
 

 

Edzéselmélet – jegyzet          
1. A hazai sporttudomány és az edzéselmélet kialakulása, funkciója 

és fejlődésének tendenciái. A sporttudományi kutatások tárgya, a 

sporttudomány önállósága.  

Az edzéselmélet magába foglalja azokat az ismereteket (edzéselveket, edzésmódszereket, 

edzéseszközöket, új tudományos felismeréseket, gyakorlati tapasztalatok általánosítását 

stb.), amelyek a sportteljesítmény fokozására, az elért teljesítményszint fenntartására 

vonatkoznak. 

Az edzéselmélet a sporttudomány egyik elmélete, amelynek tárgyát a sportedzés 

folyamatának, 

az egyéni csúcsteljesítmény elérésének, valamint a versenyzésnek a kérdései alkotják. 

Szoros kapcsolatban más tudományágakkal vizsgálja a sportbeli felkészülés teljes folyamatát, 

leírja a teljesítmény-fejlesztésnek, a személyiség alakításának fő követelményeit. 

Ezek alapján irányelveket, ajánlásokat tartalmaz a feladatok optimális megoldására. 

 

Az edzéselmélet fő összetevői: 

· az edzéstervezés elméleti-metodikai szempontjai, 

· edzésrendszerek (az edzés szerkezeti, szabályozási kérdései), 

· versenyrendszerek (előkészítő-, fő versenyek, bajnokságok), 

· a teljesítmény-összetevők fejlesztése (mozgáskészségek, képességek stb.). 

 

Az edzéselmélet kialakulásának fázisai: 

· a gyakorlati tapasztalatok tudományos szintű általánosítása, 

· a sportedzéssel, versenyzéssel kapcsolatban lévő tudományos (kísérleti) kutatási 

eredmények és ismeretek felhasználása, 

· a sporttudományos kutatási eredmények és ismeretek, valamint az eredményes gyakorlati 

tapasztalatok összekapcsolása. 

 

Az edzéselmélet két területre osztható: 

· általános edzéselmélet (erő, állóképesség, versenyzés), 

· speciális edzéselmélet (speciális sportági vagy egyéb speciális szakterület edzéselmélete). 

 

Edzéselmélet forrásai: 

· általános, edzői tapasztalatok, tudományból átvett tapasztalatok, saját tapasztalatok. 

 

Terminológia: 

· a tudományok, szakmák, foglalkozások rendelkeznek saját fogalomrendszerrel, 

amely a szakemberek közötti együttműködést biztosítja. Az edzéselmélet számos 

fogalmat átvéve saját terminológiával rendelkezik. 

 

Tudományossága 

1. Önálló kérdésfeltevés: 

2. Önálló válaszok (metodika): 

3. Önálló dokumentáció: - könyvtár 

- számítógépes kapcsolat a világgal 

- OTSH, Művelődési Minisztérium 

4. Intézményi háttér - TF 

Az edzéselmélet nem az egyes érintett tudományos eredmények - sportélettan, sportlélektan, 



sportpedagógia, biomechanika stb. kutatási eredményeinek megállapításainak - öszszegzése, 

egymás mellé helyezése. Ennél általánosabbat, többet, lényegesebbet jelent. 

Olyan elmélet ez, amelyben szoros, funkcionális kapcsolatban vannak a különböző 

tudományterületeinek 

sajátos eredményei a gyakorlattal. 

Az edzéselmélet feladata főként összegző, integratív jellegű, de feltesz olyan jellegű 

kérdéseket is, amelyek a társadalomtudományok kutatásait ösztönzik, segítik azok kedvező 

irányú továbbfejlődését. 

A hazai tudományfejlődési áramlatok elemzésekor két kérdéscsoportra összpontosulhat 

a szakmai körök figyelme. Az elsőben a lényeges elemek: 

· milyen sajátos szerkezeti modell felel meg a sporttudománynak, 

· miként realizálódott ez a modell, milyen tényezők hatnak a szerkezeti modell ellen, 

· mit kell tenni, hogy a nyilvánvaló, tetten érhető akadályokat elhárítsuk. 

A második kérdéscsoport a tudomány és gyakorlat kapcsolatára, illetve a tudomány jövő 

feladatainak, fejlesztési irányainak vázolására terjed. Tehát mit kell tennünk ahhoz, hogy a 

sporttudomány ténylegesen az interdisciplináris fejlődés mentén haladjon. 

A fejlődést formálisan három szakaszra lehet osztani. Az első szakasz a sporttudományok 

egymás mellett élése, a kiegészítő jelleg. A második fázis, hogy legalább két tudomány 

kutatói vállalkoztak egyazon jelenség kutatására, az eredmények értelmezésére. Ez az átfogó 

jelleg. 

A sporttudomány interdisciplinárissá válása jellemzi a tudományfejlődés harmadik fázisát. 

 

2. A korszerű edzés jellemzői, edzésrendszer, edzésmódszer jellemzése. 

Edzéseszközök: pozitív és negatív hatások. 

A sportoló azért vállalja az edzéseket, hogy egyénileg fokozatosan jobb eredményt érjen 

el a választott sportágban. 

Az alapvető fizikai tulajdonságok fejlesztését segítő gyakorlatokat, a technikai, taktikai 

képzést, más sportágban való részvételt stb. a sportági felkészülés érdekei irányítják. 

Hazai és nemzetközi méretű csúcsteljesítményeket csak egy sportágban lehet elérni. 

Az egy sportágban való specializálódás következtében sem válhat a sportoló felkészülése 

egyoldalúvá. 

Az edzés a teljesítményfokozás tudományosan irányított folyamata, amelynek során 

tervszerűen alakítjuk a sportoló teljesítőképességét és teljesítőkészségét, hogy ezzel a 

sportágában, 

versenyszámában eredményt érjen el. Az alapvető jellemzője tehát a teljesítményfokozásra, 

az elért teljesítményszint fenntartására való törekvés. Ez a törekvés különbözteti meg 

a versenysportot minden más testnevelési és sporttevékenységtől. 

 

Az edzés fő területei: 

· a fizikai, pszichikai terhelések tervszerű adagolása és fokozása az egyén működési 

szintjének emelése érdekében, 

· meghatározott mozgásoknak, valamely sportág mozgásanyagának tervszerű oktatása 

a technikai-taktikai képzés keretében, 

· nevelő hatások alkalmazása a kedvező személyiség alakítása érdekében, 

· az életmód célszerű formálása a felkészülés követelményeinek figyelembevételével. 

 

Az edzésrendszer 

Az edzésrendszer rendszerfeltételeknek megfelelően szervezett és vezetett edzés 

alapelemeinek 

(erőnléti, technikai, taktikai edzés, versenyelőkészítés, értékelés stb.) összessége, 



az elemek között fennálló kölcsönhatásokkal. Gyakorlati értelemben az egymást követő, 

egymással 

összefüggő edzések, versenyek sorozata a teljesítményfokozás, az elért teljesítményszint 

fenntartása érdekében. Hatékony érvényesülésében döntő szerepe van az edzésfeladatok, 

edzéselvek, edzéseszközök és edzésmódszerek kölcsönös összefüggésének. Az edzésrendