
SPE Speciális erőfejlesztés
AÁ Aerob állóképesség-fejlesztés
AAÁ Anaerob állóképesség-fejlesztés
VÁ Vágtaállóképesség-fejlesztés
GY Gyorsaságfejlesztés
G Gimnasztika
S Stretching
J Játék
RE Regeneráló edzéseszközök
EKE Edzéskiegészítő eljárások
V Verseny

Megjegyzés:
A fentiekben jelölt gyakorlat- és eljáráscsoportokhoz egyenként kb.6-8 gyakorlat, illetve eljárásfajta tartozik.
Például ÁE1 – felvétel mellre, ÁE-2 = szakítás stb.
Az edzőnek ilyen – itt nem részletezett – edzéseszköz-felosztással célszerű rendelkeznie.

96. táblázat
Az edzéseszközök (gyakorlatok) és egyéb eljárások rövidítései

8 Oktatástan
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a terhelést. S a következő hetit mindig csak az előző hét tényeinek ismeretében célszerű 
meghatározni. Amennyiben az adott héten verseny is van, azt is be kell írni az edzéstervbe.

A 97.	táblázatban tervezett edzés a következőket is mutatja.
• A gyakorlatanyag ugyanazon edzésegységnél több (célszerű, ha 3-6) héten át azonos. 

Ugyanis megközelítően ennyi idő szükséges ahhoz, hogy megfelelő alkalmazkodást 
váltsanak ki.

• Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az előre beírt gyakorlatok közül – ha erre szükség 
van – el is lehet hagyni. Ezt azzal jelöljük, hogy a megfelelő hét rovatában nem sze-
repel terhelési mutató. S ugyanígy bővíthető is a gyakorlatok száma. A legalulra beírt 
új gyakorlat végrehajtási sorrendben elfoglalt helyét azonban külön jelölni szükséges.

19.3.5.	Az	edzésterv	formái	és	kezelése
• Valamennyi edzéstervfajtának számtalan változata van (Nádori, 1986;  Starischka, 

1988). A lehetségesek közül egy fajtát mutattunk be. A gyakorlatban azonban vala-
mennyi olyan fajta használható, amely megfelel a felkészülés alapelveinek, a terhe-
lésadagolásnál, alkalmazkodásnál és formaidőzítésnél ismertetett törvényszerűségek-
nek. Ami nehezen látható be, az az, hogy akár az edző, akár a sportoló azt a sokféle 
információt, ami a fentieknek megfelel, fejben tudja tartani. Az azonban belátható, 
hogy a tervezés sok munkával jár.

• Az ilyen edzésegységenkénti edzésterv egy hét vonatkozásában könnyedén áttekint-
hető. A több sportolóval foglalkozó edző számára lehetővé teszi, hogy az edzések 
alkalmával – mivel a többi mutató az edzéstervben rögzített – csak a végrehajtás 
módjával és az esetleges változtatásokkal foglalkozzon.

• Ugyanakkor, amikor elengedhetetlen az edzések célszerű tervezése, az a helyes, ha 
minden edzésegység előtt az edző tájékozódik a sportoló pillanatnyi testi-lelki állapo-
táról, s ezt követően döntenek a tervben foglaltak végrehajtásáról. Például a bármely ok 
miatt pszichés problémákkal küzdő sportolónál nincs értelme a magas fokú figyelem-
koncentrációt követelő technikai edzésnek. Ezt el kell hagyni, és a technikai munkának 
megfelelő, de kevesebb figyelmet igénylő más jellegű terhelést célszerű választani stb.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
EPGYm Ta Tt Tgá Kontroll Tiger R

TM SPE AÁ Gy AAÁ SPE
Gy ÁE R ÁE AÁ ÁE
AÁ R – R R R
R – – EKE

98. táblázat
Egy 15 éves magasugró lány edzésegység-tervezésének vázlata a gyakorlatcsoportok rövidítésével  

az éves felkészülés megkezdésének első hetére



20.	A	teljesítménydiagnosztika	és	az	edzésszabályozás

20.1.	A	fogalom	meghatározása	és	értelmezése

A teljesítménydiagnosztika1	a sportbeli teljesítőképesség meghatározására szolgáló eljárá-
sok összessége. S ezt úgy értelmezik, mint a teljesítmény meghatározó feltételei és összetevői 
pillanatnyi értékeinek megállapítását, és egy adott eredményhez szükséges „kell” értékkel 
történő összehasonlítását, értékelését.

A teljesítőképesség megállapítása az eredményt meghatározó paraméterek mérésével, 
értékelésével történik. A paraméterek értelmezését a 255.	ábrán adjuk meg.

A teljesítménydiagnosztikánál felhasznált faktorokra2  Nádori és mtsai. (1984) az aláb-
bi megkötéseket fogadták el:

• szabályozhatók,
• közvetlenül mérhetők legyenek, és
• ne függjenek más tényezőktől, továbbá
• bármely kombinációjuk megvalósítható és veszélytelen legyen.

1 A teljesítőképesség megállapítása
2 Tényező

255. ábra
A paraméter értelmezése 
(Nádori és mtsai., 1984)

A paraméter
• mennyiségi jellegű vagy ilyenné alakítható,
• egyetlen számmal kifejezhető,
• egyértelmű legyen,
• a vizsgált objektum, rendszer hatékonyságát mérje,
•	 pontosan mérhető,
• a rendszert sokoldalúan jellemző és
• könnyen kiszámítható, fizikailag értelmezhető legyen.

A lehetséges teljesítménymeghatározó összetevők körét a 256.	ábrán mutatjuk be. A sok sport-
ágat érintő vágtafutó példával Letzelter–Letzelter (1982) edzésmódszertani és mozgás-
technikai nézőpontból tovább részletezi a rangsorba állított teljesítménymeghatározó faktorok 
és paraméterek vizsgálati lehetőségeit (257.	ábra). A sportjátékok komplex csapatteljesít-
ményének szerkezetét pedig a 258.	ábra tartalmazza.
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256. ábra
A lehetséges teljesítménymeghatározó összetevők (Starischka, 1981)

257. ábra
A vágtafutás szerkezete (Letzelter–Letzelter, 1982)
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258. ábra
A sportjátékok komplex  
csapatteljesítményének  
rangsorolt szerkezeti modellje 
(Hohmann–Brack, 1983)

3 Próba
4 Szabványosítás

A	sportteljesítmény	szerkezetén	az eredményt meghatározó összetevőket és a köztük fenn-
álló kölcsönhatásokat értjük (Starischka, 1981).

Például ilyen mozgástechnikai szerkezeti összetevő a vágtafutásnál a lépésgyakoriság 
és a lépéshossz. Kölcsönhatásuk pedig abban nyilvánul meg, hogy az egyik összetevő (példá-
ul lépésfrekvencia) növelése a másik komponens (a lépéshossz) értékének csökkenésével jár.

20.2.	A	szerkezeti	összetevők	mérési	eljárásai

A sportteljesítmény szerkezeti értékeinek mérésére különféle teszteket3  alkalmaznak. Ezek 
felhasználásának sajátos szabályai vannak, amelyeknek ismerete a valós eredmények bizto-
sításának érdekében elengedhetetlen.

Abból a célból, hogy a mért értékek összehasonlíthatók legyenek, szükség van a tesz-
tek standardizálására.4

Standardizáláson valamely vizsgálati mód, próba tartalmának, formájának, végre-
hajtási módjának állandósítását, továbbá reliabilitásának, objektivitásának, validi tásának 
és normativálhatóságának igazolását értjük (Nádori és mtsai., 1984).

A 194.	ábrán a vállízület hajlékonyságának jellemzői és irányadó értékei találhatók meg.
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Reliabilitáson	(megbízhatóságon) azt értjük, hogy ugyanazon teszttel, személyekkel meg-
ismételt mérés, kísérlet elvégzése esetén a két mérés vagy kísérlet eredménye ugyanaz lesz.
A reliabilitást az összefüggési együttható (r) kiszámításával ellenőrzik. Ha a korrelációs ko-
efficiens5 r = 0,70 vagy ennél nagyobb mértékű, akkor a teszt megbízható.

Objektivitáson	(tárgyilagosságon)	azt értjük, hogy a tesztben elért teljesítmény füg-
getlen a mérést végző személytől. Igazolása úgy történik, hogy két vagy több személy által 
végeztetett teszteredmény közt kiszámítják az összefüggési együtthatót (r).

Validitáson	(érvényességen) azt értjük, hogy az alkalmazott teszt valóban azt a tulajdonságot 
méri, jellemzi, amelyet mérni akarnak. Ezért a tesztben elért eredményeket ismert dolgokkal ha-
sonlítják össze. Például a helyből páros lábbal történő felugrást (az így elért súlypontemelkedés 
mértékét) a magasugró versenyteljesítménnyel vetik egybe (kiszámítják a súlypontemelkedés 
és a magasugró versenyteljesítmény közötti korrelációs koefficienst). A validitás lényege az, 
hogy a teszt milyen mértékű információt tartalmaz a kritériumról (ismérvről). Előbbi példánk 
szerint a páros lábról történő felugrás a magasugró versenyteljesítményről.

Egy teszt kritérium vonatkozásában akkor valid (érvényes), ha olyan mutatót mér, 
amelyben a jobb sportoló a gyengébbtől kimutathatóan különbözik. Ez az előbbi példa 
szerint azt jelenti, hogy a helyből felugrás akkor érvényes tesztje a magasugró verseny-
teljesítménynek, ha a helyből felugrásban nagyobb teljesítményt elérő vizsgálati személyek 
magasugrásban is jobbak a gyengébb helyből felugró eredményt elérőknél.

A validitás mértéke is az összefüggés szorosságával fejezhető ki. Általában az r = 0,70 
vagy ennél magasabb értéknél érvényes a teszteredmény.

Az	ökonomikusság	(gazdaságosság)	azt jelenti, hogy a tesztek kiválasztása, a tesztelés 
végrehajtása, az eredmények értékelése és gyakorlati alkalmazása szellemi, anyagi és idő-
ráfordítást tekintve hasznos.

Normativálhatóság. Normákon olyan tudományos módszerekkel, összehasonlításra al-
kalmas, a matematikai statisztika eszközeivel és módszereivel feldolgozott, standardizált, 
relatíve6 megfelelően sok tapasztalati adatból értékeket értéket (értékhatárokat) értünk, ame-
lyek a mindennapi élettel közvetlen kapcsolatban vannak, s sok adat jellemző tulajdonságait 
többnyire táblázatba foglalva egy adattal fejezik ki (Nádori és mtsai., 1984).

A legismertebbek az ideális és a statisztikai normák.

Az	ideális	normák a világ legjobb sportolói jellemzőiből nyerhetők, vagy észszerűen al-
kothatók. Például ideális norma az, hogy a térdelőrajt a legeredményesebb indulási mód.

Ez azonban csak élsportolókra érvényes. A szabadidősportban az állórajttal indulás bizo-
nyul gyorsabbnak, mert a térdelőrajthoz szükséges robbanékony erő itt hiányzik.

Statisztikai	normák empirikus7 vizsgálatok útján nyerhető standard vagy százalékos telje-
sítmény-színvonalhoz és kondicionális szinthez kötött olyan teljesítményjellemzők, amelyek 
trendet (tartós irányzatot) fejeznek ki.
5 Összefüggési együttható
6 Viszonylag
7 Tapasztalati
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A statisztikai normákkal történő összehasonlítás segít feltárni az egyéni jellemzők 
és az átlagos jellemző értékek közti különbséget. A statisztikai normáktól való egyéni eltérés 
határait 0,5–1 s értékű sávban adják meg. Ez az edzésgyakorlatban azt jelenti, hogy az egyén-
re jellemző mutatót a normának megfelelőnek tartjuk akkor, ha az x̄+s övezeten belül marad. 
Konkrét példát a 41.	ábrán mutatunk be. A nemzetközi élvonalbeliekre jellemző átlagos 
sávon belül, annak felső határához közelítő tartós irányzatot követően alakult egy kalapács-
vető teljesítménye. Ez a trend már 5 éven át tartott. Wazny (1981) tapasztalatai szerint ha 
a szakszerű edzések első három évének adatai egybeesnek egy adott színvonalú fejlődési 
irányzattal, akkor ebből már előre jelezhető a későbbi években várható teljesítménycsúcs. 
Ezért e sportolónál – természetesen más egyéb feltételektől függően – legalább a jelenlegi 
nemzetközi élvonalbeli kalapácsvetőkre jellemző csúcseredmény volt várható.

Funkcionális	(működési)	normák azok a statisztikai normák, amelyektől az egyén a csak 
rá jellemző sajátosságok következtében úgy térhet el, hogy teljesítménye a kompenzá-
ció eredményeként mégis kiemelendően magas marad. Ilyen például Stecher és Richter, 
az 1972-es  és az 1976-os  100 m-es  női olimpiai bajnok közti eltérés (99.	táblázat). Szinte 
azonos teljesítmény (11,07 és 11,08) mellett lépésalakítási indexük eltérése 15%-os  volt 
(Letzelter, 1979). Az edzőre hárul az a feladat, hogy az egyes mutatókban elért teljesítmé-
nyeket a normákkal, jelzőkkel összevesse. Ennek alapján az ő feladata megállapítani, hogy 
az egyik mutatóban a normától való elmaradást milyen mértékben kompenzálhatja8 a másik 
mutatóban történt túlteljesítés. Nem vagy alig kompenzálhatók a vezető vagy más néven 
domináns9 mutatókban való elmaradások. Ilyen például a kosárlabdánál, diszkoszvetésnél 
a testmagasság optimális mértéke.

E mérési eljárásokat legtöbbször tudományos kutatók használják, s az edzők felhasz-
nálóként veszik igénybe a standardizált teszteket. Mivel azonban minden probléma forrása 
a gyakorlat, s feltehető, hogy az edző önállóan új tesztek kidolgozásába fog, célszerű, ha 
ismeri a szabályosítás módszereit.

Atléta
Relatív

teljesítmény
Abszolút

teljesítmény (s)
Lépéshossz 

(m)
Lépés-

frekvencia
(lépés/s)

Lépésalakítási 
index  

(lépés/sm)

Stecher Olimpiai 
bajnok 1972 11,07 1,86 4,86 2,61

Richter Olimpiai 
bajnok 1976 11,08 2,00 4,51 2,26

99. táblázat
A funkcionális norma női 100 m-es  síkfutóknál (Letzelter, 1979)

8 Kiegyenlítés
9 Uralkodó
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259. ábra
Egy hármasugrás jellemzői a 2. Atlétikai Világbajnokságon Rómában 1987. augusztus 31-én

Landry (1987) után módosítva
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20.3.	A	mérési	eredmények	felhasználása	a	felkészülés	szabályozásában

A	felkészülés	szabályozása	az edzéseken és versenyeken végzett megfigyelések, mérések 
eredményeinek értékelésére támaszkodó, a teljesítménynövelés érdekében a felkészülés tar-
talmában, terhelésében, módszereiben és szervezésében végrehajtott módosítások összessége.

A felkészülés ellenőrzésének, szabályozásának sémáját bemutató 30.	ábra	szerint a ver-
senysportba történő bekapcsolódás a tehetségkutatás folyamán végzett tesztek eredményei 
alapján történik. Tehát a mérések és megfigyelések már ekkor kezdődnek. Ezekre támasz-
kodva készül az első edzésprogram (edzésterv). Az edzés és a versenyzés során különbö-
ző területekre (30.	ábra:	6–7–8)	kiterjedő mérések értékelése nyomán történik az edzések 
felülvizsgálata és az ezek eredményének megfelelő edzésmódosítás, program (edzésterv) 
készítése, s az edzés elvégzésével a folyamat ismét elölről kezdődik.

Mindez gyakorlatilag azt jelenti például (ahogy ezt az erőfejlesztés fejezetben a külső 
terhelés aktuális10 értékének – a 100%-nak  – a megállapításánál már részleteztük), hogy kb. 
legalább 6-12 hetenként ismétlődően meg kell állapítani az adott erőgyakorlatban a maximá-
lis teljesítményt, és ennek arányában célszerű adagolni – a mérés eredményétől függően – 
a magasabb vagy alacsonyabb mértékű külső terhelést.

Természetesen nemcsak edzésen folynak mérések, megfigyelések, amelyeknek alapján 
célszerűbbé tehető a felkészülés, hanem a versenyeken is. Ezeken az egyszerű megfigyelése-
ken túl ma már műszeres (objektív) adatgyűjtés is folyik. Ilyen módon gyűjtöttek adatokat 
profi labdarúgók mérkőzés alatti mozgásintenzitásáról (64.	ábra) vagy egy világ-élvonalbeli 
hármasugró 1987. évi világbajnokságon végrehajtott ugrásairól (259.	ábra).

10 Időszerű



21.	Edzésszervezés

21.1.	A	fogalom	meghatározása

Edzésszervezésen egy edzésegység lebonyolításához szükséges pszichés beállítódás, segéd-
eszközök és módszerek, továbbá a résztvevők tevékenységénék megfelelő térbeli, időbeli 
elrendezését értjük.

21.2.	Az	edzésszervezés	alapvető	feltételei

Az edző legelőször érkezik az edzés színhelyére, és utoljára távozik.
Az edző az edzésre megérkező sportolókkal beszélget:
• az előző edzés hatásairól,
• az edzéseken kívüli esetleges terhelési tényezőkről (család, iskola, munkahely, 

 barátok stb.)
• megismerkedik az aznap reggeli alap- (ébredési) pulzussal.

Az a célszerű, ha az edző az edzés előtt, közben és utána alkalmat keres arra, hogy a sportolók 
edzésen kívüli érdeklődési területével összefüggő kérdésekről is szót ejthessen tanítványaival.

Az edzőnek az edzés kezdete előtt meg kell győződnie arról, hogy az edzés elvégzéséhez 
a létesítmény, a szerek, műszerek, eszközök üzemképesen rendelkezésre állnak-e.

21.3.	Az	edzések	formái

21.3.1.	A	csoportfoglalkoztatás
A	csoportfoglalkoztatás az az edzésszervezési forma, amelynek alkalmazásakor a sportolók 
együtt, csoprtonként vagy egyenként végzik a gyakorlatot.

21.3.1.1.	Együttes	csoportfoglalkoztatás
E formánál az edzésgyakorlatot minden sportoló egy időben végzi. Ezt lehet alkalmazni 
a  bemelegítő futásnál, gimnasztikánál vagy játéknál (260.	ábra).

21.3.1.2.	Csoportonkénti	csoportfoglalkoztatás
Az azonos edzésfeladatokat a csoport alcsoportonként, egymás után hajtja végre. A	261.	ábra 
négy csoport négy gáton történő átfutását mutatja be a futások közti pihenő tartalmával együtt.
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21.3.1.3.	Egyenkénti	csoportfoglalkoztatás
Az edzésanyag azonos, a gyakorlatot a sportolók egymás után hajtják végre.

Rendkívül gazdaságtalan forma. Kerülni célszerű. Ha alkalmazása nem hagyható el, 
a pihenőidőre külön feladatot szükséges adni. E formát a 262.	ábra	szemlélteti.

260. ábra
Együttes csoportfoglalkoztatás 
(közös gimnasztika)

261. ábra
Együttes csoportfoglalkoztatás  
(4 csoport átfutása négy  
csoportonként)

262. ábra
Magasugrás egyenkénti csoport-
foglalkoztatási formában
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21.3.2.	A	csapatfoglalkoztatás
A	csapatfoglalkoztatás	az az edzésforma, amelynél a csoport tagjai csapatokra osztva egy 
időben más-más feladatot hajtanak végre, s ha szükséges, akkor a gyakorlóhelyeken forgó-
színpadszerűen váltják egymást.

21.3.2.1.	Együttes	csapatfoglalkoztatás
A csapatok egy időben más-más feladatot, de csapaton belül azonos gyakorlatot egy időben 
végeznek (263.	ábra).	Az edző a legveszélyesebb gyakorlatot végző csapat mellett, de úgy 
foglal helyet, hogy a többi csapat tevékenységét is átlássa.

21.3.2.2.	Alcsoportonkénti	csapatfoglalkoztatás
A csapatok két vagy több alcsoportra oszlanak, és az alcsoportok egymás után végzik el 
a feladatot (264.	ábra).

A szükségletnek megfelelően alcsoportok szervezhetők valamennyi vagy csak egy 
csapaton belül.

264. ábra
Az alcsoportonkénti részleges 
csapatfoglalkoztatás (a három 

A–B–C csapat közül csak 2 oszlik 
alcsoportokra, az A és a C)

263. ábra
Együttes csapatfoglalkoztatás
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265. ábra
Egyenkénti  
csapatfoglalkoztatás

266. ábra
Egyéni foglalkoztatás 
technikai edzésen 
(magasugrás)

21.3.2.3.	Egyenkénti	csapatfoglalkoztatás
Az	egyenkénti	csapatfoglalkoztatás	az a gyakorlási forma, amelynél a csapattagok a csapa-
ton belül az azonos feladatot egyenként hajtják végre (265.	ábra). Akkor célszerű alkalmazni, 
ha egy-egy csapat 6-7 főnél nem áll több tagból.

21.3.3.	Egyéni	foglalkoztatás
Az	egyéni	foglalkoztatás az az edzésforma, amelynél egy sportoló egy edző irányítása mel-
lett egyedül végzi a feladatot (266.	ábra).

Ez a foglalkoztatási forma általában a távlati felkészülés felépítő szakasza után válik 
uralkodóvá a kiemelkedő eredményt elérő sportolók körében. Ha egy edző csoportjába több 
egyéni foglalkoztatást igénylő sportoló is tartozik, akkor előre meghatározott időbeli ütem-
különbséggel is szoktak edzést kezdeni.
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21.4.	Az	edzésszervezés	egyéb	szempontjai

Téves az a szemlélet, amely azt sugallja, hogy csak a technikai, taktikai edzések igénylik 
az edző személyes, tevékeny részvételét az edzésirányításban. A kondicionáló edzések is 
állandó ellenőrzést és megismétlődő motiválást (biztatást, ösztönzést) kívánnak. A kondicio-
náló edzéseken magára hagyott sportolók hajlamosak a szükséges intenzitás elhanyagolására 
és a pihenőidők szükségtelen meghosszabbítására. Végül azt a következtetést vonhatják le 
– ha nem is tudatosan –, hogy a kondicionális tényezők nem is meghatározó jellegűek, hi-
szen az edzőt sem érdeklik.

Elsősorban a sportjátékokban vitathatatlan értékű csapatteljesítmény csábít arra, hogy 
mivel a komplex sportteljesítményt az egész csapat együttes tevékenysége hozza létre, 
megfeledkezzenek a csapatot alkotó személyek egyéni eltéréseiről (például arról, hogy egy 
csapatban játszhat egy 16 éves naptári és egy 3 éves edzéskorú játékos egy 32 éves, 22 éves 
edzéskorú társával). S természetesen e játékosoknak ugyanazon összterhelésű és tartalmú 
edzés nem lehet egyformán hasznos. S bár a technikai-taktikai jellegű edzéseket ritkán lehet 
differenciáltan megtartani, arra azonban törekedni szükséges, hogy az elkülöníthető technikai 
és kondicionális edzések adagolása individualizált legyen.





2.	rész

A	REKREÁCIÓS	EDZÉS





1.	A	rekreáció	fogalma,	fajtái

A rekreációs edzés fogalmának egyfajta meghatározásához elengedhetetlen magának a rek-
reációnak a körvonalazása. Az erre tett legutóbbi hazai kísérletet (Kovács, 1998a, b) azonnal 
sokoldalú érdeklődés fogadta és vitatta. E munkára vonatkozóan rekreáción a következőket 
értjük.

A	rekreáció szabadidőben, a tevékeny pihenés érdekében végzett minden olyan kultu-
rális, társas, játékos és mozgásos tevékenység, amelyet a napi fő elfoglaltság által okozott 
fáradtság, feszültség feloldása, a testi-lelki teljesítőkészség és -képesség helyreállítása, fo-
kozása érdekében művel az ember.

A rekreáció a latin recreare = újraalkotás szóból ered. Ma használt értelmezése szerint 
– ahogy ez a fenti meghatározásból is következik – jóval többet jelent.

A hazai rekreációs szakemberek többsége (Kozmanovics, 1989; Dobozy–Jakabházy, 
1992 és Kovács, 1998a) egyetért abban, hogy a tevékenység jellegének és eszközének meg-
felelően (Kovács, 1998a) szellemi és fizikai rekreációt különböztethetünk meg.

A	szellemi	rekreáció a kultúra, szórakozás és művelődés formáit használja fel a testi-
lelki jólét, a pihenés eszközéül.

A	fizikai	rekreációhoz a szabadidőben (nem kényszerből) végzett (fizikai, testi) tevé-
kenység tartozik (Kovács, 1998).

Az általunk használt felosztást a 267.	ábra tartalmazza, ahol a kulturális, társasági 
és természeti rekreációs tevékenységek döntően a szellemi, a mozgásosak pedig a fizikai 
rekreáció körébe sorolhatók.

267. ábra
A rekreációs tevékenységek fajtái



2.	A	mozgásos	vagy	fizikai	rekreáció

Az egészség romlásának, károsodásának megelőzése és a mozgással történő gyógyítás gon-
dolata nem a rekreációs tevékenységek utolsó 100 év alatti felerősödésétől ered. Mások után, 
de sok más szakértőt megelőzve Eszterházi (1772) a következőket írta:

„A mozgás által sok nyavallyának nem tsak eleit lehet venni, hanem még sokakat meg 
is lehet gyógyítani.” Emellett foglalt állást Jákó (1982), amikor a kondicionálás szerepét 
és lehetőségeit ismertette a megelőzésben és gyógyításban. Azt fogalmazta meg, hogy a rend-
szeres edzés önmagában vagy adjuvánsként alkalmazva felhasználható a civilizációs ártalmak 
ellen. Az e célra felhasználható mozgásformákat a 268.	ábrán foglaltuk össze. Ezek azzal 
válnak a rekreáció eszközeivé – rekreációs sporttá (Kovács, 1998a) –, hogy céljuk az egész-
ség megőrzése, visszaszerzése, a testi-lelki jólét megteremtése, s e cél elérésének megfelelő 
módszerekkel is történik alkalmazásuk. Éppen ezért Kovács (1998a) álláspontjával egyet-
értve nem beszélünk rekreációs sportokról, hanem arról, hogy az adott sporttevékenységet 
milyen céllal végzik.

A	rekreációs	sport az ember egészségének megőrzése vagy visszaszerzése, teljesí-
tő- és munkavégző képességének helyreállítása és szükség szerint annak növelése céljából 
végzett testgyakorlatok tervszerű végrehajtásából álló célszerű tevékenység (Kovács, 1998b). 
A versenysporttól az különbözteti meg, hogy célja nem az öröklött adottságok felső határáig 
történő teljesítményfokozás, hanem a jó közérzet, az egészséges állapot és kikapcsolódás 
elérése. A kondicionális képességek fejlesztési céljait pedig nem sportági követelmény-
profilok, hanem elsősorban az optimális fizikai és pszichés működési harmónia, a szociális 

268. ábra
A mozgásos vagy fizikai rekreáció fajtái
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alkalmazkodóképesség, a mindennapi optimális cselekvő- és teljesítőképesség – egy szóval 
Kovács (1998b) nyomán –, a fittség szabja meg.

Mindez felvetette azt a gondolatot, hogy ha lehetséges a versenysport céljaiért foly-
tatott edzés, akkor szükségszerűen rekreációs célokért is folytatható ez a tevékenység. 
Ez vezetett a rekreációs edzés módszereinek kidolgozásához (Harsányi, 1989b; Glesk– 
Harsányi, 1994). Rétsági (1996) pedig kandidátusi értekezésében arra a következtetésre 
jutott, hogy a rekreációt célszerű felvenni a szaktanárképzés programjába is.

2.1.	A	rekreációs	edzés	kialakulása

A	bioedzés az izomzat és a különböző szervrendszerek kezdetben naponta végzendő 5, majd 
10 gyakorlattal történő komplex igénybevételét jelentő testedzés (Spitz–Schnell, 1983). 
A bioedzés tulajdonképpen az aerob állóképesség és az összes nagyobb izomcsoport komp-
lex fejlesztését tűzte ki célul.

Az	egészségedzés (Gesundheitstraining) Weineck (1988) edzéselméletkönyvének egy 
fejezeteként jelent meg. Elsősorban a fittség céljainak megfelelő aerob állóképesség, erő- 
és hajlékonyságfejlesztést szorgalmazta.

Kozmanovics (1989) könyvében Molnár (1989) a futás, kocogás fittségi célokkal 
történő felhasználásáról adott tájékoztatást.

A	fittség-edzésről Martin és mtsai. (1991) edzéselméletkönyvében szereplő egész-
ségedzés fejezetre támaszkodva Nádori (é. n.) fordított és szerkesztett külön kiadványt.

A fizikai rekreáció szinte teljes eszköztárának felhasználási módjára adott útmutatást 
Dobozy–Jakabházy (1992) munkája.

A fitt-elméleten belül Jakabházy (1993) is kitért a rekreációs foglalkozások tartalmára.
A fentieket követően egyre több nézőpontú, de fittségi célokat szolgáló edzésfajta ka-

pott hangot. Ábrahám (1998) az immunrendszer tevékenységének fokozása, Pati (1998) 
az intelligencia oldaláról ragadta meg a fittség érdekében végezhető edzést.

A felsoroltakból látható, hogy míg a versenysportbeli felkészülés elvei, eszközei és mód-
szerei kb. 100 éves múltra tekintenek vissza, addig a rekreáció érdekében végzett edzés 
hasonló jellemzői csak néhány évtizede kezdtek kialakulni. Ezért is célszerű, ha a kétféle 
edzés jellemzőit összehasonlítjuk.

2.2.	A	sportedzés	és	a	rekreációs	edzés	különbségei

A tudományos és technikai fejlődés az embert szolgáló felismerések mellett néhány nem-
kívánatos mellékhatással párosult. Egyik ilyen nemkívánatos mellékhatás a mozgásszegény, 
feszültségekkel terhelt életmód – elsősorban menedzserek, üzletemberek, pénzügyi szakértők, 
hivatali dolgozók ülő életmódjának – terjedése. A mozgásszegény, feszültségeket hordozó élet-
mód számtalan, az egészséget károsító hatással jár. Ezek közül a legismertebbek a következők.

• Az erek elmeszesedése, megkeményedése, magas vérnyomás, infarktusveszély.
• Nagy testsúly. A tapasztalat azt mutatja, hogy ahány centiméterrel meghaladja egy 

férfi hasmérete a mellkasát, közel annyi évet lehet levonni várható élettartamából 
(Cooper, 1982).



442 Edzéstudomány

• Állandósuló idegfeszültség, csökkenő munkaképesség, magas táppénzes időszak, ko-
rai öregedés. E problémák csökkentése érdekében a sportolást szokták ellenszerként 
ajánlani.

Ilyen esetekben mindenkinek a sportedzés módszerei jutnak eszébe. Ez pedig, mivel céljai 
alapvetően eltérnek a testi, lelki felfrissülést, regenerációt jelentő rekreációs edzéstől, tév-
útra vezették az ezt követőket.

Ehhez járult még az is, hogy az egészség érdekében végzett mozgás reklámjául is vagy 
a versenysport akciószerű, évenként 1-2 alkalommal rendezett ún. tömegversenyeit (például 
tó körüli futásokat, sörmeccseket), vagy az 5 perces tornát használták fel. E reklámokból köny-
nyen úgy tűnhetett, hogy elégséges évi 1-2 alkalommal akciószerű sportrendezvényen, vagy 
5 perces tornában részt venni, s az egészséggel nem lesz probléma. E félreértések elkerülése 
érdekében összevetjük a sportedzés és a rekreációs edzés fogalmát és alapvető jellemzőit.

A	sportedzés az a tudatos és tervszerű pedagógiai folyamat, amelynek célja – az egész-
ség károsodása és a személyiség torzulása nélkül – a kondicionális képességeknek, a taktikai 
és szakelméleti tudásnak, a pszichikai tulajdonságoknak az öröklött adottságok által meg-
határozott lehetőségeken belüli, lehető legmagasabb színvonalra emelése, s ezzel a lehető 
legmagasabb relatív és abszolút sportteljesítmény elérése a választott sportágban.

Ezzel szemben a rekreációs edzés fogalma a következő lehet.
Rekreációs	edzésen a lehetőleg gyermekkortól, szabadidőben, folyamatosan és rendszere-

sen, heti 5-3-szor, 10-40 percen át a maximális pulzus 85-65%-ának  megfelelő ingererősséggel 
végrehajtott, döntő mértékben aerob állóképességi jellegű, olyan mozgások végzését értjük, 
amelyeknek alapvető célja a testi, lelki felfrissülés, aktív pihenés útján az egészség megőrzése.

A sportedzés és a rekreációs edzés főbb jellemzőit a 100.	táblázatban	foglaltuk össze. 
A kétféle edzés egyetlen azonosságot mutat. Mindkettőnél folyamatosság és rendszeresség 
a követelmény. Minden más területen igen jelentősek az eltérések.

Jellemzők Sportedzés Rekreációs	edzés

Cél
Az öröklött adottságoknak megfelelő 
legmagasabb, sportágspecifikus ver-
senyteljesítmény elérése

Az egészség minél idősebb 
korig történő megőrzése 

Pályafutás kb. 6–35 éves kor Kb. 6–80/90 éves kor
Heti edzésszám 3–22 × 3–4 ×
Edzés (inger) -erősség Alacsony–maximális Alacsony–közepes
Egy edzésegység  
időtartama 20 perc – 4 óra 30–40 perc

Pulzusszám terhelés 
alatt a maximális %-ában 65–100% 65–85%

A hetenként lefutott 
km-ek száma* 100–200 km 15–20 km

A tevékenység jellemzője Rendszeres, folyamatos Rendszeres, folyamatos

100. táblázat
A versenysportbeli edzés és a rekreációs edzés jellemzőinek összehasonlítása

*  Hasonlók az arányok kerékpározásban, úszásban, síkfutásban és sportjátékokban is. Például nemzetközi 
élvonalbeli labdarugó klubcsapat játékosai kb. 9–12 km-t, egy kispályás vállalati csapat tagjai 2–3 km-t 
futnak egy mérkőzés alatt, természetesen a klubcsapaténál lassúbb iramban.
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Éppen ezért az eltérő	céllal folyó edzések módszertana is jelentősen különböző. Ezért attól 
függően, hogy az egyén mely területen – a versenysportban vagy a rekreációban – kíván 
tevékenykedni, különböző módszereket szükséges alkalmaznia.

A félreértések elkerülése érdekében külön kiemeljük a következőket.
• A versenysportbeli edzés is az egészség megóvása mellett folyik, de csúcsteljesít-

mények elérésére irányul, s rendszeres versenyzést, mérkőzést tételez fel.
• A rekreációs edzésnek nem szükségszerű velejárója a versenyzés, de megfelelő 

színvonalú edzettség esetén, ha nem veszélyezteti az egészséget, nem szükséges 
feltétlenül kizárni.

• Sem a sportedzés, sem a rekreációs edzés nem előbbre való a másikkal szemben. 
Az egyén elhatározásától függ, melyik formát választja.

A sportedzés módszertana megközelítően 100 éves múltra tekint vissza. Ugyanakkor a rek-
reáció kialakulása az USA-ban  az 1960-as, Európában az 1970-es  évekre tehető. Ennek 
következtében a sportedzés módszertana még a laikusok körében is közismertnek tűnik 
a rekreációs edzés módszertanával szemben. Ezért vállalkoztunk arra, hogy megkíséreljük 
a rekreációs edzés módszertanáról a számunkra elérhető ismereteket rendszerbe foglalni.

Azt reméljük, hogy ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a reklámszerű, valódi felüdü-
lést, pihenést nem nyújtó, ún. tömegsport-, szabadidősport-eseményeken alkalomszerűen 
részt vevők mellett mindinkább növekszik azoknak a száma, akik testileg, lelkileg egész-
ségesebbek, kiegyensúlyozottabbak lesznek. Csökken a megbetegedések s ezzel a táppénzes 
napok száma, növekszik az egyént és a társadalmat egyaránt jobban szolgáló munkaképes 
állampolgárok aránya. Azt is reméljük továbbá, hogy a rekreációs edzés haszonélvezői, 
az egyének, munkáltatók, az egészségügy, a társadalombiztosítás, a biztosítótársaságok, 
önkormányzatok, társadalmi szervezetek és az állam egyaránt érdekeltté válik a rekreációs 
edzés módszerei elterjedésében, mind általánosabb gyakorlattá tételében.

Tudatában vagyunk annak, hogy a rekreációs edzés elterjedése – megelőző egészségügyi 
intézkedések, például szűrővizsgálatok elvégzése, helyes táplálkozási szokások kialakítása, 
hatékony környezetvédelmi intézkedés mellett – csak egy, de talán a legfontosabb és legke-
vésbé költségigényes lehetősége az egyén egészségének megőrzésében, a nemzet biológiai 
vagyonának védelmében.

2.3.	A	rekreációs	edzés	hatásai

A döntően állóképességi jelleggel folytatott rekreációs edzés folyamatos és rendszeres vég-
zése a következő hatásokkal jár.

2.3.1.	Növeli	a	szív	teljesítményét
A szív megnagyobbodik, a szívizomzat vastagabbá válik. Ennek következtében egy szívverés 
nyomán több vért juttat el az érhálózatba.

A fentiek következtében csökken a pulzusszám, azaz a szívverés alacsonyabb gyakorisággal 
is hatékony vérellátást tesz lehetővé, megnövekszik a pulzustérfogat. Egy, 45–55 éves férfiak-
kal, 3 hónapon át végzett rekreációs edzésprogramot követően azt tapasztalták, hogy a kezdeti 
átlagos 72–ről 55-re  csökkent a nyugalmi pulzusszám. Összehasonlításként megemlítjük, hogy 
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a magas színvonalon edzett maratoni futók nyugalmi pulzusa 40 ütés/perc körül található. A leg-
alacsonyabb nyugalmi pulzust ugyancsak maratoni futónál percenként 28-nak  találták.

A hatékonyabb vérellátás azzal az élettani előnnyel jár, hogy mind a szellemi, 
mind a fizikai munkavégzés kedvezőbb körülmények közt folyhat. Ezen túlmenően 
 Cooper (1982) úgy találta, hogy a nyugalmihoz viszonyítva stresszhelyzetben (például 
vizsgázás, beszámolótartás, előadás, fontos tárgyalás stb.) szükségszerűen percenként akár 
25-35 ütéssel is növelhető a pulzusszám, a rekreációs értelemben vett jól edzett személyek-
nél még mindig jelentősen alacsonyabban marad mint az edzetleneknél. Ezért a jól edzettek 
stresszhelyzetben is nyugodtabbak tudnak maradni, ezért jobban tudnak uralkodni érzelmei-
ken. Ez pedig eredményesebb munkavégzést von maga után. Sőt vészhelyzetben a viszonylag 
alacsonyabb nyugalmi pulzus életmentő hatással is járhat.

2.3.2.	Megnő	az	izomban	a	mitokondriumok	száma
A mitokondrium az izomsejt azon alkotóeleme, amely az energiatermelésért felelős. Fő feladata, 
hogy az oxidáció útján felszabaduló energiát átalakítsa úgy, hogy ezt az izomsejt különböző 
munkavégzésre könnyen felhasználhassa. Ezért a mitokondriumot Prof. Dr. W. Hollman 
(1988), a Sportorvosok Világszövetségének elnöke az izomsejt erőművének tartja.

A mitokondriumok izomsejten belüli számának növekvése nyomán a sejt több oxigént 
tud feldolgozni, a szervezet több felszabadítható energiához juthat.

2.3.3.	Növeli	a	szív	koszorúsereinek	számát
A szívizomzat vérellátását, s ezzel működése egyik alapvető feltételét a szív vérellátása szabja 
meg. A rekreációs edzés következtében növekszik a szív koszorúserezettsége. Ez egyrészt 
általában jobb vérellátást, s ezzel magasabb nívójú munkavégzést eredményez. Másrészt, 
esetleges elzáródás esetén a több érpálya kisebb területre korlátozza a vérellátás hiányát. Így 
életmentő funkciót is elláthat.

2.3.4.	Növeli	az	erek	átmérőjét,	rugalmasságát
Az erek átmérőjének, rugalmasságának fokozódása az egész szervezet fokozott vérellátásával 
javuló munkavégzéshez, gyorsabb kipihenési lehetőségekhez vezet. Az erek rugalmasságá-
nak javulása védettséget nyújt a vérkeringési panaszok fellépése ellen.

2.3.5.	Csökkenti	a	vérnyomást
Vérnyomáson a vér által az erek falára gyakorolt nyomást értjük. A szívkamrák összehú-
zódásakor mért érték a systolés, az összehúzódást megelőző a diastolés érték. E két értéket 
törtszámmal jelölik (systolés/diastolés = például 120/80 Hgmm). A systolés érték inkább 
életkorfüggő, mint a diastolés. A testsúlynövekedés és az erek elmeszedése, de érzelmi té-
nyezők, feszültség stb. fokozzák a vérnyomást. A rendszeres edzés hozzájárul ahhoz, hogy 
a vérnyomásértékeket az életkornak megfelelő alsó határon tartsa.

2.3.6.	Csökkenti	a	koleszterinszintet	és	ezen	belül	jótékonyan	növeli		
a	HDL-koleszterin	arányát
A koleszterin az emberi test szöveteiben és a vérben található, alapvetően két összetevőből, 
HDL-ből  és LDL-ből  álló zsírszerű anyag, amelynek helyes aránya számos életfunkcióhoz 
elengedhetetlenül szükséges.
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A HDL-ek (angolul High-Density Lipoproteins = magas sűrűségű zsírszerű anyagok) 
a koleszterin azon fajtái, amelyek:

• ütőerek falát beborítják, s ezzel meggátolják a nemkívánatos lerakódásokat, és
• az esetleg előforduló nemkívánatos zsírlerakódásokat feloldják.

Az LDL-ek (angolul Low-Density Lipoproteins = alacsony sűrűségű zsírszerű anyagok) 
a koleszterin azon fajtái, amelyek erősen függnek a táplálkozástól, veszélyes lerakódásokat 
képeznek az erek falán, és felelősek az érelmeszesedés, az arterioszklerózis nemkívánatos 
kialakulásáért.

Cooper (1982) szerint célszerű arra törekedni, hogy az összkoleszterin értéke 200 alatt 
legyen, de ennél több is lehet, ha ebből a HDL-ek aránya elég magas. Az összkoleszterinszint 
értékénél fontosabb az LDL/HDL-arányra ügyelni.

Férfiaknál arra célszerű törekedni, hogy a HDL aránya kevesebb legyen 5,0-nél, de 
inkább 4,5-nél, s ezzel a teljes koleszterin 20-25%-át tegye ki.

Nőknél ugyanez az arány kevesebb legyen, mint 4,0, de inkább 3,5 legyen, s ezzel a tel-
jes koleszterin legalább 25-30%-át tegye ki.

Életkor 30 év alatt 30–39 40–49 50–59 60 év felett
Összkoleszterin 186 200 210 216 216

Férfi HDL 044 043 044 044 045
LDL 142 157 166 172 171

Összkoleszterin 179 186 194 219 221
Nő HDL 053 057 058 060 062

LDL 126 129 136 159 159

Az USA-ban  az Aerobics Centerben megfigyelt 2928 férfi és 589 nő életkor szerint változó 
koleszterinértékei a következőket mutatták:

A 30 év alatti férfiak LDL/HDL-aránya = 142/44 = 3,2, a teljes koleszterinből (186-ból) 
a HDL 23,6%-kal  részesedik.

2.3.7.	Elősegíti	az	ideális	testsúly	megtartását
A napi tevékenységhez (munkához stb.) viszonyítva a mai ember az esetek 50%-ában több 
kalóriaértéket vesz magához, mint amennyire szüksége van. A folyamatos és rendszeres rek-
reációs edzés azzal segít az ideális testsúly elérésében, hogy a feleslegesen elfogyasztott ka-
lóriák felhasználását – ha egy-egy edzés a 30 perces időtartamot meghaladja – is előmozdítja.

Egy 30–40 perces rekreációs edzés a szervezet számára megközelítően az alábbi kaló-
riafelhasználással jár:

• gyaloglás 70-80 kalória,
• élénk járás 170-180 kalória,
• úszás 200-300 kalória,
• kerékpározás 150-300 kalória

Egy szelet kenyér, 15 g vajjal és 20 g szalámival 226 kalóriának felel meg (Pieper, 1983). 
Emellett azzal is számolni szükséges, hogy ha az edzés nem megfelelő összterheléssel jár, 
akkor fokozhatja az étvágyat is. Az ideális testsúly megközelítése nem csak esztétikai hatá-
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Optimális	testsúly
Magasság (cm) Opt. súly (kg) Opt. súly (kg)

férfi nő
155 – 53,8
156 – 54,4
157 – 55,0
158 – 55,6
159 – 56,2
160 58,4 56,8
161 59,2 57,4
162 60,0 58,0
163 60,8 58,6
164 61,6 59,2
165 62,4 59,8
166 63,2 60,4
167 64,0 61,0
168 64,8 61,6
169 65,6 62,2
170 66,4 62,8
171 67,2 63,4
172 68,0 64,0
173 68,8 64,6
174 69,6 65,2
175 70,4 65,8
176 71,2 66,4
177 72,0 67,0
178 72,8 67,8
179 73,6 68,2
180 74,4 68,8
181 75,2 69,4
182 76,0 70,0
183 76,8 70,6
184 77,6 71,2
185 78,4 71,8
186 79,2
187 80,0
188 80,8
189 81,6
190 82,4
191 83,2
192 84,0
193 84,8
194 85,6
195 86,4
196 87,2
197 88,0
198 88,8
199 89,6
200 90,4

101. táblázat
Az optimális testtömeg
összehasonlítható értékei 
(Jákó, 1991)
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sokkal jár. Az öregedés folyamán a nemkívánatos LDL-szint növekedése egyenes arányban 
áll a szervezet zsírtartalmának emelkedésével. Ez pedig párhuzamosságot mutat a testzsír 
fokozódásával. Ennek mozgással történő meggátolása éppen ezért kívánatos. Azt azonban 
tudnunk szükséges, hogy a rendszeres rekreációs edzés önmagában és egy csapásra nem tesz 
senkit sem karcsúvá. Egyrészt csak hónapokon át végzett rekreációs edzéstől lehet testtömeg-
csökkenést várni, másrészt pedig a mozgás mellett észszerűbb táplálkozásra is szükség van.

2.3.8.	Az	elzsírosodást	megakadályozó	táplálkozással	fokozható	az	edzéshatás
A rekreációs edzés hatását fokozza, ha észszerűsített táplálkozással párosul. Ehhez ismerni 
szükséges az ideális testsúly becslésének legalább egyfajta módszerét és a táplálkozás ész-
szerűsítésének néhány alapvető jellemzőjét.

Az optimális testsúly kiszámításához és értékeléséhez Jákó (1991) által közölt 
101.	táblázatát és értékelési módszerét a 102.	táblázatban ismertetjük.

A táplálkozást a következő módszerekkel lehet észszerűbbé tenni
• Csökkenteni szükséges a kalóriabevitelt azzal, hogy kevesebb szénhidrátot és zsír-

félét fogyasztanak.
• Akkor kell abbahagyni az evést, amikor még valamennyit szívesen ennénk.
• A reggelire, ebédre, vacsorára elfogyasztható nagyobb mennyiségek helyett többször 

vegyünk magunkhoz táplálékot, például délelőtt tízórait és délután uzsonnát is, de 
ezen 5 alkalommal minden esetben kisebb adagokat célszerű elfogyasztani.

• Az étvágyérzés nagymértékben csökkenthető, ha étkezés előtt egy pohár ásványvizet 
vagy gyümölcslét fogyasztunk el.

• A mozgás következtében fokozódó folyadékigényt ásványvízzel célszerű kielégíteni.

A rekreációs edzések az elzsírosodást gátló táplálkozással történő összekapcsolása további 
előnyökkel is jár.

Ezek a következők:
• Oldódnak – a genetikai meghatározottság határain belül – a zsírpárnák.
• Az izomzat gyarapodása esztétikusabb alkat kialakulását teszi lehetővé.
• A bőr és az alatta lévő kötőszövet vérellátása javul, s ezáltal a bőr simább marad.

Fokozat Eltérés az optimális súlytól

Átlagon aluli súly
III.
II.
I.

kevesebb –30%-nál
–30%-tól  –21%-ig
–20%-tól  –11%-ig

Normál súly –10%-tól  +9%-ig

Súlyfelesleg
I.
II.
III.

+10%-tól  +19%-ig
+20%-tól  +29%-ig
+30%-tól  +30%-ig

Elhízás IV.
V.

+40%-tól  +49%-ig
+50% felett

102. táblázat
Az optimális testtömeg és a mért értékek értékelése

A tényleges testsúlyt össze kell hasonlítani az optimálissal, és a kettő közötti különbség alapján meg-
ítélhető az eltérés mértéke.
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2.3.9.	A	rekreációs	edzéssel	megelőzhető	és	gyógyítható	a	negatív	stressz
A stressz a szervezet nem fajlagos válasza különböző külső ártalmakra (hideg, égés, törés, 
mérgezés, erős zaj, hiányos táplálkozás, vizsgadrukk, szociális terhelések, monoton mun-
ka, túlkoncentrált munka). Ha a negatív stressz túl erős vagy túl hosszan tartó, vagy pedig 
az egyén túl érzékeny az adott hatásra, akkor ez megbetegedésben is jelentkezhet. Prof. Dr. 
Steinbach német tudós szerint sok olyan betegség, amelyet idegkimerültségnek neveznek, 
például magas vérnyomás, gyomorpanaszok, nyugtalanság, levertség, lehangoltság, félelem 
e körbe tartozik.

Azt, hogy ideges állapotban hajlamosak vagyunk valamilyen mozgást önkéntelenül vé-
gezni, például ujjainkkal dobolni, zsebkendőt gyűrögetni, valamely tárggyal játszani, bárki 
önmagán is megfigyelheti. Ezek a mozgások a szervezet önkéntelen feszültségoldó tevékeny-
ségét jelentik. Ezt a feszültségoldó hatást lehet kihasználni és rekreációs edzésen folytatott 
tudatos mozgással realizálni a negatív stresszállapot megelőzése, gyógyítása érdekében.

E feszültséget levezető mozgások különösen hatékonyak, ha döntően állóképességi jelle-
gűek. Ennek oka az, hogy az állóképességi jellegű mozgások megnyugtatóan hatnak a vegeta-
tív (akaratunktól független) idegrendszerre (például nyugodtabb, mélyebb lesz a légzés stb.).

2.3.10.	Javul	a	szalagok,	inak,	csontok,	ízületek	teherbírása	és	a	testtartás
A felületes szemlélő úgy gondolhatja – állapítja Prof. Dr. H. Hess német ortopédorvos –, hogy 
az ülőmunka kíméli meg a szervezet csontjait, szalagjait, izmait, ízületeit.

Ez azonban tévedés. A szervezet mozgás nélkül elsatnyul. A sok ülés a has- és hátizom-
zat túlzott ellazulásához vezet. Ennek következménye pedig számtalan gerincpanasz lesz.

Az egész mozgásapparátusnak szüksége van a rendszeres, folyamatos mozgásra. 
A mozgás következtében javul valamennyi szövet vér- és tápanyag-ellátása. Ezáltal az ösz-
szes szövetféle megvastagszik, erősebb, ellenállóbb lesz. Más eszközzel, mint a rekreációs 
edzéssel ilyen hatás nem váltható ki.

2.3.11.	Elősegíti	a	jó	közérzet	fenntartását
Hughes és mtsai. (1975) felfedezték az agy saját elválasztású (endogén) opiodjait.1 Majd más 
fajták mellett azonosították az endorfint is. Az endorfin hormon olyan morfinszerű anyag, ame-
lyet többek közt erőteljes mozgások folyamán a hipofízis termel, s abból a szempontból hasonló 
a morfinhoz, hogy segítségére van a szervezetnek a fájdalom elviselésében. A vizsgálatok azt 
mutatták, hogy összefüggés van a testedzés után fellépő eufória (kellemes közérzet, jókedv), 
valamint a szervezetben termelt endorfin között. Ez az érzés az edzés után több mint fél órán 
át is fentmaradhat. Az endorfinok erős fájdalomcsillapító hatását is feltételezik. Úgy találták, 
hogy a terhesség alatt az endorfinszint általában magasabb. Feltehető, hogy ez is hozzájárul 
a szülés közbeni – normális – fájások elviseléséhez. Az endorfinszint hatékony edzés esetén 
akár ötszörösére is emelkedhet.

2.3.12.	Csökkenti	a	fekélybetegségek	kialakulását
A második világháború orvosi tapasztalatai Frenkl (1980) szerint a következőket is megerősí-
tették. A kedvezőtlen élelmezési és szállásviszonyoknak, a megszokottnál jóval nagyobb fizikai 

1 Ópiumszerű anyagok összefoglaló neve
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terhelésnek kitett emberek fekélybetegsége elmúlt, az ilyen panaszok nem újultak ki. Feltehető, 
hogy a történelem folyamán a fizikai aktivitás kényszere egyike lehetett azoknak a tényezőknek, 
amelyek a mainál kedvezőtlenebb körülmények közt élő ember fennmaradását elősegítették.

2.3.13.	 Megelőzhetők	az	eredetüket	tekintve	nem	tisztázott	megbetegedések
A lelki (pszichés) és testi (szomatikus) tényezők szoros kapcsolatban állnak egymással. 
A lelki konfliktusok szomatizálódnak (rossz magyar szóval: testiesednek), testi panaszok-
hoz, betegségekhez vezetnek. E testi betegségekben megnyilvánuló pszichikai tényezők 
közrejátszását fogalmazzák meg úgy – főleg, ha a betegségek eredendő okára nem derül 
fény –, hogy idegi eredetűek.

Az így kialakult testi betegségek azonban növekvő lelki panaszokat okoznak, és Frenkl 
(1980) szerint hibás kör jön létre. Ezek egy része rendszeres mozgással megelőzhető. Mind-
ezek a hatások szükségszerűen kívánatossá és hasznossá teszik a rekreációs edzés folyamatos 
és rendszeres végzését.

2.4.	A	rekreációs	edzés	költség-	és	időtakarékos	jellege

2.4.1.	A	költségtakarékos	jelleg
Az elmúlt évtizedekben többször történt jó szándékú kísérlet arra, hogy a nemzet egészsége 
érdekében a rendszeres edzést gyermekkortól az időskorig meghonosítsák. E kísérletek 
során – amelyek a helyes elv meghirdetésénél el is akadtak – a szakértők számba vették 
az ún. tömegsport, szabadidősport személyi, tárgyi stb. feltételeit. Valószínűsítették, hogy 
a meglévőnél mennyivel több szabadtéri és fedett (terem, uszoda stb.) ún. sportlétesítményre, 
szakemberre (testnevelő tanárra, edzőre) lenne szükség.

Minden esetben igen hamar kiderült, hogy az ilyen (egyébként elméletileg nélkülözhe-
tetlen, és a törekvések tendenciáját tekintve szükséges) feltételek megteremtéséhez szükséges 
fedezet több évtizedre előretekintve sem fog rendelkezésre állni.

Ennél ma rosszabb a helyzet. Mégis úgy becsülhető, hogy nem szükséges lemondani 
a rekreációs edzés elterjesztéséről. Ha olyan tevékenységformát tudunk ajánlani, mint gya-
loglás, kocogás, futás, kerékpározás, kerti munka stb., akkor tulajdonképpen a személyi 
felszerelésen túl – amit az egyén beszerezhet – további költségkihatással e téren nem szük-
séges számolni.

Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy akik a költségigényesebb edzésformákhoz 
szükséges létesítményekhez (terem, uszoda stb.) és szakember irányításához (aerobic-vezető, 
testnevelő tanár, kondícióedző stb.) hozzájuthatnak, ne élhetnének ezzel. Ha azonban a sport-
létesítmények és a rekreációs szakember nem érhető el, akkor is elvégezhető a rekreációs 
edzés, ha ennek módszertanával részletesebben (például mint e munka és hasonlóak), vagy 
szóróanyag formájában, receptszerűen megismertethető a lakosság.

Az ilyen rekreációs edzésszakanyagok terjesztése nem igényel milliárdos nagy-
ságrendű beruházásokat, hosszú időt igénylő szakemberképzést. Azaz míg a feltételek 
kialakulnak, addig is mód van arra, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtó szakanyagok, 
előadások útján történő ismeretterjesztés nyomán az egyén azonnal megkezdhesse a rek-
reációs edzéseket.
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2.4.2.	Az	időtakarékos	jelleg
Ha a rekreációs edzés heti 3-4-szer a munkahelytől és/vagy lakástól több km-nyi távolság-
ra levő sportlétesítményben zajlik, akkor a 30-40 perces érdemi rekreációs edzés idejéhez 
esetenként és átlagosan bizonyára valamivel több, mint kétszeres időtartalommal, tehát heti 
kb. 3-4 × 1,5-2 órával szükséges számolni. Megközelítően a munkahelyről vagy lakásról 
a sportlétesítményhez történő utazás és átöltözések ennyivel növelik az időigényt.

Ezen túl azonban még egy korlátozó tényezőt is szükséges figyelembe venni. Ez pedig 
az időponthoz kötöttség. A kevés számú és korlátozott befogadóképességű sportlétesítmények 
azzal is járnak, hogy csak meghatározott időponttól időpontig állnak rendelkezésre.

Ha azonban az egyén otthonról, a rekreációs szakanyag önálló alkalmazásával a gyalog-
lást, kocogást, futást választja, akkor ezt önmaga által, szabadidejének függvényében akkor 
végezheti, amikor számára a legalkalmasabb.

Úgy tűnik, hogy ma, s valószínűleg még több éven át tartó „rohanó” életmódunk mellett 
a rekreációs edzés időponthoz nem kötött módja sokak számára elérhetőbbé teszi edzettsé-
gének, mozgásos teljesítményének, s ezzel egészségi állapotának javítását.

2.5.	A	folyamatosság	és	rendszeresség

A rekreációs edzés csak akkor jár pozitív hatásokkal, ha:
• a pillanatnyi állapotnak megfelelő intenzitással és
• megfelelő, heti 3-5-szöri gyakorisággal folyik.

Ha e rendszeresség megszakad (a heti gyakoriság 3 alá csökken), vagy a folyamatos-
ság szenved hiányt (több héten át elmaradnak az edzések), megkezdődik az edzés po-
zitív hatásainak leépülése. Az edzettségi változások reverzibilisek. Azaz az edzés abba-
hagyása után rövidebb, hosszabb idővel visszafejlődnek. Jól mutatja ezt  Bringmann 
(1984) kísérlete. Megelőző céllal két 16 fős női csoport heti 2-3-szor 2-3 órán át 
70%-ban  állóképességi jellegű edzést végzett. A két csoport teljesítményét (Wattban) össze-
hasonlították (269.	ábra).

269. ábra
Heti 2-3-szor, 2-3 órás, a maximális  
pulzus 60%-ának  megfelelő intenzitással 
folyó rekreációs edzés hatására 
és abbahagyása után bekövetkező 
teljesítményváltozás Bringmann (1984) 
után módosítva
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A kísérlet a következőket bizonyította.
• A rekreációs edzés a vizsgált, 42 éves átlagéletkorú nők teljesítményét jelentősen 

növelte.
• A 4 hónapi edzés után az edzést abbahagyó csoport teljesítménye a kiindulószintre 

esett vissza.

Az Amerikai Sportorvosok Társasága összefoglalóan azt állapította meg, hogy a rekreációs 
edzés abbahagyása után 2 héttel a munkakapacitás szignifikáns (nem véletlentől, hanem az edzés 
abbahagyásától függő) csökkenése kezdődik meg. A munkakapacitás mintegy 4,5-8 hónap alatt 
visszatér az edzés megkezdése előtti színvonalra. Kb. 4-12 héttel az edzések felfüggesztése után 
már kimutatták az állóképességi edzettség 50%-os  csökkenését is (HRSM, 1986).

Megállapítható, hogy a folyamatos és rendszeres rekreációs edzés teljesítményben 
mért pozitív hatása az edzés abbahagyását követő 4 hónap múlva megszűnik. Ugyanakkor, 
amikor el kell fogadnunk a rekreációs edzés abbahagyása utáni teljesítmény-visszaesés té-
nyét, nem utasíthatjuk el Frenkl (1980) állítását sem. Ez a következő: bármely életkorban 
kezdődik a rendszeres edzés, a gyakorlás fejlődést fog eredményezni. Ez a fejlődés azonban 
olyan mértékű lehet csak, amilyent az egyén 20 éves korára elért. Ez a juvenilis (fiatal) kori 
állóképességi edzés fokozott szükségességét emeli ki. Mindezek miatt ismét hangsúlyozni 
szükséges, hogy a rendszertelen és megszakításokkal lezajló rekreációs edzésnek alig ta-
pasztalhatók pozitív hatásai!

2.6.	A	hatékony	edzésidőtartamra	vonatkozó	szabály

Az edzés gyakorisága, intenzitása és egy-egy edzés időtartama egymással szoros kapcsolatot 
alkot. Az edzésgyakoriság és intenzitás függvényében egy-egy rekreációs edzés pozitív hatást 
biztosító időtartamára vonatkozóan az alábbi felfogásokra támaszkodhatunk.

Pieper (1983) világhírű német sporttudósokra (W. Hollmanra, Steinbachra, Nöckerre 
és Hessre) hivatkozva a „Trimming 130” elnevezésű egészségmegőrző mozgásmozgalmon 
belül napi 10 perces, 130-as  pulzusszám melletti mozgásidőtartamot elegendőnek tart a po-
zitív edzéshatások kiváltásához.

A „Trimming 130” olyan 130-as  pulzus/perc melletti mozgásvégzést jelent, amelynek 
értéke az állóképesség kíméletes (légszomj-, kimerülés-, görcsösödés- és kínlódásmentes) 
fejlesztése. „Trimmen” németül kiegyensúlyozást jelent, a 130-as  szám pedig azt a pulzus-
számot adja meg, amely (felnőtteknél) a szükséges mozgásintenzitás mértéke, megfelelő 
(mozgás) sebesség az egészségért (Die richtige Geshwindigkeit für Ihre Gesundheit) lehet. 
Ugyanezt Ausztriában Maxin (1990) szerint „Herzlich 130”-nak  nevezik. Nyilvánvalóan 
a civilizációs ártalmak kiegyenlítését szolgáló egészségvédő eljárást értenek ezek alatt.

A HRSM (1986) tette közzé az Amerikai Sportorvos Társaság (ASOT) állásfoglalását.
Eszerint azon egészséges felnőtteknek, akik egészségük megóvása érdekében állóké-

pességi edzést végeznek, a következő edzéselőírások felelnek meg.
Heti 3-5-ször a maximális terheléses pulzusszám 60-90%-ának  megfelelő intenzitású 

mozgás, edzésenként 15-60 percen át.
Hollman (cit. Jákó, 1982), heti 3-4-szer 30-40 perces időtartamú aerob állóképesség-

fejlesztést tart célravezetőnek.
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Cooper (1982) heti 3-, de inkább 4-szeri alkalommal minimálisan egy-egy alkalommal 
20 perces időtartamú gyakorlást lát elfogadhatónak. Optimálisnak a heti 3-4-szeri 30 perc-
hez közeli időtartamot látja.

Megállapítható, hogy a fenti szakértők álláspontját átlagosan értelmezve 3-4-szer 
30-40 perces időtartam mellett számolhatunk pozitív rekreációs edzéshatással.

Külön fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy sem a heti gyakoriság, sem az egy-egy 
alkalommali időtartam nem vonható össze egy-két napra, ha pozitív edzéshatással és sérü-
lésmentesen kívánunk tevékenykedni!

2.7.	A	fokozatosság	szabálya

A rekreációs edzésben az intenzitásra, a heti gyakoriságra, az edzés időtartamára egyaránt 
vonatkozik a fokozatosság elve. Ez gyakorlatilag a következőket jelenti. Elfogadhatjuk, 
hogy a rekreációs edzés:

• a maximális terheléses pulzusszám 65-85%-ának  megfelelő intenzitással,
• heti 3-4-szeri gyakorisággal,
• edzésenként 30-40 perces időtartam mellett folyhat.

Ez a fokozatosság szabálya szempontjából azt jelenti, hogy a rekreációs edzés megkez-
désekor:

• heti 3-szor,
• a maximális terheléses pulzusszám 60%-ának  megfelelő intenzitással,
• 10-20 perces edzésenkénti időtartammal célszerű megkezdeni a rekreációs edzést.

Ezt követően sorrendben a következők szerint szükséges az edzésterhelést növelni:
• először a heti gyakoriságot növeljük legalább 4-re, de ha lehet, inkább 5 alkalomra,
• másodsorban az edzésre fordított időtartamot emelhetjük lassan kb. 40 perces értékre, 

s végül
• az edzésintenzitás fokozható a maximális terheléses pulzus 85%-áig.

Emellett szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a pozitív edzéshatáshoz a rekreációs 
edzésben a megadott gyakoriság, időtartam és intenzitásbeli maximumokra törekvés nem 
szükséges. A közepes értékhatárok melletti rekreációs edzés is eléggé hatékony a pozitív 
hatások biztosításához.

2.8.	A	rekreációs	edzések	tartalma

A rekreációs edzés edzéseszközeiként az élet- és edzéskortól, egészségi állapottól függően 
bármely olyan gyakorlat (például felüdítő kerti munka is) felhasználható, amely igénybe-
vétele mellett a már tárgyalt intenzitás, edzésgyakoriság, edzésidőtartam a fokozatosság, 
a folyamatosság és a rendszeresség szabálya betartható. A rekreációs edzésben – mivel a cél 
nem egy meghatározott mozgásfajtában nyújtandó maximális teljesítmény – nem szükséges 
mindig ugyanazon edzéseszközökkel biztosítani az edzések tartalmát. Az idő- és költségta-
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karékossági, továbbá a döntően állóképességi jelleg biztosítása érdekében – a fentiek fenn-
tartása mellett – elsősorban az alábbi edzéseszközök felhasználásával javasoljuk biztosítani 
az edzés tartalmát.

2.8.1.	Az	aerob	állóképesség	fejlesztésének	eszközei
2.8.1.1.	Gyaloglás
Előnyei: bárki, bárhol, nemre, életkorra való tekintet nélkül használhatja.

Hátrányai: időigényes. Kb. 3-szor annyi időráfordítást kíván, mint az ugyanolyan edzés-
hatással járó futás. Terheli a láb és a csípő ízületeit. Ezek mellett a gyaloglás és fokozatai, 
például séta, az intenzívebb edzéseszközök alkalmazásakor az aktív pihenést is szolgálhatják.

2.8.1.2.	Kocogás
Kocogáson Cooper (1982) a 3,0 m/s alatti haladási sebességet érti. Ez olyan haladási sebes-
séget jelent, amellyel:

• 100 m-t 34 s,
• 1000 m-t 5:33,0 perc vagy hosszabb idő alatt tesz meg a kocogó.

Előnyei: bárki, bárhol, nemre, életkorra való tekintet nélkül használhatja. Nem igényel ügyes-
séget. Az alacsony haladási sebesség következtében a hibás lépések könnyen korrigálhatók, 
ezért alacsony a sérülésveszély. A csontokra és ízületekre – a gyalogláshoz, úszáshoz viszo-
nyítva – ritmikusan nagyobb nyomás nehezedik. Ennek következtében javul a vérkeringés, 
a csontok megvastagodása, megerősödése várható. Védettség alakul ki az öregedéssel járó 
csontritkulással szemben.

Hátrányai: a megfelelő bemelegítés elhanyagolása vagy kezdőknél túl hosszú távok 
leküzdése lábfájásokat, a sípcsonton csonthártyagyulladást okozhat.

2.8.1.3.	Futás
A	futásról akkor beszélünk, ha a haladási sebesség olyan, hogy közben van olyan pilla-
nat, amikor egyik láb sem érintkezik a talajjal. Ezt a pillanatot a futómozgás ciklusán belül 
a szakirodalom „repülési fázis”-nak  nevezi.

Előnyei: megfelelő előkészítő edzések (például kocogás) után igen hatékony eszköze 
az aerob állóképesség fejlesztésének. S mindazokon az előnyökön túl, amit a kocogásnál 
leírtunk, rövidebb idő alatt ugyanolyan vagy nagyobb edzéshatás váltható ki.

Hátrányai: a kocogásnál leírt hátrányok a sebesség növelésével arányosan fokozottabb 
mértékben jelentkezhetnek.

2.8.1.4.	Kerékpározás
Előnyei: a futásnál kevésbé terheli az ízületeket. Szobakerékpár használata esetén otthon is 
elérhető edzéseszköz.

Hátrányai: mind a szabadban használható, mind a szobakerékpár drágább, mint az elő-
zőekben felsorolt edzéseszközök. Hiszen a gyaloglás, kocogás, futás nem igényel edzésse-
gédeszközt, ami ebben az esetben a kerékpár. A szobakerékpározás nélkülözi a szabadban 
(lehetőleg jó levegőn) végzett mozgás néhány pozitív hatását.

Kerékpározásnál a 16–32 km/órás sebesség az, amit rekreációs edzés folyamán az aerob 
állóképesség fejlesztéséhez Cooper (1982) megfelelőnek tapasztalt.
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270. ábra
Néhány erőfejlesztő gyakorlat, köztük a stretchinggel

2.8.1.5.	Úszás
Előnyei: szinte a test valamennyi főbb izomcsoportját megmozgatja, nem terheli a láb- és csí-
pőízületeket, kikényszeríti a gazdaságosabb légzést.

Hátrányai: létesítmény- és időigényes, hisz nem mindenütt végezhető, megfelelő úszás-
tudást tételez fel, tehát koordináció- és mozgástechnika-igényes. Mással nem helyettesíthető 
előnyei miatt, idő- és költségigényes volta ellenére is, az első öt helyen ajánlott edzéseszköz 
közé sorolható.

2.8.1.6.	Egyéb	edzéseszközök
Az egyéb edzéseszközöket – a teljesség kedvéért – csak felsoroljuk: gimnasztika, sífutás, 
helyben futás, lépcsőre járás, ugrókötelezés, evezés, kajakozás, kenuzás, tánc, sportjátékok, 
kerti munka stb.

2.8.2.	A	hajlékonyság	edzéseszközei
A hajlékonyság fejlesztésének edzéseszközei az utánmozgásos nyújtó hatású gimnasztika 
és stretching.

2.8.2.1.	A	nyújtó	hatású	gimnasztika
A rekreációs edzés bemelegítésénél elsősorban a nyújtó hatású gimnasztikát javasoljuk alkal-
mazni. A	182.	ábrán mutatunk be néhány gyakorlatot. Ezek közül célszerű 4-5 gyakorlatot 
kiválasztani a bemelegítéshez.

2.8.2.2.	A	stretching
A stretching tulajdonképpen a kötőszövetek (inak, szalagok stb.) és az izmok nyújtására 
szolgáló statikus nyújtás. E gyakorlatok azonban egyúttal oldják az izomzat mikrogörcseit 
is. Ezért – annak ellenére, hogy a bemelegítés közben is felhasználhatók – a rekreációs 
edzés folyamán az erőfejlesztő gyakorlatok közti pihenőkben javasoljuk alkalmazni ezeket. 
A stretching gyakorlatok végrehajtásának módját a 184–187.	ábrán szemléltetjük.

2.8.3.	Az	erőfejlesztés	a	rekreációs	edzésben
A rekreációs edzésben az erőfejlesztés az aerob állóképesség növelése mellett csak kiegé-
szítésként szerepel. A	270.	ábrán	látható néhány erőfejlesztő gyakorlat – köztük a stret-
chinggyakorlatokkal –, amelyek elvégzése ajánlatos. Az erőgyakorlatokat 4-8-szor célszerű 
ismételni. Két erőfejlesztő gyakorlat közt ajánlatos a stretchinget is alkalmazni.
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2.9.	Egy	rekreációs	edzés	felépítése

• Bemelegítő kocogás, futás 1-2 perc.
• 4-8 nyújtó hatású gimnasztikai gyakorlat.
• Aerob állóképesség-fejlesztés kb. 20-25 percen át (például futás, kerékpározás 

stb. – a választás szerint).
• Erőfejlesztés – köztük stretchinggel.
• Levezető séta 1-2 perc.

2.10.	A	rekreációs	edzés	szabályozása

Mielőtt a rekreációs edzés szabályozását részleteznénk, két lényeges dologra fel kell hív-
nunk a figyelmet.

Először arra, hogy 30 éves kor után kezdett rekreációs edzés előtt, vagy ha az egészségi 
állapottal problémák voltak, célszerű orvosi tanácsot kérni.

Másodszor pedig arra szükséges utalni, hogy mi itt csak a legegyszerűbb, bárki által 
elvégezhető diagnosztizálás, pillanatnyi állapotmeghatározás módszereit ismertetjük.

Ugyanakkor tudjuk, hogy szinte napról napra több olyan intézmény (felsőoktatási in-
tézmények testnevelési tanszékeinek egy részén, fitneszklubokban stb.) létesül és működik, 
ahol jól képzett szakemberek, sokszor már korszerű műszerekkel állnak rendelkezésre – több-
nyire térítés ellenében – a fizikai kondicionális állapot diagnosztizálásához, tanácsadáshoz.

Emellett azonban az sem tagadható, hogy az ilyen intézmények igénybevétele az anya-
giakon túl időigényes, sőt nem mindenütt s nem mindenki számára elérhetőek.

2.10.1.	A	pillanatnyi	állapot	meghatározása
2.10.1.1.	A	pulzus	mint	az	edzésintenzitás	mutatója
Ha a rekreációs edzésre elhatározta magát az egyén, s érdeklődésének, lehetőségeinek meg-
felelően kiválasztotta a felhasználásra szánt edzéseszközt (például kocogást), akkor meg kell 
határoznia a pillanatnyi állapotot. Ez az edzésterhelésre adott válasz alapján lehetséges.

A mozgás erőssége, intenzitása és a pulzusszám közötti összefüggés ad erre lehetőséget.
A pulzus az artéria (verőér) lökéseinek – egészséges embernél egyúttal a szívverésnek – 

számát jelenti egy perc alatt. Ha nem áll rendelkezésre megfelelő pulzusmérő készülék, 
akkor bárki, saját maga is mérni tudja a pulzusát. Az 5 perces nyugodt ülés után számlált 
pulzusszámot nyugalmi, a választott mozgásformát követően (vagy műszerrel mozgás köz-
ben) mért pulzusszámot terheléses pulzusnak nevezzük. A lehetséges legmagasabb erőssé-
gű, intenzitású mozgás közbeni pulzusszámot maximális terheléses pulzusnak nevezzük. 
Mind a nyugalmi, mind a maximális pulzusszám függ az életkortól is. Mivel a rekreációs 
edzésnél az aerob állóképességi edzés intenzitását a maximális pulzusszám 65–85%-os  
sávja közt szükséges meghatározni, ezeket az értékeket ismernünk kell. Ezért Bouchard 
és mtsai., 1977;  Cooper, 1982; Keul, 1982; Klemt–Rost, 1986; Yuhasz, 1988;  Mészáros, 
1990; és Steffny (é. n.) munkáira támaszkodva a 271.	ábrán bemutatjuk a maximális 
pulzusszámot és ennek 65–85%-os  értékeit. Ezekre támaszkodva az egyén már könnyen 
meghatározhatja saját aerob állóképességi terheléses pulzusszámát.
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2.10.1.2.	A	pulzusmérés	módszere
A pulzus méréséhez gyakorlottságra van szükség. A legcélszerűbb először a nyugalmi pulzust 
mérni. Ez műszer hiányában a következők szerint lehetséges. A műszer nélküli pulzusmérés-
hez egy másodpercmutatós óra szükséges. A mutató és/vagy a középső ujjunkkal tapintjuk 
ki a csukló vagy a nyak verőerén az ütéseket (272.	ábra).

271. ábra
Az aerob állóképesség fejlesztéséhez életkoronként szükséges pulzusfrekvencia a rekreációs edzésnél

272. ábra
A pulzusmérés lehetőségei
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Ha a verőér lüktetése észlelhető, számolható, akkor 15 s-on át számoljuk az ütések 
számát, és ezt szorozzuk meg 4-gyel. Az így kapott érték lesz a pulzusszám 1 perc / ütés 
értékben. Ezt követően egész könnyű mozgás, például helybenfutás után is gyakorolni cél-
szerű a pulzusszámlálást. A mozgás utáni, terheléses pulzus megállapításához Cooper (1982) 
a következő eljárás követését ajánlja. A gyakorlás befejezése után 10-20 s-on belül mérésnél 
is feltehető már a pulzusszám terhelés alattihoz viszonyított mérséklődése. A valódi, terhelé-
ses pulzust ezért úgy kapjuk meg, ha a gyakorlat befejezése után kb. 20 s-mal a fenti módon 
megállapított pulzusszámhoz a mért érték 10%-át hozzáadjuk. Az így kapott érték tekinthető 
a valódi terheléses pulzusnak. Például, ha 130-as  pulzust mértünk, akkor ehhez még 13-at 
adhatunk hozzá, s így a terheléses pulzust 143 perc/ütésnek értékelhetjük.

2.10.1.3.	Az	egyéni	terheléses	pulzus	megállapítása
A pulzusszám nyugalomban és könnyű mozgás utáni mérésének néhányszori gyakorlása 
után már vállalkozni lehet az aerob állóképességi edzés intenzitását mutató terheléses pul-
zus megállapítására. A választott edzéseszköz, mozgásforma (például kocogás) alacsony 
iramú végrehajtásának megkezdése után 3-4 perccel megállás és pulzusmérés, és a fen-
tiekben ismertetett Cooper-féle korrigálása következik. A mért, majd korrigált értéket kell 
összehasonlítani a 271.	ábrán az aerob állóképesség-fejlesztési pulzusfrekvencia értékeivel.

Ha a korrigált érték például egy 35 éves személynél a 120–157-es  határ közé esik, ak-
kor a megelőző mozgás, példánkban a kocogás sebessége, intenzitása megfelel a 35 éves 
személy aerob állóképességének fejlesztéséhez. Ha az érték 120 perc/ütésnél kisebb, a to-
vábbiakban fokozni szükséges a kocogás sebességét, ha pedig több, mint 157, akkor kisebb 
haladási sebességre kell áttérni.

Kezdők az életkoruknak megfelelő alsó határhoz közeli (például a 35 éves példabeli 
személy 120-as) vagy annál 4+ ütéssel több vagy kevesebb, a haladók magasabb terheléses 
pulzusszámnak megfelelő intenzitással végezhetik az edzést. A + 4 ütésnyi eltérések részben 
a mérési hibát, részben az individuális eltérést hivatottak kiegyenlíteni. Azt az elvet teszik 
kézzelfoghatóvá, hogy az élettanban, így a pulzusszámnál sincsenek fix értékek.

2.10.2.	A	rekreációs	edzés	tervezése
A rekreációs állóképességi edzés tervezéséhez ma már elméletileg és tapasztalatilag egyaránt 
igazolt normákkal rendelkezünk (Palm, 1975., Cooper, 1982).

Az intenzitástól függően például heti 4-szeri,
• 65%-os  terhelési pulzus mellett 30 perces időtartamú, vagy
• 75%-os  terhelési pulzus mellett 20 perces időtartamú, vagy
• 85%-os  terhelési pulzussal 10 percen át folytatott edzés is megfelelő aerob hatással jár.

Kezdőknek a többszöri pihenőkkel (például járás-futás váltakozva), az alacsonyabb inten-
zitással (például 65% terhelési pulzussal) folytatott állóképességi edzés a hatékony. S ter-
mészetes, hogy az edzések időtartamát is fokozatosan célszerű csak növelni. A gyaloglás, 
kocogás, futás, kerékpározás és úszás, továbbá egyéb edzéstartalmú rekreációs állóképességi 
edzések egy héten belül is váltogathatják egymást.
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2.10.3.	A	rekreációs	edzések	végrehajtása
Mint már utaltunk rá, a rekreációs állóképességi edzés is igényli a bemelegítést, s ezzel 
a hajlékonyság fejlesztését. Ezt célszerű kiegészíteni néhány erőfejlesztő gyakorlat elvégzé-
sével is. Ezek módszereit és edzéseszközeit már ismertettük. Az állóképességi edzés hatását 
a végrehajtás folyamán ellenőrizni szükséges.

Tudnunk kell, hogy a végrehajtás intenzitása az alkalmazkodás folyamán még elégsé-
ges-e az aerob hatás kiváltásához.

Módunk van az edzettség fokának megállapítására is.

2.10.4.	A	rekreációs	edzés	hatásának	ellenőrzése
2.10.4.1.	Az	edzésintenzitás	fokának	megállapítása
A rendszeres és folyamatos rekreációs állóképességi edzés megkezdését követő 8-12. he-
teiben – egyénileg váltakozóan – számíthatunk a pozitív edzéshatás jelentkezésére. Ez ab-
ban is megnyilvánul, hogy ugyanolyan mozgássebesség már alacsonyabb terhelési pulzus 
mellett teljesíthető. Ha például egy 35 éves személy 65%-os  terhelési pulzusa a kezdéskor 
120 ütés/perc volt, s az edzés ennek megfelelő, például kocogási sebességgel folyt, akkor 
a 8–12. hét után fel lehet tételezni, hogy ennél a sebességnél a terheléses pulzus nem éri el 
a fejlesztő hatással járó, maximális terheléses pulzus 65%-át, hanem ennél már alacsonyabb 
lehet. E feltételezés valódiságáról meg lehet és meg is kell győződni. Ezért a 8–12. hét közt 
többször, a szokásos sebességgel folytatott edzés 5. és 15. percénél meg kell állni, és terhe-
léses pulzusmérést kell végezni. S ha a feltételezés igaznak bizonyult, azaz az eddigi pél-
dául kocogási sebességnél a terheléses pulzus már a példában szereplő 35 éves személynél 
nem éri el a 120-as, 65%-nak  megfelelő értéket, hanem csak mondjuk 110 ütés/perc, akkor 
a kocogás sebességét az aerob hatás érdekében olyan mértékben növelni szükséges, hogy 
legalább 120-as  értékű vagy valamivel afölötti legyen.

Ezen újabb pulzusérték melletti hatást természetesen később, kb. 12-16 hét múlva ismét, 
újból és újból ellenőrizni kell. Különösen akkor van szükség ellenőrzésre, ha a rendszeres 
és folyamatos aerob állóképességi edzés több héten át elfoglaltság, betegség, sérülés stb. miatt 
megszakadt. Az edzéshatás – mint már említettük – a megszakítást követő 4. hét után már kb. 
50%-kal  csökkenhet. Az újrakezdéskor ezért ismét szükség lesz az aktuális mozgássebesség 
terhelési pulzus alapján történő újbóli meghatározására.

2.10.4.2.	Az	edzettség	fokának	megállapítása
A terhelés utáni pulzusmegnyugvást korábban az abszolút teljesítmény meghatározására 
vélték alkalmasnak. Apor (1973b) azonban bizonyította, hogy a pulzusmegnyugvás nem 
a teljesítmény színvonalára, hanem a terhelés okozta igénybevételre (a terhelés intenzitásá-
ra), illetve az egyén aktuális kondíciójára utal.

Ezért az edzettség színvonalának megállapításához Cooper (1982) nyomán az egész vi-
lágon elterjedt 12 perces vagy Cooper-teszt néven ismertté vált módszer alkalmazását ajánl-
juk felhasználásra. Az ezen tesztben elért eredmény megbízhatóbb becslést nyújt – költséges 
laboratóriumi vizsgálat nélkül – az aerob teljesítményről. A teszt lényege, hogy bemelegítés 
után vízszintes terepen gyalogolva, kocogva, futva 12 perc alatt a lehető leghosszabb távot 
kell legyőzni.
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Férfiak
Életkor

(év)
Igen gyenge

(m)
Gyenge

(m)
Elfogadható

(m)
Jó

(m)
Kitűnő

(m)
6 1402–1547 1548–1693 1694–1986 1987–2132 2133 <0000
7 1522–1667 1668–1813 1814–2116 2117–2252 2253 <0000
8 1642–1787 1788–1933 1934–2226 2227–2373 2373 <0000
9 1762–1907 1908–2053 2054–2346 2347–2492 2493 <0000
10 1882–2027 2028–2173 2174–2466 2467–2612 2613 <0000
11 2002–2147 2148–2293 2294–2586 2587–2732 2733 <0000
12 2122–2267 2268–2413 2414–2706 2707–2852 2853 <0000

13–19 0000< 2091 2091–2204 2220–2510 2526–2767 2783–2992 
20–29 0000< 1962 1962–2107 2123–2397 2413–2638 2654–2831
30–39 0000< 1898 1898–2091 2107–2333 2349–2510 2526–2719
40–49 0000< 1834 1853–1995 2011–2236 2252–2461 2477–2654
50–59 0000< 1657 1657–1866 1882–091 2107–2316 2107–2542

60 felett 0000< 1414 1399–1641 1657–1930 1946–2123 2139–2493

103. táblázat
A 12 perces futás teljesítménykategóriái Szmodis és mtsai. (1977) és Cooper (1982) után módosítva

A 6–12 évesek adatai sportolókra vonatkoznak.

Nők
Életkor

(év)
Igen gyenge

(m)
Gyenge

(m)
Elfogadható

(m)
Jó

(m)
Kitűnő

(m)
6 1194–1323 1324–1454 1455–1716 1717–1846 1847–1977
7 1314–1443 1444–1574 1575–1836 1837–1966 1967–1996
8 1433–1563 1564–1693 1694–1955 1956–2086 2087–2216
9 1553–1683 1684–1812 1813–2075 2076–2205 2206–2336
10 1673–1802 1803–1933 1934–2194 2195–2325 2326–2455
11 1792–1922 1923–2052 2053–2314 2315–2445 2446–2575
12 1912–2041 2042–2172 2173–2434 2435–2564 2565–2695

13–19 0000< 1609 1609–1898 1914–2075 2091–2300 2316–2429
20–29 0000< 1544 1544–1786 1821–1962 1979–2156 2172–2333
30–39 0000< 1512 1528–1689 1705–1898 1914–2075 2091–2236
40–49 0000< 1415 1415–1576 1946–1786 1802–1995 2011–2156
50–59 0000< 1351 1351–1496 1512–1689 1705–1898 1914–2091

60 felett 0000< 1255 1255–1383 1399–1576 1592–1753 1769–1898

104. táblázat
A 12 perces futás teljesítménykategóriái Szmodis és mtsai. (1977) és Cooper (1982) után módosítva

A 6–12 évesek adatai sportolókra vonatkoznak.

E tesztet legalább 6-8 hetes rendszeres rekreációs edzés után célszerű alkalmazni. 
A fenti tesztben elért eredmények értékelését a 103–104.	táblázatokban foglaltak szerint 
lehet elvégezni.
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2.11.	A	rekreációs	edzés	felszerelésszükséglete

2.11.1.	Ruházat
A legtöbb rekreációs edzéseszközhöz nedvszívó, de mégis jól szellőző nadrág, trikó, hide-
gebb időben melegítő elégséges.

2.11.2.	Cipő
Főleg a gyaloglás, kocogás és futás igényel olyan edzőcipőt, amelynek talpa puhán rugalmas. 
Ez tompítja a talajjal történő ütközések erőhatásait. Ezzel védi az ízületeket a túl nagy megter-
helésektől. A talp felépítésénél az a célszerű, ha az izmok, inak megóvása mellett hozzájárul 
a talpboltozat tartásához is. A talajjal érintkező talpfelület pedig csökkenti a csúszásveszélyt.

2.11.3.	Kerékpár
Bármely fajta kerékpár alkalmas a rekreációs állóképességi edzéshez.

2.12.	Rekreációs	edzésprogramminták

Mint minden edzésnél, úgy a rekreációs edzésnél is csak az individualizált, egyénre szabott 
edzésprogramok célravezetőek. Azért, hogy az ilyenek elkészítését elősegítsük, bemutatunk 
néhány edzésprogramot. Ezek alapján ki-ki saját jellemzőinek, állapotának megfelelően 
könnyebben készítheti el saját egyénre szabott edzésprogramját.

Az edzésprogramokat a függelék tartalmazza.
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FÜGGELÉK





Néhány	sportág	kiválasztási	tesztjei	és	pontszámai

Birkózás
1. táblázat

Kiválasztási mutatók a 9–10 éves német gyermekek sportági szűréséhez az 1970–1980-as  években  
(Kupper, 1976)

Pont Húzódzkodás
db

Helyből
távol (m)

Tornászhíd
(jegy)

Ügyességi
futás (s)

Lábemelés
(db/30 sec) Labdajáték

15 7 vagy több 16 vagy több
14 15
13 14
12 6 13
11 12
10 1,75 16 11 1
9 5 1,70 16,5 10
8 1,65 17 9
7 4 1,60 2 17,5 8 2
6 1,55 18 7
5 3 1,50 18,5 6
4 1,45 3 19 5 3
3 2 1,40 19,5 4
2 1,35 20 3
1 1 1,30 4 20,5 2 4
0 0 1,29 5 20,6 1 5

1. ábra
Ügyességi futás (szekrény-bumeráng futás)
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2. ábra 
Lábemelés

2. táblázat
Kiválasztási mutatók a 9–10 éves német gyermekek sportági szűréséhez az 1970–1980-as  években  

(Kupper, 1976)

Pont Hármas
ugrás (m)

Húzódz-
kodás (db)

Helyből
távol

Mászás
(db)

Láb-
emelés

(db/30 sec)

Talaj
(jegy)

Labda-
játék
(jegy)

15 7 16
14 15
13 14
12 6 13
11 12
10 5:10 1:75 3 11 1 1
9 5:10 5 1:10 10
8 4:90 1:65 9
7 4:80 4 1:60 8 2 2
6 4:70 1:55 2 7
5 4:60 3 1:50 6
4 4:50 1:45 5 3 3
3 4:40 2 1:40 4
2 4:30 1:35 1 3
1 4:20 1 1:30 2 4 4
0 4:19 0 1:29 0 1 5 5

Megjegyzés: A pontösszeg megítélésénél a gyermekek testsúlyát, naptári és biológiai életkorát is fi-
gyelembe kell venni. A tesztek értelmezését a 2. ábra segíti elő.

Cselgáncs
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3. táblázat
Kiválasztási mutatók a 9–10 éves német gyermekek sportági szűréséhez az 1970–1980-as  években  

(Kupper, 1976)

Pont 800 m futás (db) Karhajlítás (db) Törzsemelés
(db)

Fekve szak. (db) Ugróteszt
(db)

Edzés
(db)

Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány
20 2:56 3:06 65 55 40
19 2:58 3:08 64 54 39
18 3:00 3:10 63 53 38
17 3:02 3:12 62 52 37
16 3:04 3:14 61 51 36
15 3:06 3:16 48 30 36 60 50 35
14 3:08 3:18 44 28 34 58 48 34
13 3:10 3:20 40 26 32 56 46 33
12 3:13 3:23 36 24 30 54 44 32
11 3:16 3:26 32 22 28 52 42 31
10 3:19 3:29 28 20 26 50 40 30
9 3:22 3:32 24 18 24 48 38 29
8 3:25 3:35 20 16 22 46 36 28
7 3:28 3:38 16 14 20 44 34 27 0-1-szer
6 3:31 3:41 14 12 18 42 32 26
5 3:34 3:44 12 10 16 40 30 25
4 3:37 3:47 10 8 14 36 26 23
3 3:40 3:50 9 7 12 32 22 21
2 3:43 3:53 8 6 10 28 18 19
1 3:46 3:56 7 5 8 24 14 17
0 3:47 3,57 6 4 7 23 13 16 2 v. több

Megjegyzés: A pontösszeg megítélésénél a gyermekek testsúlyát, naptári és biológiai életkorát is fi-
gyelembe kell venni. A tesztek értelmezését a 3–4.	ábra segíti elő.

3. ábra 
Hason fekvésben törzsemelés

4. ábra 
Fekve szakítás (fiúk 10, lányok 5 kg-os  súllyal)

Evezés
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Pont 800 m futás (db) Karhajlítás (db) Törzsemelés
(db)

Fekve szak.
(db)

Edzésgyakorlat
(db)

Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány
20 2:56 306 60 55
19 258 308 64 54
18 3:00 3:10 63 53
17 302 312 62 52
16 3:04 314 61 51
15 306 3:16 48 30 36 60 50
14 3:08 318 44 28 34 58 48
13 3:10 3:20 40 26 32 56 46
12 3:13 3:23 36 24 30 54 44
11 3:16 3:26 32 22 28 52 42
10 3:19 3:29 28 20 26 50 40
9 3:22 3:32 24 48 38
8 3:25 3:35 20 16 22 46 36
7 3:28 3:38 16 14 20 44 34 0-1–szer
6 3:31 3:41 14 12 18 42 32
5 3:34 3:44 12 10 16 40 30
4 3:37 3:47 10 8 14 36 26
3 3:40 3:50 9 7 12 32 22
2 3:43 3:53 8 6 10 28 18
1 3:46 3:56 7 5 8 24 14
0 3:47 3:57 6 4 7 23 13 2 vagy több

3. táblázat
Kiválasztási mutatók a 9–10 éves német gyermekek sportági szűréséhez az 1970–1980-as  években  

(Kupper, 1976)

Megjegyzés: A pontösszeg megítélésénél a gyermekek testsúlyát, naptári és biológiai életkorát is fi-
gyelembe kell venni. A tesztek értelmezését a 3–4.	ábra segíti elő.

Kajak-kenu
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Pont 800 m futás 60 m futás Hármasugrás Spartakiád Edzésgyakorlat
(mp) (mp) (cm) km (perc) (db/hét)

20 2:56 1.54
19 2:58 1:55
18 3:00 1:56
17 3:02 1:57
16 3:04 1:58
15 3:06 9,4 520 1:59
14 3:08 9,5 515 2:00
13 3:10 9,6 510 2:01
12 3:13 9,7 505 2:02
11 3:16 9,8 500 2:03 0-1-szer
10 3:19 9,9 490 2:04
9 3:22 10,0 480 2:06
8 3:25 10,1 470 2:08
7 3:28 10,2 460 2:10
6 3:31 10,3 450 2:12
5 3:34 10,4 440 2:14
4 3:37 10,5 430 2:16
3 3:40 10,6 420 2:18
2 3:43 10,7 410 2:20
1 3:46 10,8 400 2:22

0 3.47 10,9 2:22 2-szer vagy
többször

4. táblázat
Kiválasztási mutatók a 9–10 éves német gyermekek sportági szűréséhez az 1970–1980-as  években  

(Kupper, 1976)

Megjegyzés: A pontösszeg megítélésénél a gyermekek testsúlyát és naptári életkorát is figyelembe 
kell venni.

Hármasugrás: Harántterpesz vonal mögött. Három ugrás egy lábon helyből, előzetes lendítés nélkül, 
Érkezés homokba, páros lábra.

Spartakiád	km: álló rajttal 1000 m kerékpározás.

Kerékpár
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5. ábra 
Csillagfutás (kézilabda)

Pont 30 futás
(perc)

Csillag-
futás
(perc)

5-ös  ugrás
(cm)

Kézilabdadobás Játékkészség
o.

Biológiai
életkor kat.

Fiú (m) Lány (m)
20 4,8 39,0 980 24,0 19 1,0
19 39,5 960 23,5 18,5
18 4,9 40,0 940 23,0 18,0
17 40,5 920 22,5 17,5
16 5,0 41,0 900 22,0 17,0 1,5
15 41,5 880 21,0 16,0
14 5,1 42,0 860 20,0 15 2,0
13 5,2 42,5 840 19,0 14,0
12 5,3 43,0 820 18,0 13,0
11 5,4 43,5 800 17,0 12 2,5
10 5,5 44,0 780 16,0 11,5
9 5,6 44,5 770 15,0 11,0
8 5,7 45,0 760 14,5 10,5 3,0
7 5,8 45,5 750 14,0 10,0
6 5,9 46,0 740 13,5 9,5
5 6,0 47,0 730 13,0 9
4 6,1 48,0 720 12,5 8,5 3,5
3 6,2 49,5 710 12,0 8,0
2 6,3 51,0 700 11,5 7,5
1 6,4 52,5 690 11,0 7,0
0 6,5 52,6 689 10,5 6,5 4,0

5. táblázat
Kiválasztási mutatók a 9–10 éves német gyermekek sportági szűréséhez az 1970–1980-as  években  

(Kupper, 1976)

A tesztek értelmezését az 5.	ábra segíti elő.

Kézilabda
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Pontok 30 m futás
(s)

Futás fordulattal
(s)

Szlalom
(s)

10 4,6 14,2 24,0

9,5 4,7 14,4 24,5

9,0 4,8 14,6 25,0

8,5 4,9 14,8 26,0

8,0 5,0 15,0 27,0

7,5 5,1 15,2 28,0

7,0 5,2 15,4 29,0

6,5 5,3 15,6 30,0

6,0 5,4 15,8 31,0

5,5 5,5 16,0 32,0

5,0 5,6 16,2 33,0

4,5 5,7 16,4 34,0

4,0 5,8 16,6 35,0

3,5 5,9 16,8 36,0

3,0 6,0 17,0 37,0

2,5 6,0 17,2 38,0

2,0 6,2 17,4 39,0

1,5 6,3 17,6 40,0

1,0 6,4 17,8 41,0

0,5 6,5 18,0 42,0

0,0 6,6 18,1 42,1

6. táblázat
Kiválasztási mutatók a 9–10 éves német gyermekek sportági szűréséhez az 1970–1980-as  években  

(Kupper, 1976)

Megjegyzés: A pontösszeg megítélésénél a gyermek biológiai és naptári életkorát is figyelembe 
kell venni.

A tesztek értelmezését a 6–7.	ábra segíti elő.

Labdarúgás
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7. ábra 
Szlalom-labdavezetés

6. ábra 
Futás fordulatokkal
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Pont Medicinlabda-dobás
(cm)

Ügyességi futás 
(mp)

Húzódzkodás
(db)

Talajgyak. Játék
(jegy)

15 850 17 v. jobb 7 v. jobb 1 1
14 830 17,2
13 810
12 790 17,6 6
11 770 17,8
10 750 18 2 2
9 730 18,2 5
8 710 18,4
7 690 18,6 4
6 670 18,8
5 650 19 3 3 3
4 630 19,2
3 610 19,4 2
2 590 19,6
1 570 19,8 1 4 4
0 569 19,9 0 5 5

7. táblázat
Kiválasztási mutatók a 9–10 éves német gyermekek sportági szűréséhez az 1970–1980-as  években  

(Kupper, 1976)

Megjegyzés: A pontösszeg megítélésénél a gyermek biológiai és naptári életkorát is figyelembe kell 
venni.

8. ábra 
Talajgyakorlat (ökölvívás) 

Öt-hét lépés nekifutás, repülő- 
gurulóátfordulás, láb előre a labdák felett, felugrás félfordulattal 

guggolásba, gurulóátfordulás hátra guggolásba. Osztályozás: 
az 1-es  kitűnő stb., az 5-ös  elégtelen.

Ökölvívás

Ügyességi futás: 1.	ábra



496 Edzéstudomány

Pont Felugrás
(cm)

Labdavez.
(mp)

Cikkcakk futás 
(mp)

Medicinlabdadobás
(cm)

Jákétékkészség 
(jegy)

20 230 25 9,0 550,0 1
19 228 26 9,1 540,0
18 226 27 9,2 530,0
17 224 28 9,3 520,0
16 222 29 9,4 510,0
15 220 30 9,5 500,0 2
14 218 31 9,6 490,0
13 216 32 9,7 480,0
12 214 33 9,8 470,0
11 212 34 9,9 460,0
10 210 35 10,0 450,0 3
9 208 36 10,1 430,0
8 206 37 10,2 400,0
7 204 38 10,3 390,0
6 202 39 10,4 370,0
5 200 40 10,5 350,0 4
4 198 41 10,6 330,0
3 196 42 10,7 310,0
2 194 43 10,8 290,0
1 192 44 10,9 270,0
0 191 45 11,0 269,0 5

8. táblázat
Kiválasztási mutatók a 9–10 éves német gyermekek sportági szűréséhez 1970–1980-as  években  

(Kupper, 1976)

A felugrás helyből, páros lábról történik, és a (cm) a felugrással elért, a talajtól való távolságot jelenti.

9. ábra 
36 m labdavezetés (röplabda)

Röplabda
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10. ábra 
Futás cikkcakkban 
röplabdapályán

Pontok Hármasugrás (m) Fekvenyomás (kp) Helyből távolugrás (m)
10 5,10 30,0 1,95
9 5,00 27,5 1,90
8 4,90 25,0 1,85
7 4,80 22,5 1,80
6 4,70 20,0 1,75
5 4,60 17,5 1,70
4 4,50 1,65
3 4,40 1,50 1,60
2 4,30 1,55
1 4,20 12,5 1,50
0 4,19 alatt alatt

9. táblázat
Kiválasztási mutatók a 9–10 éves német gyermekek sportági szűréséhez az 1970–1980-as  években  

(Kupper, 1976)

Hármasugrás: Harántterpesz a vonal mögött. Három ugrás egy lábon, helyből, előzetes lendítés nél-
kül. Érkezés homokba, páros lábra.

Súlyemelés
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Pont Akadályfutás
(s)

Hátrateszt
(s)

Húzódzkodás
(db)

Lábemelés
(db)

Helyből  
távolugrás

10 20,9-ig 14,9-ig
9 21,9-ig 15,9-ig
8 22,9-ig 16,9-ig
7 23,9-ig 17,9-ig
6 24,9-ig 18,9-ig
5 25,9-ig 19,9-ig 12-től 13-tól 140-től
4 26,9-ig 20,9-ig 10-től 11-től 130-tól
3 27,9-ig 21,9-ig 8-tól 9-től 120-tól
2 28,9-ig 22,9-ig 6-tól 7-től 110-től
1 29,9-ig 23,9-ig 4-től 5-től 100-tól
0 30,0-ig 24,0-ig 3-ig 4-ig 99-ig

10. táblázat
Kiválasztási mutatók a 7–8 éves német gyermekek sportági szűréséhez az 1970–1980-as  években (Kupper)

Lábemelés: 2.	ábra

11. ábra 
Akadályfutás

Torna–Ritmikus	gimnasztika
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12. ábra 
Hátra-teszt

13. ábra 
Húzódzkodás ferde padon fekvőfüggésben



2. ábra 
Az alkarkerület mérésének módja

3. ábra 
Az kézfejkerület mérésének módja

1. ábra 
A vállszélesség mérésének módja

A	biológiai	(morfológiai)	életkor	megállapításának	módszere

A vizsgálatokhoz az alábbiak szükségesek
a) A vizsgálat dátuma = 83. 02. 08.
b) A vizsgált személy (továbbiakban = vsz.) születési dátuma = 68. 04. 17.
c) A vsz. testmagassága két tizedes pontossággal (cm) = 167,00
d) A vsz. testtömege két tizedes pontossággal (kg) = 49,00
e) A vsz. vállszélessége (VSZ) két tizedes pontossággal (cm) = 39,60  

A vállszélesség mérésének 
módját a 1.	ábra tartalmazza.

é) A vsz. alkarkerülete (AKK) két 
tizedes pontossággal (cm) = 
22,80 Az alkarkerület mérésének 
módját a 2.	ábrán	mutatjuk be.
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Jan.
1

Febr.
2

Márc.
3

Ápr.
4

Máj.
5

Jún.
6

Júl.
7

Aug.
8

Szept.
9

Okt.
10

Nov.
11

Dec.
12

1 00 085 162 247 329 414 496 581 666 748 833 915
2 003 088 164 249 332 416 499 584 668 751 836 918
3 005 090 167 252 334 419 501 586 671 753 838 921
4 008 093 170 255 337 422 504 589 674 756 841 923
5 011 096 173 258 340 425 507 592 677 759 844 926
6 014 099 175 260 342 427 510 595 679 762 847 929
7 016 101 178 263 345 430 512 597 682 764 849 932
8 019 104 181 266 348 433 515 600 685 767 852 934
9 022 107 184 268 351 436 518 603 688 770 855 937
10 025 110 186 271 353 438 521 605 690 773 858 940

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 027 112 189 274 356 441 523 608 693 775 860 942
12 030 115 192 277 359 444 526 611 696 778 863 945
13 033 118 195 279 369 447 529 614 699 781 866 948
14 036 121 197 282 364 449 532 616 701 784 868 951
15 038 123 200 285 367 452 534 619 704 786 871 953
16 041 126 203 288 370 455 537 622 707 789 874 956
17 044 129 205 290 373 458 540 625 710 792 877 959
18 047 132 208 293 375 460 542 627 712 795 879 962
19 049 134 211 296 378 463 545 630 715 797 882 964
20 052 137 214 299 381 466 548 633 718 800 885 967

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 055 140 216 301 384 468 551 636 721 803 888 970
22 058 142 219 304 386 471 553 638 723 805 890 973
23 060 145 222 307 389 474 556 641 726 808 893 975
24 063 148 225 310 392 477 559 644 729 811 896 978
25 066 151 227 312 395 479 562 647 731 814 899 981
26 068 153 230 315 397 482 564 649 734 816 901 984
27 071 156 233 318 400 485 567 652 737 819 904 986
28 074 159 236 321 403 488 570 655 740 822 907 989
29 077 238 323 405 490 573 658 742 825 910 992
30 079 241 326 408 493 575 660 745 827 912 995
31 082 244 411 578 663 830 977

1
Jan.

2
Febr.

3
Márc.

4
Ápr.

5
Máj.

6
Jún.

7
Júl.

8
Aug.

9
Szept.

10
Okt.

11
Nov.

12
Dec.

1. táblázat
A decimális életkor kiszámítása
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Fiúk Lányok
TTM TTM% TTS PLX Életkor TTM TTM% TTS PLX

175,02 100,00 67,34 86,12 18 162,87 100,0 56,10 77,43
174,74 99,84 66,64 85,75 162,73 99,91 5,87 77,14
174,44 99,67 65,93 85,38 162,58 99,82 5,64 76,86
174,14 99,50 65,23 85,00 162,44 99,74 55,41 76,57
173,84 99,33 64,53 84,63 17 162,29 99,64 55,18 76,28
173,30 99,02 63,78 84,26 162,19 99,58 55,13 76,25
172,76 98,71 63,5 83,19 162,09 99,52 55,09 76,22
172,21 98,39 62,31 83,52 161,99 99,46 55,04 76,19
171,67 98,08 61,57 83,15 16 161,89 99,40 54,99 76,16
171,05 97,73 60,72 82,65 161,71 99,29 54,61 76,03
170,43 97,38 59,86 82,15 61,48 99,15 54,23 75,91
169,80 97,02 59,01 81,65 161,62 99,01 53,84 75,78
169,18 96,66 58,15 81,15 15 161,03 98,87 53,46 75,65
167,90 95,93 56,67 80,30 160,62 98,62 52,58 75,24
166,63 95,21 55,20 79,46 160,21 98,37 51,72 74,83
165,35 94,47 53,72 78,61 159,80 98,12 50,82 74,41
164,07 93,74 52,24 77,76 14 159,39 97,86 49,94 74,00
162,20 92,68 50,56 76,84 13,75 158,68 97,43 49,05 73,64
160,33 91,61 48,89 75,92 157,96 96,99 48,16 73,28
158,46 90,54 47,21 75,00 157,25 96,55 47,26 72,92
156,59 89,47 45,53 74,08 13 156,53 96,11 46,37 72,56
154,83 88,46 44,24 73,23 155,22 95,30 45,18 71,93
153,14 87,50 42,94 72,38 153,91 94,50 44,00 71,29
151,45 86,53 41,65 71,52 152,59 93,69 42,81 70,66
149,76 85,57 40,35 70,67 12 151,28 92,88 41,62 70,02
148,46 84,82 39,46 70,17 149,90 92,04 40,62 69,54
147,16 84,08 38,57 69,68 148,51 91,18 39,62 69,96
145,86 83,34 37,67 69,18 147,13 90,43 38,61 68,57
144,56 82,60 36,78 68,68 11 145,74 89,48 37,61 68,08
143,22 81,63 35,87 68,06 144,08 88,61 36,45 67,42
141,89 81,07 34,96 67,43 142,42 87,44 35,28 66,47
140,55 80,31 34,04 66,81 140,76 86,42 34,12 66,07
139,21 79,54 33,13 66,18 10 139,10 85,41 33,95 65,39
137,81 78,47 32,25 65,65 137,54 84,45 31,95 64,71
136,42 77,95 31,37 65,13 135,97 83,43 30,94 64,04
135,02 77,18 30,49 64,60 134,41 82,53 29,94 63,68
133,62 76,35 29,61 64,07 9 132,84 81,56 28,93 63,36
132,15 75,51 28,74 63,40 131,49 80,73 28,20 62,16
130,69 74,76 27,87 62,73 130,14 79,90 27,47 61,46
129,22 73,83 26,99 62,05 128,79 79,08 26,74 61,11
127,75 72,99 26,12 61,37 8 127,47 78,25 26,01 60,59
126,43 72,24 25,50 60,85 126,05 77,39 25,31 60,01
125,10 71,48 24,87 60,33 124,66 76,54 24,61 59,43
123,78 70,72 24,25 59,80 123,26 75,68 23,90 58,85
122,45 69,96 23,62 59,27 7 121,87 74,83 23,20 58,27

2. táblázat
A biológiai fejlettség
számításához használt  
változók mért és
interpolált1 értékei,
valamint a testmagasság
százalékos értékei
(N-25000)

TTM: testmagasság (cm), 
TTM%: relatív  
testmagasság,
TTS: testtömeg (kg), 
PLX: plasztikus index,2 
Életkor: decimális életkor 
0,25 év pontossággal

1 Ismert adatok alapján következtetés hiányzó értékekre
2 Az egyén mozgatórendszeri fejlettségre jellemző csont-izomrendszeri roboszticítást fejez ki és föggvénye, egy-

úttal tükrözője is a biológiai életkornak. Minél magasabb értékű az index, annál fejlettebb az egyén.
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f) A vsz. kézfejkerülete (KZK) két tizedes pontossággal (cm) = 22,50. A kézfejkerület 
mérési eljárását a 3.	ábra szemlélteti.

g) A vsz. decimális életkora (DCK). A DCK a vsz. tizedes törttel kifejezett (esetünk-
ben a vizsgálat dátumának megfelelő) naptári életkora. Kiszámítása az 1.	táblázat	
segítségével a következőképp történik.

h) Felírjuk a vizsgálat dátumát egy ötjegyű szám formájában, a másik három pedig 
az 1.	táblázat hónapjának és napjának metszésében található háromjegyű szám 
(104) = 83,104

i) Felírjuk egy ötjegyű szám formájában az előző módszerrel a vsz. születési dátumát 
= 68,290

j) A két számot kivonjuk egymásból –83,104
      –68,290
      –14,814
k) A vsz. DCK-a  kerekítve = 14,81	év
 Meghatározzuk, hogy a vsz. mért testmagassága a vizsgálatkor hány éves kornak 

felel meg. Megmérjük a testmagasságot (TTM) = 167,00 cm. Ehhez a mért értékhez 
a 2.	táblázatban	a lányoknál (példánkban szereplő vsz. lány) 162,87-es  értéket talá-
lunk. Az ennek megfelelő táblázatbeli életkor = 18,00 év (szaggatott aláhúzás). Ezt 
azonban csak 16,00 évnek vehetjük a később ismertetésre kerülő korrekció alapján. 
Tehát TTM = 16,00 év.

l) Meghatározzuk, hogy a vsz. mért testtömege a vizsgálatkor hány éves kornak felel 
meg. Megmérjük a testtömeget (TTS) = 49,00 kg. A 2.	táblázat TTS oszlopában 
ez a testsúly (pontozott aláhúzás) a 49,05-ös  értéknek, az életkor oszlopban 13,75	év-
nek felel meg.

m) Meghatározzuk, hogy a vsz. mért plasztikus indexe (PLX) a vizsgálatkor hány éves 
kornak felel meg.

 Megmérjük a vállszélességet (VAS) = 39,60 az alkarkerület (AKK) = 22,80 és a kéz-
fejkerület (KZK) = 22,50 cm. A PLX = VAS+AKK+KZK képletbe behelyettesítjük 
a mért adatokat és megkapjuk a vsz. PLX-t = 84,90-et. A PLX értéke a 2.	táblázat-
ban (folyamatos aláhúzással) a 77,43-ashoz áll legközelebb, s ennek életkori értéke 
= 18,00 év, de ezt is csak 16,00 évnek vehetjük a korrekció szerint.

 A biológiai (valódi) életkor becsléséhez most rendelkezésünkre áll négy életkori 
érték. Ezek a következők:

 DCK = 14,81 év,
 TTM-nek  megfelelő életkor = 16 év,
 TTS-nek  megfelelő életkor = 13,75 év,
 PLX-nek  megfelelő életkor = 16 év.
 E négy életkori érték középértéke adja a becsült biológiai (valódi) életkort = 15,14	év.
n) Korrekciók
o) Ha a vsz. mért testmagassága a több, mint egy évvel idősebb DCK-nak  megfelelő 
2.	táblázatbeli	életkori értékhez áll közelebb, akkor a becsült biológiai életkort 
5%-kal  csökkenteni szükséges. Példánkban ez a helyzet áll fenn. Ezért a 15,14 éves 
értéket ennek 5%-ával, 0,76 évvel csökkenteni szükséges. Tehát a becsült biológiai 
életkor = 14,38	év.
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 Ha az eltérés negatív irányban ugyanilyen mértékű, akkor hasonlóan járunk el. 
Ez esetben természetesen 5%-kal  növelni kell a számított értéket.

p) Ha a testmagasság elérése meghaladja a 2 évet, akkor a korrekció értéke + 8%.
r) Nem lehet figyelembe venni a TTS által kapott életkori értékeket (tehát csak a DCK+ 

TTM+PLX értékekkel számolunk, ha a TTS-t túltápláltság, vagy belső elválasztási 
zavarok befolyásolják.

s) Csak 16 évesnek tekintjük a 2.	táblázat	szerint azt a vsz.-t, akinek egyes testméretei 
szerinti életkori táblaérték meghaladta a 18 éves kori adatokat. A példánkban erre 
a korrekciónkra hivatkoztunk a TTM-nél és a PLX-nél.

 Ezek alapján a vizsgálat napján 14,81 év naptári DCK-ú vsz. becsült biológiai életkora 
14,38 év. Matematikailag, valódi életkora – 0,43 évvel tér el a naptári korától. Mivel 
a becslési hibahatár + 0,5 évnek (más szóval + fél évesnek) vehető, az eltérés nem je-
lent akcelerációt. A fiatal biológiai fejlettség tekintetében normál korúnak tekinthető. 
Hasonló módon célszerű értékelni a becslési hibahatáron belüli retardációt is.

A prognózis megfogalmazásakor megközelítően azonos teljesítmények mellett a biológiailag 
későn érőktől várható további, nagyobb mértékű teljesítményfejlődés. A naptárinál jelentősen 
(ez akár 1–3 év is lehet) magasabb biológiai életkorúaktól – azonos edzéskor mellett – a kon-
dicionális képességnek megfelelően magasabb színvonal és magasabb termet várható el. 
Ez azzal is jár, hogy további fejlődésük alacsonyabb ütemű lesz. Tehát a végső eredmény 
a kiindulási szinttől is függ.

A fentiekben ismertetett eljáráshoz már az 1980-as  évek közepén jól alkalmazható 
számítógépprogram is használatban volt.



A	várható	felnőttkori	testmagasság	előrejelzése

A várható felnőttkori testmagasság előrejelzéséhez Srámkova és mtsai. (1978) által kidol-
gozott módszert ajánljuk (1–2.	táblázat).	Alkalmazása a következő.

Megmérjük a vsz. testmagasságát. Legyen az példánkban egy 13 éves fiú, aki 170 cm 
magas. Az 1.	táblázat	tényleges testmagasság rovatában megkeressük a 170 cm-es  értéket 
(bekeretezve látható). Az életkor (év) és becsült testmagasság rovatánál a 13 éves korúak 
és 170 cm magasak metszéspontjában találjuk a 184,8-as  értéket (bekeretezve). Ez azt je-
lenti, hogy a példánkban szereplő 13 éves fiú várható felnőttkori testmagassága 184,8 cm-re  
becsülhető.

A felnőttkori testmagasság e módszerrel történő becslésénél az alábbi szóródásra szá-
míthatunk:

A fenti, életkoronként változó szórásértékekből – az alkalmazási gyakorlat tapasztalatai 
szerint is – az fakad, hogy ugyanannál a fiatalnál évenként 2-3 cm-rel eltérő várható felnőtt-
kori testmagasságérték adódik. A várható felnőttkori testmagasságérték felhasználása a kö-
vetkezőképpen történhet. A sportmotorikus teljesítményekből valószínűsíthető, hogy mely 
versenyszámokban várható felnőttkorban élvonalbeli teljesítmény. A felé a versenyszám felé 
történő orientáció ajánlható a fiatal részére, amely versenyszám teljesítménye mellett a várha-
tó testmagasságérték is a legnagyobb fokú megközelítést mutatja. Például bármilyen magas 
legyen a 13 éves korú leány súlylökő-teljesítménye, e versenyszám egy várható 162 cm-es  
felnőttkori testmagasságérték esetén a leány részére nem ajánlható, hiszen a nemzetközi él-
vonalbeli teljesítményekhez szükséges alsó testmagassághatár kb. 172 cm.

FIÚK LÁNYOK
Életkor (év) Szóródás (cm) Életkor (év) Szóródás (cm)

5–11 3,8 7–9 3,3
12–15 4,0–4,7 10–12 3,4–4,4
16–18 1,1–3,4 13–15 1,1–3,8

– – 16–17 0,5
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Fiúk

Életkor	
(év) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TT Becsült	testmagasság	(cm)
121 189,1 181,7 175,2 170,4 165,8 161,6 158,8
122 190,3 182,8 176,3 171,3 166,6 162,5 159,5
123 183,3 177,5 172,2 167,5 163,3 160,3 158,9 158,9
124 192,5 184,8 178,7 173,1 168,4 164,2 161,1 159,6
125 193,6 185,8 179,9 173,9 169,3 165,0 161,9 160,3
126 194,7 186,9 181,1 174,8 170,1 165,9 162,7 161,0
127 195,9 187,9 182,3 175,7 171,0 166,7 163,5 161,7
128 197,0 188,9 183,5 176,6 171,9 167,6 164,3 162,5
129 198,1 189,9 184,6 177,5 172,8 168,5 165,1 163,1 163,0
130 199,2 191,0 158,8 178,4 173,6 169,3 165,9 163,8 163,6
131 192,0 187,0 179,3 174,5 170,2 166,7 164,5 164,1
132 193,0 188,2 180,1 175,4 171,0 167,5 165,1 164,6 162,8
133 194,0 189,4 181,0 176,3 171,9 168,3 165,8 165,2 163,3
134 195,1 189,6 181,9 177,1 172,7 169,1 166,5 165,7 163,7
135 196,1 191,8 182,8 178,0 173,6 169,9 167,2 166,2 164,2
136 192,9 183,7 178,9 174,4 170,7 167,9 166,8 164,7
137 194,1 184,6 179,8 175,3 171,5 168,6 167,3 165,1
138 195,3 185,5 180,6 176,1 172,3 169,3 167,8 165,6
139 196,5 186,3 181,5 177,0 173,1 170,7 168,4 166,1
140 197,7 187,2 182,4 177,8 173,9 170,7 168,9 166,5 159,0
141 198,9 188,1 183,3 178,7 174,7 171,1 169,1 167,0 160,5
142 200,1 189,0 184,1 179,6 175,5 172,1 170,0 167,1 161,0
143 200,2 189,9 185,0 180,4 176,3 172,8 170,5 167,9 161,6
144 202,4 190,8 185,9 181,3 177,1 173,5 171,0 168,4 162,2
145 203,6 191,6 186,8 182,1 177,9 174,2 171,5 168,9 162,8 155,7
146 192,5 187,6 183,0 178,7 174,9 172,1 169,3 163,4 156,5
147 193,4 188,6 183,8 179,5 175,6 172,6 169,8 164,0 157,2
148 194,3 189,4 184,7 180,3 176,3 173,1 170,2 164,6 158,0
149 195,2 190,3 185,5 181,1 176,9 173,7 170,7 165,2 158,7
150 196,1 191,1 186,4 181,9 177,6 174,2 171,2 165,8 159,5 154,9
151 192,0 187,2 182,7 178,9 174,7 171,6 166,4 160,2 155,8
152 192,9 188,1 183,5 179,0 175,3 172,1 167,0 161,0 156,6
153 193,8 188,9 184,3 179,7 175,8 172,6 167,6 161,7 157,5 153,3
154 194,6 189,8 185,1 180,4 176,3 173,0 168,1 162,5 158,4 154,4
155 195,5 190,7 185,9 181,3 176,9 173,5 168,7 163,3 159,3 155,4
156 191,5 186,7 181,8 177,4 174,0 169,3 164,0 160,2 156,4
157 192,4 187,5 182,5 177,9 174,4 169,0 164,8 161,0 157,4
158 193,2 188,3 183,2 178,4 174,9 170,3 165,5 161,9 158,4
159 194,1 189,1 183,9 179,0 175,3 171,1 166,3 162,8 189,4
160 194,9 189,9 184,6 179,5 175,8 171,1 167,0 163,7 160,4
161 190,7 185,3 180,0 176,3 172,3 167,8 164,6 161,4
162 191,5 186,0 180,6 176,7 172,9 168,5 165,4 162,4
163 192,3 186,7 181,1 177,2 173,5 169,3 166,3 163,4

1. táblázat
A felnőttkori testmagasság előrejelzéséhez (Srámkova–Prokopec–Zelezny, 1978)
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TT = tényleges testmagasság (cm)

Életkor	
(év) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TT Becsült	testmagasság	(cm)
164 193,1 187,4 181,6 177,7 174,1 170,1 167,2 164,4
165 193,9 188,0 182,2 178,1 174,6 170,8 168,1 165,4
166 188,7 182,7 178,6 175,2 171,6 169,0 166,4
167 189,4 183,2 179,1 175,8 172,3 169,8 167,4
168 190,1 183,8 179,5 176,4 173,1 170,7 168,4
169 190,8 184,3 180,0 177,0 173,8 171,6 169,4
170 191,5 184,8 180,5 177,6 174,6 172,5 170,4
171 192,2 185,3 180,9 178,2 175,4 173,3 171,5
172 192,9 185,9 181,4 178,8 176,1 174,2 172,5
173 193,6 186,4 181,8 179,4 176,9 175,1 173,5
174 194,3 186,9 182,3 180,0 177,6 176,0 174,5
175 195,0 187,5 182,8 180,6 178,4 176,9 175,5
176 188,0 183,2 181,2 179,1 177,1 176,5
177 188,3 183,7 181,7 179,9 178,6 177,5
178 189,1 184,2 182,3 180,6 179,5 178,5
179 189,6 184,6 182,9 181,4 180,4 179,5
180 190,1 185,1 183,5 182,2 181,3 180,5
181 190,7 185,6 184,1 182,9 182,1 181,5
182 191,2 186,0 184,7 183,7 183,0 182,5
183 191,7 186,5 185,3 184,4 183,9 183,5
184 192,3 186,9 185,9 185,2 184,8 184,5
185 192,8 187,4 186,3 185,9 185,7 185,5
186 187,8 187,1 186,7 186,3 186,5
187 188,3 187,7 187,4 187,4 187,6
188 188,8 188,2 188,2 188,2 188,6
189 189,2 189,2 189,6
190 190,6
191 191,6
192 192,6
193 193,6
194 194,6
195 195,6
196 196,6
197 197,6
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Lányok

Életkor	
(év) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TT Becsült	testmagasság	(cm)
121 180,6 171,9 163,8 157,3 151,5 150,2 149,4
122 182,0 173,1 165,1 158,4 152,6 151,0 150,1
123 183,3 174,4 166,4 159,6 153,7 151,8 150,7 147,8
124 184,6 175,6 167,7 160,8 154,8 152,7 151,4 148,5
125 185,9 176,9 169,0 161,9 155,9 153,5 152,1 149,1
126 187,2 178,1 170,3 163,1 157,0 154,4 152,8 149,7
127 188,6 179,3 171,6 164,3 158,1 155,2 153,4 150,4
128 189,9 180,6 173,0 165,4 159,2 156,1 154,1 151,0
129 191,2 181,8 174,3 166,6 160,3 156,9 154,8 151,6
130 192,5 183,1 175,6 167,8 161,4 157,8 155,4 152,2 143,9
131 184,3 176,9 168,9 162,5 158,6 156,1 152,9 144,7
132 185,6 178,2 170,1 163,6 159,5 156,8 153,5 145,5
133 186,8 179,5 171,3 164,7 160,3 157,5 154,1 146,3
134 188,0 180,8 172,4 165,8 161,2 158,1 54,8 147,1
135 189,3 182,1 173,6 166,9 162,0 158,8 155,4 147,9 139,6
136 190,5 183,4 174,8 167,9 162,9 159,5 156,0 148,7 140,6
137 184,7 176,0 169,0 163,7 160,1 156,6 149,5 141,6
138 186,0 177,1 170,1 164,6 160,8 157,3 150,3 142,6
139 187,3 178,3 171,2 165,4 161,5 157,9 151,1 143,6
140 188,6 179,5 172,3 166,3 162,1 158,5 151,9 144,5 141,5
141 189,9 180,6 173,4 167,1 162,8 159,2 152,7 145,5 142,5
142 191,2 181,8 174,5 168,0 163,5 159,8 153,5 146,5 143,5
143 192,5 183,0 175,6 168,8 164,1 160,4 154,3 147,5 144,5 143,6
144 193,9 184,1 176,7 169,7 164,8 161,1 155,1 148,5 145,5 144,6
145 195,2 185,3 177,8 170,5 165,6 161,7 155,9 149,4 146,5 145,6 145,2
146 186,3 178,9 171,4 166,2 162,3 156,6 150,4 147,5 146,6 146,2
147 187,1 180,0 172,2 166,8 162,9 157,4 151,4 148,5 147,6 147,2
148 188,6 181,1 173,0 167,5 163,6 158,2 152,4 149,5 148,7 148,2
149 190,0 182,2 173,9 168,2 164,2 159,0 153,4 150,5 149,7 149,2
150 191,1 183,3 174,7 168,8 164,8 159,8 154,4 151,5 150,7 150,2
151 184,4 175,3 169,5 165,5 160,6 155,3 152,5 151,7 151,3
152 185,5 176,4 170,2 166,1 161,4 156,3 153,5 152,7 152,3
153 186,5 177,3 170,9 166,7 162,2 157,3 154,5 153,7 153,3
154 187,6 178,1 171,5 167,3 163,0 158,3 155,5 154,8 154,3
155 188,7 179,0 172,2 168,0 163,8 159,3 156,5 155,8 155,3
156 179,8 172,9 168,6 164,6 160,2 157,5 156,8 156,3
157 180,7 173,5 169,2 165,4 161,2 158,5 157,8 157,3
158 181,5 174,2 169,9 166,2 162,2 159,5 158,8 158,3
159 182,4 174,9 170,3 167,0 163,2 160,5 159,9 159,3
160 183,2 175,5 171,1 167,8 164,2 161,5 160,9 160,3
161 184,1 176,2 171,7 168,6 165,1 162,5 161,9 161,3
162 184,9 176,9 172,4 169,4 166,1 163,5 162,9 162,3
163 185,8 177,5 173,0 170,1 167,1 164,5 163,9 163,3

2. táblázat
A felnőttkori testmagasság előrejelzéséhez (Srámkova–Prokopec–Zelezny, 1978)
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TT = tényleges testmagasság (cm)

Életkor	
(év) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TT Becsült	testmagasság	(cm)
164 186,6 178,2 173,6 170,9 168,1 165,5 164,9 164,3
165 187,5 178,9 174,3 171,7 169,1 166,5 166,0 165,3
166 179,6 174,9 172,5 170,0 167,5 167,0 166,3
167 180,2 175,5 173,3 171,0 168,5 168,0 167,4
168 180,9 176,1 174,1 172,0 169,5 169,0 168,4
169 181,6 176,8 174,9 173,0 170,5 170,0 169,4
170 182,2 177,4 175,7 174,0 171,5 171,0 170,4
171 178,0 176,5 175,0 172,5 172,1 171,4
172 178,7 177,3 175,9 173,5 173,1 172,4
173 179,3 178,1 176,9 174,6 174,1 173,4
174 179,9 178,9 177,9 175,6 175,1 174,4
175 180,6 179,7 178,9 176,6 176,1 175,4
176 180,5 179,9 177,6 177,1 176,4
177 181,3 180,8 178,6 178,2 177,4
178 182,1 181,8 179,6 179,2 178,4
179 182,8 180,6 180,2 179,4
180 183,8 181,6 181,2 180,4
181 182,6 182,2 181,4
182 183,6 183,2 182,4
183 184,6 184,3 183,4
184 185,6 185,3 184,5
185 186,6 186,3 185,5
186 187,3 186,5
187 188,3 187,5
188 189,3 188,5
189 190,4 189,3
190 191,4 190,3



A	Conconi-teszt

A vérvétellel járó (ún. invazív) anaerobküszöb-meghatározás – mint általában a véres úton 
történő vizsgálatok – szükségszerűen nem vált túl népszerűvé. Ennek kiküszöbölésére dol-
gozták ki Conconi és mtsai. (1982) az anaerob-küszöb vérvétel nélküli (noninvazív) mód-
szerét, amelyet Conconi-tesztnek neveztek el.

A Conconi-teszt a következő törvényszerűségen alapul. A pulzusszám 120–170/180 ütés/
perc közötti értékei és a mozgás intenzitása (például futósebesség) között lineáris1  az össze-
függés. Azaz a pulzus a 120 ütés/perces értéktől az intenzitás növelésével egyre inkább 
emelkedik, míg el nem éri a 170/180, gyermekeknél a 200/210 ütés/perces értéket. Ha az in-
tenzitás ezt követően is emelkedik, a pulzusszám ezt már nem követi. Grafikus ábrázoláskor 
eltér a lineáristól. E pulzusszám és sebesség közti töréspontot nevezték el a sebességeltérés 
(vd =  velocity deflication vagy pulzuseltérés, pd = pulsus deflication) pontjának. Úgy ta-
lálták, hogy ennél a pontnál, más szóval az itt mért pulzusszámnál, illetve sebességnél van 
az anaerob-küszöb (1.	ábra). Ezt az állítást többek közt Harsányi (1988) áttekintő tanul-
mánya szerint is több utóvizsgálat bizonyítottnak fogadta el.

1. ábra 
Egy Conconi-teszt-eredmény (Harsányi, 1988)
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A	Conconi-teszt	végrehajtása
A teszt végrehajtása (előtte bemelegítéssel) 
400 m-es  futópályán történjen. A sportoló 
200 m-eket fusson. Az első 200 m ideje kb. 
60,0 s legyen. A következő, újabb – meg-
állás nélkül futott – 200 m-ek ideje a meg-
előző 200 m-énél újból és újból 2–3,0 s-mal 
alacsonyabb (tehát gyorsabb iramú) legyen. 
A 200 m-eken belül az iramnak egyenletesnek 
kell lennie. Az alsó, kezdő sebességhatárnak 
alacsonynak (12-14 km/h-nak) kell lennie, 
mert másként nem nyerhető elég (kb. 19-20) 
adat (200 m-es  idő és pulzusszám) a grafikus 
ábrázoláshoz.

A 200 m-ek futását akkor kell abbahagy-
ni, amikor a futó már nem képes 2-3 s-mal 
gyorsabb és egyenletes tempójú 200 m-ek le-
futására. E kérdésekben az 1. táblázat segít eligazodni. Ezenkívül célszerű elfogadni Probst 
(1988) tanácsát, miszerint az állóképességileg gyenge futó célszerűbb, ha az első 200 m-t 
70,0 s-mal kezdi. A jobb sportolóknak a Conconi-teszt szempontjából azokat tarthatjuk, akik 
legalább 45 percig képesek már folyamatosan futni (Marthys, 1987), vagy akik legalább 
3 éve edzenek és legalább heti 50 km-t futnak (Krüger, 1987).

Az	adatfelvétel	lehetőségei	a	Conconi-tesztnél
Ritmusszabályzó nélküli, egyszerűbb eljárás
Szükséges eszközök:

1. egy olyan pulzusmérő, amely nem teszi szükségessé a futás megszakítását. Ehhez ma 
legelterjedtebb a finn Polar Electro cég készüléke (2.	ábra). E készülék két részből áll. 
Az adókészülékből, amelyet az elektródövvel a sportolók mellkasára kell csatolni. 
A karóraszerű vevőkészülékből, amely a csuklóra csatolható. Erről olvasható le futás 
közben a pulzusszám,

2. egy stopperóra a 200 m-es  idők méréséhez,
3. a 400 m-es  futópályán a 200 m rajtjánál egy zászló, vagy egyéb jól látható jel.  

Ez a 3.	ábrán a II. pont.

Az adatrögzítés módja a következő. A futó a célból indul. Itt áll a tesztelő is, aki a 200 m-ek 
idejét méri. A futó a II. ponton való áthaladáskor a csuklójára csatolt pulzusmérőről leolvassa 
a pulzusszámot. Ezt megjegyzi. Közben 2 s-mal gyorsabb iramban továbbfut. A tesztelő 
eközben a II. pontnál lévő zászlónál történt áthaladás pillanatában megméri az első 200 m 
idejét. Bemondja a jegyzőkönyvvezetőnek. A futó a második 200 m végén (I. pont) ismét 

200 m-es  idő (s) km/h
60,00 12,00
51,40 14,00
45,00 16,00
40,00 18,00
39,50 18,23
39,02 18,46
38,50 18,70
38,00 18,94
37,50 19,20
37,00 19,46
36,50 19,73
36,00 20,00
35,50 20,28
35,00 20,57
34,50 20,86
34,00 21,15
33,50 21,49
33,00 21,82
32,50 22,15
32,00 22,50

1. táblázat
200 m-es  idők átszámítása sebességre 
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2. ábra 
A pulzusmérő készülék

leolvassa az ekkor adódó pulzusszámot és előbb az első, majd a második 200 m végén le-
olvasott pulzusszámot odakiabálja a jegyzőkönyvvezetőnek. A tesztelő közben megméri 
a második 200 m idejét, és megmondja a jegyzőkönyvvezetőnek. A jegyzőkönyvvezető 
az egyes 200 m-ekhez tartozó futóidőket és pulzusszámokat bejegyzi az adatlapra (2.	táb-
lázat). A további 200 m-ek adatainak rögzítése az előzőekhez hasonlóan történik.

A fenti módszerrel történő adatrögzítés Probst (1988) szerinti hibaforrása – a rosszul 
választott első 200 m-es  sebesség, a nem megfelelő iramnövelés és az anaerob hullám elérése 
utáni túl gyors sebességnövelésen kívül a 200 m-ek alatti nem egyenletes sebességtartás. 
Ez utóbbi főleg gyengébb, megfelelő iramérzékkel nem rendelkező futóknál és gyerme-
keknél fordul elő. Ennek kiküszöbölésére már több eljárást dolgoztak ki. Ezek közül egy, 
az edzésgyakorlatban is elérhetőnek tűnőt ismertetünk Gaisl és mtsai. (1987) nyomán. 
Ez a következő.

3. ábra 
A 400 m-es  futópálya és jelzései a Conconi-teszt lebonyolításához 

(Harsányi, 1988)
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Ritmusszabályozóval	végezhető	adatfelvételi	eljárás
A szükséges eszközök bővülnek a következőkkel. A 400 m-es  pályán a céltól kezdődően 
20 m-enként jelzéseket kell elhelyezni a futópálya belső szegélyén belül. Ezek helyét a 3.	áb-
rán 1–20. arab számokkal jelöltük.

Az iramtartás elősegítése érdekében a futó vagy a kezében, vagy a testére erősítve vi-
szi a következő, programozható zsebszámológépek valamelyikét: SHARP PC-125l vagy 
PC-1248 vagy PC-1260. E gépeket úgy szükséges programozni, hogy az előző 200 m ide-
jét 10 egyenlő részre osztva 10 (a 20 m-enkénti jelzéseknek megfelelő) hangjelzést adjon. 
Továbbá a következő 200 m-eknél az előzőkhöz viszonyítva e hangjelzéseket a 200 m-re  
vonatkozóan összesen 2 s-mal rövidebb időben adja meg. Így a futónak a feladata, hogy 
a hangjelzésekkor a 20 m-eket mutató jelnél legyen.

Az adatrögzítés módja a következő is lehet. A pulzusmérőt úgy is lehet programozni, 
hogy 5 s-onként folyamatosan mérje s memóriájába tárolja a pulzusszámot. Ez esetben nem 
szükséges a futónak 200 m-enként leolvasni és a jegyzőkönyvvezetőnek odakiabálni, hanem 
a futás után a pulzusértékeket kézzel le lehet hívni a vevőkészülék tárolójából, és be lehet 
írni az adatlapra, a tesztelő által mért 200 m-es  idők mellé.

Név: ___________________________________
Születési éve: ____________________________   
Dátum év: ______________________________   
Dátum hó: ______________________________   
Dátum nap: _____________________________  

 200-as  idő futó Pulzus
01. ________   _______  ____   ____   ___  
02. ________   _______  ____   ____   ___  
03. ________   _______  ____   ____   ___  
04. ________   _______  ____   ____   ___  
05. ________   _______  ____   ____   ___  
06. ________   _______  ____   ____   ___  
07. ________   _______  ____   ____   ___  
08. ________   _______  ____   ____   ___  
09. ________   _______  ____   ____   ___  
10. ________   _______  ____   ____   ___  
11. ________   _______  ____   ____   ___  
12. ________   _______  ____   ____   ___  
13. ________   _______  ____   ____   ___  
14. ________   _______  ____   ____   ___  
15. ________   _______  ____   ____   ___  
16. ________   _______  ____   ____   ___  
17. ________   _______  ____   ____   ___  
18. ________   _______  ____   ____   ___  
19. ________   _______  ____   ____   ___  
20. ________   _______  ____   ____   ___  
21. ________   _______  ____   ____   ___  
22. ________   _______  ____   ____   ___

2. táblázat
Adatlap a Conconi-teszthez  

(Harsányi, 1988)
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A	Conconi-tesztnél	felvett	adatok	feldolgozása,	értékelése
A felvett adatokból a 200 m-es  időket sebességre átalakítva vagy milliméterpapíron kézzel 
megrajzoljuk a pulzus-sebesség grafikont, vagy számítógéppel készíttetjük ezt el. Az 1.	áb-
rán egy számítógéppel készíttetett olyan teszteredmény látható, amelyen a gép megadja 
az anaerob-küszöbnél jelentkező futósebesség 1000 m-re  eső idejét is.

Ez azt jelenti, hogy a Conconi-teszttel megállapított anaerob-küszöb a 172/perces 
pulzusszámnál jelentkezik a példaként vett sportolónál. Más szóval az anaerob-küszöb 
nézőpontjából a 100%-os, edzésben individuálisan használható futósebesség 3:07,0/perces 
1000 m-es  iramnak felel meg. A Conconi-teszt alapján meghatározott intenzitászónákat 
az adott intenzitáshoz átlagosan hozzátartozó időtartamokkal együtt a 3.	táblázatban mu-
tatjuk be. A 4.	táblázatban pedig egy élvonalbeli középtávfutó ezen intenzitászónák szerinti 
edzésmunka arányait ismertetjük felkészülési szakaszonként.

Intenzitás (%) Megnevezés A futás időtartama (perc)
103 3–6
100 (vd) Maximális 6–12
97 Gyors 15–30
90 Közepes 40–60
80 Mérsékelt 60–90
75 Lassú 90–120

3. táblázat
A futás időtartama és intenzitása 
az individuálisan mért anaerob 
küszöbsebesség (=100%) alapján 
Mathys (1987) és Probst (1988) 
nyomán módosítva

Az	anaerob-küszöb	alkalmazása	az	edzésgyakorlatban
Az anaerob-küszöb értékei alapján szabályzott edzés lehetőségeit Gaisl (1979) a követke-
zőkben összegezte. Az aerob állóképesség extenzív, 1 óránál hosszabb ideig tartó tartós fu-
tással történő fejlesztéséhez az aerob-küszöbnél egyénileg mért, a megközelítően 130-150-es  
pulzusszámhoz tartozó sebességét célszerű használni. Ez 2 mmol/l laktátnál található meg, 
és például német maratoni futónőknél 3:52,0 perces 1000 m-eket jelentett.

Az anaerob állóképesség intenzív, 1 óránál rövidebb ideig tartó, tartós futással való 
fejlesztésénél az anaerob-küszöb individuálisan mért, 160–180-as  pulzusszámhoz tartozó 
futósebességet hasznos alkalmazni. Ez a futósebesség a 4 mmol/l laktátnál jelentkezik. Ezzel 
a sebességgel (például német maratoni futónőknél 3:37,0 perces 1000 m-es  iramban) csak heti 
2-3 edzés bonyolítható le. Nagyobb gyakoriság ezzel az intenzitással már nem hasznos, mert 
a szervezet glikogénraktárai kiürülnek stb. (Kindermann és mtsai., 1978).

Éves felkészülés szakaszai

Edzésmunka-intenzitás Felkészülés (%) Versenyek előtti
szakasz (%)

Verseny-
időszak (%)

Versenyszám-specifikus állóképesség 1 8,5 1,3
Anaerob-küszöb (100 %) 24 26,5 21
Extenzív állóképesség 75 65 66
Összesen 100 100 100

4. táblázat
A Conconi-teszt alapján megállapított intenzitászónák szerinti edzésmunkaarányok  

egy középtávfutónál (1500 m: 3:46 és 3000 m 8:15,54)
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A Conconi-tesztben kb. 6 hetenként elért eredmények	értékelését Molnár (1993) után 
az alábbiakban ismertetjük.

• Ha a második teszt az elsővel párhuzamosan jobbra tolódik (4/a	ábra), azaz a szer-
vezet nagyobb sebességnél vált át anaerob energiafelhasználásra, akkor ez javuló 
aerob teljesítményt jelez, s azt jelenti, hogy növelhető az aerob edzés intenzitása.

• Ha a második tesztnél a töréspont az elsőtől balra tolódva alacsonyabb sebességnél 
következik be, az azt jelenti, hogy az edzések hirtelen anaerob jellegűre változtak 
(4/b	ábra).

• Ha a második teszt görbéje jobbra tolódva sima, lapos, akkor azt jelzi, hogy az aerob 
állóképesség jelentősen javult. Ilyen görbék főleg idősebb hosszútávfutókra jellem-
zők (4/c	ábra).

• Ha a második teszt görbéje jobbra tolódott, de nem található rajta sebességtöréspont, 
az azt jelenti, hogy az aerob állóképesség javult, de hiányos az anaerob színvonal 
szintje (4/d	ábra).

4. ábra 
A Conconi-tesztben elért eredmények értékelése (Molnár, 1993)



Négyéves	olimpiai	felkészülési	terv	
Atlétika	
1997–2000

I.	A	sportág	nemzetközi	erőviszonyainak	helyzete	és	várható	változásai

Az atlétika az elmúlt négy évben továbbra is a dinamikus fejlődés jellemzőit mutatta. El-
terjedtsége, népszerűsége, a versenyszámok többségének széles körben való űzhetősége, 
az IAAF támogatási politikája hozzájárult ahhoz, hogy a legutóbbi olimpián több mint 
190 ország állította rajthoz atlétáit.

A megrendezett 44 versenyszámban közel 70 nemzet tudott döntős, 45 ér mes helye-
zést elérni.

Atlantában 14%-kal  emelkedett a rajthoz állt férfiak, 16%-kal  a nők száma; több mint 
2100 versenyző indult a versenyen.

Szakágankénti bontásban a dobószámokban nőtt legjobban az indulói lét szám (+28%), majd 
a gátfutás (+25%), vágtafutás (+22%), gyaloglás (+21%), ugrószámok (+9%) a sorrend. Azonos 
szinten maradt az összetett verseny zés és a távfutás indulói létszáma.

Összességében 15%-os  volt az emelkedés a rajthoz állásokban. A mennyiségi növekedés 
minőségi javulással is társult. Atlantában a versenyszámok 66%-ában jobb eredmény kellett 
a döntőbe jutáshoz, mint négy évvel ezelőtt (ffi: 75%, női 55%).

A győztes eredmények 57%-a  volt jobb Barcelonához képest.
A világ atlétikájában vezető szerepet játszik Európa, megelőzve Észak-Amerikát, Afri-

kát. Vágta- és gátfutásban erőteljesen jelentkezik Közép- és Dél-Amerika.
A nemzetek között egyeduralkodóvá vált az Egyesült Államok. Mögötte szélesedett 

a jó atlétákat felvonultató országok száma. Az eredmények az IAAF1 által végzett dopping-
ellenőrzés mellett javultak, ami azt jelzi, hogy a fejlett atlétikával, illetve megfelelő anyagi 
háttérrel rendelkező országok, egyének a felkészülés, versenyzés minden színterén (az edzé-
sektől az orvosi háttérig) fel tudják használni a legújabb metodikákat.

A sportágban várhatóan az elkövetkezendő években a fentiekben vázolt tendencia lesz 
a meghatározó. A nemzetközi szövetség hangsúlyt fektet a fiatalok versenyeztetésére is. 
Az   ifi-vb2-ken kb. 150 országból állítanak rajthoz indulókat, felmerült egy serdülő-vb ter-
ve is, folyamatosan megrendezésre kerülnek szakági vb-k, a nagyszabású világversenyek; 
1997-től  bevezetésre került a VB-ken pénzdíj is. A sok világesemény, az ehhez társuló anyagi, 
erkölcsi lehetőség az ellenfelek számát növelni fogja.

1 Nemzetközi Atlétikai Szövetség
2 Világbajnokság
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Csak a maximális háttérrel rendelkező egyének, illetve a versenyzőkből való nagy me-
rítési lehetőséggel bíró országok fognak vezető sze repet játszani. A jelek szerint a kisebb 
sikerek is jelentős „beruhá zást” igényelnek a jövőben.

A magyar atlétika az elmúlt évek világversenyein (OJ,3 vb) több dobogós, döntős he-
lyezést szerzett; összességében a részt vevő nemzetek sorában a mezőny első negyedében 
végeztünk (például vb: 25–30. hely). Hosszú idő után Kiss Balázs személyében olim piai 
bajnoka is van a sportágnak. Eredményeinket a növekvő nem zetközi színvonal melletti 
gyengülő hazai anyagi, szakmai, létszám-, szervezési helyzetben próbáltuk, próbáljuk elérni.

Évenként, a diákversenyeket is beszámítva 38 bajnokságot vagy bajnoki jellegű ese-
ményt szervez, kordinál a MASZ.4 Több mint 100 pontszerző szakosztály működik az or-
szágban. A felnőtt OB5-n átlag 30 szo.6 szerez érmes helyezést; az ifi/serd. A OB jellemző 
rajthoz állási száma: 1100–1200. A szakmailag rendkívül fontos serd. B (13–14–15 é.7) 
összetett bajnokságon átlagosan 300 fő indul.

E néhány fenti szám döntő módon az áldozatos munkát végző edzői, vezetői körnek 
köszönhető. Ezek az adatok a nyolcvanas évekhez képest is létszámcsökkenést jelentenek. 
Csökken a minőségi versenyzői szám, ami összefüggésben van a minőségi edzői szám 
csökkenésével.

A válogatottak döntő többségét a vezető szakosztályok biztosítják. A teljes megméretést 
jelentő Európa Kupán mindkét csapatunk az I. o. tagja; összetett csapataink a Szuper Ligá-
ban szerepelnek. Az 1996. évi 30-as  világranglistán a felnőtteknél 14, az ifiknél 17 atlétánk 
található.

A szakágak között őrzi vezető helyét a dobó szakág az összetett előtt. A világversenye-
ket, világranglistákat tekintve a többiek is értek el jegyzett helyezéseket, új megjelenőként 
a távfutás is, azonban a sikeres szakágakat sem kíméli a háttér romló tendenciája. A magyar 
atléták az utóbbi OJ-on az 1.	táblázatnak megfelelő helye zéseket és pontszámokat érték el.

3 Olimpiai játékok
4 Magyar Atlétikai Szövetség
5 Országos bajnokság
6 A hazai pontversenyben pontot szerző szakosztályok
7 Évesek

OJ Helyezések száma PontI. II. III. IV. V. VI.
1980. – – – 1 2 – 4
1984. Magyarország nem vett részt
1988. – – – – – 2 2
1992. – – – 2 1 – 8
1996. 1 – – – – 1 8

1. táblázat
A magyar atléták által az utóbbi olimpiákon elért helyezések és pontok száma 

(Pontozás: I–IV. = 7–5–4–3–2–1)
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II.	A	sportág	olimpiai	célkitűzése	az	évenkénti	időarányos	teljesítéssel

A célkitűzéseket a 2. táblázat tartalmazza.

Esemény Érmek száma
(db)

Pontszám
I–IV. helyezésekért I–VIII. helyezésekért

1997. vb 1–2 08–12 14–18
1998. Eb 1–3 16–20 22–26
1999. vb 1–2 10–14 15–20
2000. OJ 1–2 13–17 18–23

2. táblázat
Az atlétika célkitűzései a sydney-i OJ-ra

Pontozás: I–VI. = 7–5–4–3–2–1
 I–VIII. 9–7–6–5–4–3–2–1
Megjegyzés: – az 1998. évi budapesti Eb után az addigi tapasztalatok alapján az eredmény, 

 – célok felülvizsgálatra kerülnek,
 – az olimpia műsora megegyezik a vb műsorával,
 – sikeresebb számainkban az ellenfelek elsősorban európaiak.

III.	Az	olimpiai	keretek	összetétele

• „A” keret/éremesélyesek: 6 fő
• „B” keret/ pontszerzésre esélyesek: 39 fő

(Továbbá a Sydney 2000 programban szereplő itt fel nem soroltak.) A keretek nyitottak, 
időszakosan felülvizsgálatra kerülnek.

Az 1998. évi Európa-bajnokság után kialakul az olimpiai keret felülvizsgált névsora, 
illetve a csapat gerince.

IV.	A	felkészülés	szakaszainak	legfontosabb	eseményei	a	hazai	
és	külföldi	edzőtáborok	tervezett	időpontjai

Célversenyek
• 1997. Világbajnokság aug. 1–10., Athén GRE.
 Az olimpiai csapatkialakítás első felmérő éve, a következő évi Eb válogató éve. Ezért 

megoldandó feladat, hogy a szóba jöhető versenyzők kijussanak az eseményre.
 Cél: tétversenyen való felmérés, illetve tapasztalatszerzés. A verseny tapasztalatai 

alapján meghatározható az 1998. évi Eb várható versenyzői kerete.
• 1998. Európa-bajnokság, aug. 17–23., Budapest.
 A csapatkialakítás második felmérő éve. A hazai rendezés adta lehetőség kihasználásával 

minden olyan versenyzőt el kell indítani, aki jogot szerez a részvételre.
 Cél: tétversenyen való felmérés, tapasztalatszerzés. Az Eb alapján kialakítható 

az olimpiai csapat gerince, illetve a felülvizsgált bő keret.
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• 1999. Világbajnokság aug. Sevilla ESP.
 A végleges olimpiai keret kialakításának fontos eseménye, a válogatás fő versenye.
 Az előző évek során biztató teljesítményt nyújtó versenyzőknek biztosítani kell 

a részvételt. Az eddigiek alapján ki kell hirdetni a biztos olimpiai csapattagokat, 
a csapatba kerülés további elveit, az olimpiai szinteket.

 Értékelni kell az eltelt három évet.
• 2000. Olimpiai játékok szept. 16. – okt. 1. Sydney, AUS.
 Az olimpia évében fő feladat a személyre szóló felkészülés megszervezése, segítése, 

a szintteljesítések objektív feltételeinek biztosítása.
 Az olimpiai versenyek késői időpontja miatt (szept. vége) megoldandó kulcsfeladat 

a formaidőzítés problémája, illetve az ezt segítő edzőtábori program, versenynaptár 
és a csapatlezárás időpontja.

• Az 1997–1999. évi edzőtáborok felsorolása
 – Az olimpiát megelőző három évben (1997–1998–1999) az aktuális célversenyek 

közel azonos időpontja az egyszeri formába hozás tervezését teszi lehetővé. Ezért 
a felkészülés edzőtábori háttere ebben a három évben egy eddig is követett időbeli, 
színhelybeli beosztásra épül.

 Az olimpia évében – a késői időpont miatt – a tervezés el kell hogy térjen az addi-
giaktól, késleltetett formába hozást igényel; illetve versenyszám-specifikusan hatá-
rozható meg az egyszeri vagy kétszeri formába hozás tervezése.

 Ezt a fontos felkészítésmetodikai kérdést tovább nehezíti az olimpia évében szintet 
elérők újbóli (őszi) formába hozhatósága. A tapasztalatok szerint a tárgyévben szin-
tet elérőknek a kétszeri formába hozást kell megoldani. Ezért az olimpiai versenyek 
előtt minimum egy makrociklussal javasolt a csapatlezárás. Az olimpia évére már 
előzetesen csapattagságot kapott versenyzők számára az egyszeri formába hozás 
(megfelelő, egyeztetett kontrollal) tervezhető.

• A felkészítés három színtere a hazai feltétel- és klíma viszonyok alapján került ter-
vezésre.
1. A hazai helyszínek között a késő tavaszi, nyári időpontokban a szakágak többsége 

részére elsődleges Tata. A téli, kora tavaszi időpontokban a fedett lehetőségek kor-
szerűtlen volta miatt magas szintű szakmai munkára ez a helyszín a terv írásakor 
nem alkalmas.

 További itthoni kiemelt helyszín Budapest.
2. A nálunk tapasztalható időjárási viszonyok miatt a nemzetközi szintű edzésmunka 

elvégzése érdekében a téli, tavaszi időszakokban a kiemelt kerettagok részére 
meleg éghajlati övezetben szükséges edzőtábori munkát tervezni.

3. Geográfiai viszonyaink miatt a magaslati hatásokat igénylő edzésmunka elvég-
zéséhez magaslati hely színeket is igénybe kell vennünk.

• A felkészülés a klasszikus edzéselméleten alapulva tagozódik, a célversenyt meg-
előző események (például fedettpályás versenyek) eszközként kerülnek beépítésre. 
A ciklusok hangsúlyos heteinek megfelelő szintű megoldásához szükségesek a fent 
említett edzéshelyszín-lehetőségek. (A világ élvonala már jó ideje „elmegy” a rossz 
idő, illetve körülmények elől a megfelelő helyekre.)



520 Edzéstudomány

V.	Válogatási	elvek,	módszerek,	válogatóversenyek

A Magyar Atlétikai Szövetség az elmúlt két olimpiai ciklusban alkalmazta azt a kiemelési szisz-
témát, hogy a tárgyévet megelőző év világversenyén jó helyezést elért versenyzők szintteljesítési 
kötelezettség nélkül készülhettek az adott év célversenyére. Ezt a gyakorlatot az élvonal nyugodt 
felkészülése érdekében a jövőben is folytatni szeretnék. (Kiemelkedő eredményt elért verseny-
zőknél probléma esetén a megelőző évben elért döntős helyezés is figyelembevételre kerül.)

Ennek szellemében a MASZ csapattagként kezeli az
• ’96. évi olimpia 1–16. helyezettjét az 1997. évi vb-re,
• ’97. évi vb 1–16. helyezettjét az 1998. évi Eb-re,
• ’98. évi Eb 1–12. helyezettjét az 1999. évi vb-re, javaslat a MOB felé:
• ’99. évi vb 1–12. helyezettjét a 2000. évi olimpiára. (Három fő esetén a jobbik kettő 

versenyző kerül jelölésre.)

A végleges olimpiai csapatba kerüléshez a csapattagként jelölt versenyzőknek is megfelelően 
ellenőrzött forma, illetve az IAAF/EAA szintfeltételek teljesítése szükséges.

A csapattagság általános elvei:
Az olimpiai csapat tagja lehet az az atléta,

• akinek esélye van döntőbe kerülni,
• az a fiatal, aki perspektivikusan az olimpia után beérhet, és versenyszámában elő-

döntős esélye van.

Az előzetesen csapattagnak jelölt versenyzőknek meghatáro zott határideig teljesíteni kell 
a jóváhagyott szinteket, feltételeket. Egy kiugró teljesítményre nem épülhet a válogatás. 
A megbízható teljesítőképességet megelőző nemzetközi eseményeken jelezni kell.

Válogatóversenynek tekinthetők mindazok az IAAF–EAA8–MASZ által felügyelt 
versenyek, amelyek szerepelnek az éves szakmai programban. A szintteljesítési feltételeket 
a IOC9/IAAF kiírása alapján kidolgozva a MOB10/MASZ hagyja jóvá. A végleges olimpiai 
szintek a 2000. évi szakmai programban jelennek meg.

Kiemelkedő események egymásutánisága az elkövetkező négy évben:
1997:	 fedett vb   1998:	 fedett Eb
  mezei vb   mezei vb
  gyalogló VK   EK
  EK I. o.    Össz.EK
  Össz. EK Szuper L.  ifi vb
  up. Eb    Eb
  ifi Eb    VK
  vb    IAAF/GP-versenyek
  Universiade
  IAAF/GP-versenyek

8 Európai Atlétikai Szövetség
9 Nemzetközi Olimpiai Bizottság
10 Magyar Olimpiai Bizottság
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1999: fedett vb   2000: fedett Eb
  mezei vb   mezei vb
  gyalogló VK   EK
  EK    Össz. EK
  Össz. EK   ifi vb
  up. Eb    OLIMPIA
  ifi Eb    VK
  vb    IAAF/GP-versenyek
  Universiade
  IAAF/GP-versenyek

VI.	A	tudományos	és	orvosi	háttérre	vonatkozó	tervek

a) Tudományos háttér
 A sportág szerteágazó mozgásanyaga; az edzői-versenyzői állomány; a jelenleg al-

kalmazott, alkalmazható objektív ellenőrzési módszerek tárgyi, anyagi megoldása, 
a fentiekből levont tapasztalatok szükségessé teszik, hogy rendelkezzünk egy olyan 
szakágspecifikus, viszonylag egyszerűen hozzáférhető, finanszírozott, a mindennapi 
munkába gyorsan és hatéko nyan beépíthető tudományos visszajelzéssel, amely aktívan 
segíti a fel készülés minden szakaszát.

 A sportágban szükséges különböző mérések, elemzések közül kiemel hető:
• a többkapus fotocellás ellenőrző rendszer (egy mobil berendezés beszerzése sokat 

segítene),
• a dinamikus erőmérések, gyorserőmérés,
• talajra ható erők elemzése, erőmérő plató,
• a pályán végezhető mozgásanalízis,
• aerob és anaerob kapacitásmérés (az edzéshelyszíneken alkalmazható savasodás-

mérők beszerzése jelentősen segítené a munkát),
• a szív-keringési rendszer állapotának mérése (támogatást jelentene több „Sport-

tester” interface és program beszerzése),
• edzettség mérése, terhelési konzultációk.

b) Orvosi háttér
 A felkészülés orvosi háttere mind a felkészítésben, mind a megelőzésben, mind a re-

generálásban egyre jelentősebb hangsúlyt kap a világ atlétikájában.
 A jelek szerint a „hagyományos” dopping kimutathatósága új kutatási irá nyokat, új 

gyógyszeres felkészítési metodikákat hozott a sportba.
 A megengedett felkészítési módszerek alkalmazása érdekében nagyobb ráfordítás lát-

szik szükségesnek az élvonal teljesítőképessége érdekében. A fentiek megismerése, 
megismertetése, a munkába való beépítése mel lett továbbra is hangsúlyt kell fektetni:
• az általános orvosi szűrés, ellenőrzés teendőire, az edzésterhelés hatásainak mé-

résére,
• a doppingellenőrzésekre (versenyen, versenyen kívül), a felvilágo sító munkára,
• a megelőzésre; a gyúrók szerepére (igen hasznos segítséget jelentene az élvonal 

ellátása egyéni, hor dozható fizikoterápiás géppel),
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• a korszerű vitaminok, ásványi sók, kiegészítők beszerzésére,
• a sportág versenyzői köréhez megfelelő számú orvos (minimum há rom fő), gyú-

rók alkalmazására.

VII.	A	szakmai	irányításért	felelős	személyek	és	munkamegosztásuk

Nem került kimunkálásra.

VIII.	Gazdasági	és	technikai	feltételek

a) Az olimpiai felkészülés várható költségei:
 1997: 45,7; 1998: 46,9; 1999: 54,7 és 2000: 56,0 millió Ft 1997-es  áron.
 A fentiekben nem szerepelnek a felszerelésköltségek, Reebok-támogatás, a szükséges 

szerek árai (OTSH11-beszerzés?), a hazai rendezésű versenyek kiadásai.
 A számított összegek a versenyzők felkészüléséhez szükséges kiadásokat tartalmaz-

zák (edzők költségeivel együtt).
b) Technikai háttér
 A közvetlen anyagi háttér mellett elengedhetetlenül szükséges a fel készülés tárgyi 

hátterének biztosítása.
 A korszerű olimpiai felkészüléshez meg kell oldani:

• a tatai edzőtábor téli munkára való alkalmassá tételét (normális fedettpályás edzési 
lehetőség!), az edzőtábor korszerű felszerelését,

• az Olimpiai Csarnok folyamatos használhatóságát minimum a fel készülési szakasz 
november–május időszakában,

• megfelelő színvonalú, feltételű államközi szerződések kötését a csereedzőtáborok 
lebonyolítására,

• a különböző sportszerek központilag történő nagyobb számú be szerzését,
• támogatni kell a műanyagpálya-építő kezdeményezéseket.

Megjegyzések	az	olimpiai	felkészülési	tervhez
Feltehető, hogy az olimpiai felkészülésben döntéshozók munkáját nagyban elősegítették 
volna a következők.

• Ha a nemzetközi erőviszonyok egyébként részletes elemzése tartalmazta volna 
az előző OJ-on elért pontszámok (1.	táblázat) mellett azt, hogy ezzel az országok 
rangsorában a magyar atléták hányadik helyet tudták elérni, továbbá azt, hogy a töb-
bi sportág hány ponttal járult hozzá Magyarország helyezéséhez (például 1996-ban  
a magyar sportolók által szerzett 151 pontból 8 pontot szerzett az atlétika). S követ-
keztetésként azt is, hogy a Sydney-ben 2000-re tervezett 13–17 pont azt jelenti, hogy 
csak 3–4 atlétától várható I–VI. helyezés elérése.

11 Országos Testnevelési és Sporthivatal
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• Az olimpiai keretbe javasolt sportolókról közölt adatok (név, szül. év, ver senyszám, 
edző neve) még a sportágon belüliek számára sem tartalmazza azokat az informáci-
ókat, amelyek alapján felelős döntést lehet hozni arról, hogy a felkészülésre igényelt 
évenkénti 45–56 millió Ft-os  ráfordítás elfogadható-e. Valószínűnek tűnik, hogy e ter-
vekhez kiadott irányelvekben célszerű szigorúan meghatározni, hogy a társadalom által 
finanszírozott olimpiai keretbe kerüléskor az alábbi információk nélkül ne lehessen 
bekerülni: sportoló neve, az OJ idején várható életkora, a versenyszámra vonatkozó 
csúcsteljesítmény-életkor, egyesülete, versenyszáma, az OJ-on döntőbe kerüléshez 
szükséges abszolút eredmény, a versenyző eddigi legjobb ab szolút és világversenyen 
(ifj. vb-n, felnőtt vb-n, OJ-n) elért helyezése, testmagassága, testtömege, edzője neve, 
az OJ-ig  várható évenként terve zett, abszolút teljesítményfejlődése. A nem mérhető 
sportágakban az OJ-ig  rendezendő ifj. vb-i, felnőtt vb-i  helyezésének várható ala-
kulása.

• Ha az évenkénti és az egy éven belüli felkészülés tartalmára és terhelésére ugyanolyan 
konkrét, kézzelfogható irányelveket ad a terv, amilyen konkrét tudott lenni a társada-
lomtól igényelt gazdasági, technikai feltételek megfogalmazásakor.



Rekreációs	edzésprogramok

Hetek
sorsz.

30 év alatt 30–49 éves korban 50 éves kor felett
távolság idő távolság idő távolság idő

(m) (perc) (m) (perc) (m) (perc)
01. 3200 34:00 3200 36:00 1600 20:00
02. 3200 32:00 3200 34:00 2400 30:00
03. 3200 30:00 3200 32:00 3200 40:00
04. 4000 38:00 3200 30:00 3200 38:00
05. 4000 37:00 4000 39:00 3200 36:00
06. 4000 36:00 4000 38:00 3200 34:00
07. 4800 45:00 4000 37:00 4000 42:00
08. 4800 44:00 4800 46:00 4000 40:00
09. 4800 43:00 4800 45:00 4000 38:00
10. 4800 42:00 4800 44:00 4800 47:00

2. táblázat
Gyalogló edzésprogram Cooper (1982) szerint, heti 3-5-ször

Megjegyzés: A távolságértékeket a mérföldről m-re  történt átszámítás után lefelé kerekítettük.

 Hetek Az edzés tartalma Összes idő 
 sorszáma  (perc)
0 1. GYGYFGYGYGYFGYGYFGYGYFGYGYFGYGYGYGY 20
0 2. GYFGYFGYGYFGYGYFGYFGYFGYGYFGYGYGY 20
0 3. GYFGYFGYFGYGYFGYFGYFGYFGYFFGYGY 20
 4. GYFGYFGYFGYGYFGYFGYFGYFGYFFFGY 20
 05. GYFFGYFFGYFFGYGYGYFFGYFFGYGYGYFFGYFFGYGYGYGYGY 30
 06. GYFFGYFFGYFFGYGYFFGYFFGYGYGYFFGYFFGYGYFFGYGY 30
 07. GYFFGYFFGYFFGYGYFFGYFFGYGYGYFFGYFFGYGYFFGYGY 30
 08. GYFFFGYFFGYFFFGYFFGYGYFFFGYGYFFFGYFFGYGYGYÁ 30
 09. GYFFFGYFFFGYFFFGYGYFFFGYFFFGYFFFGYFFFGYGY 30
 10. FFFFGYFFFGYFFFFGYGYFFFGYFFFFGYFFFFGYGYGY 30
 11. FFFFGYFFFGYFFFFGYGYFFFGYFFFFGYFFFFGYGY 30
 12. FFFFFFGYFFFFGYFFFGYGYFFFFFGYFFFFGYFFF 30

1. táblázat
Gyalogló-futó edzésprogram Pieper (1983) után kezdőknek, heti 3-4-szer

GY = gyaloglás 1 perc F = futás 1 perc
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Hetek
sorsz.

30 év alatt 30–49 éves korban 50–59 éves korban
Távolság
(m)

 idő
(perc)

Távolság
(m)

 idő
(perc)

Távolság
(m)

 idő
(perc)

01. 3200 GY 32:00 3200 GY 34:00 1600 GY 18:00
02. 4800 Gy 48:00 4000 GY 42:00 3200 GY 36:00
03. 3200 GYK 26:00 4800 GY 50:00 4800 GY 54:00
04. 3300 GYK 24:00 3200 GYK 25:00 4800 GY 52:00
05. 3200 K 22:00 3200 GYK 24:00 3200 GYK 26:00
06. 3200 K 20:00 3200 K 22:00 3200 GYK 24:00
07. 4000 K 25:00 4000 K 28:00 3200 K 22:00
08. 4000 K 23:00 4000 K 26:00 3200 K 20:00
09. 2200 30:00 4000 K 25:00 4000 K 27:00
10. 3200 27:00 4800 K 31:00 4000 K 25:00

GY = gyaloglás, K = kocogás
Megjegyzés: A távolságértékeket a mérföldről m-re  történt átszámítás után lefelé kerekítettük.

3. táblázat
Kocogó/futó edzésprogram Cooper (1982) szerint, heti 3–4-szer

Hetek
sorsz.

30 év alatt 30–49 éves korban 50–59 éves korban
Távolság

(m)
idő

(perc)
Távolság

(m)
idő

(perc)
Távolság

(m)
idő

(perc)
01. 08000 30:00 06400 20:00 04800 20:00
02. 08000 25:00 06400 18:00 04800 18:00
03. 08000 20:00 08000 24:00 06400 25:00
04. 09500 26:00 08000 22:00 06400 24:00
05. 09500 24:00 08000 20:00 08000 32:00
06. 11200 30:00 09600 26:00 08000 28:00
07. 11200 27:45 09600 24:00 08000 24:00
08. 11800 35:00 11200 30:00 09600 30:00
09. 12800 34:00 11200 28:00 09600 26:00
10. 12800 32:00 11200 27:55 11200 32:00

Megjegyzés: A távolságértékeket a mérföldről m-re  történt átszámítás után lefelé kerekítettük.

4. táblázat
A kerékpározó edzésprogram Cooper (1982) szerint, heti 3-4-szer
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Hetek
sorsz.

1. edzésegység 2. edzésegység
Táv (m) Pihenő (perc) Táv (m) Pihenő (perc)

01. 1 × 200 – 1 × 200 –

02. 1 × 200 kb. 4 1 × 200 kb. 41 × 100 – 1 × 100
03. 2 × 200 kb. 3–4 2 × 200 kb. 3–4
04. 2 × 200 kb. 3 2 × 200 kb. 3

05. 1 × 300 kb. 2–3 2 × 200 kb. 2–31 × 200 – 1 × 100
06. 2 × 300 kb. 2 1 × 300 kb. 2

07. 2 × 300 kb. 1–2 1 × 200 kb. 1–2– – 1 × 300

08. 1 × 400 kb. 1 2 × 300 kb. 11 × 200

09. 1 × 400 kb. 1 1 × 400 kb. 11 × 200 – 1 × 200

10. 1 × 500 kb. 1 2 × 300 kb. 11 × 200 – 1 × 100
11. 2 × 400 kb.1 1 × 400 kb. 1

12. 1 × 500 kb. 1 2 × 400 kb. 11 × 300

5. táblázat
Úszó edésprogram Starischka (1982) után kezdőknek, heti 2-szer
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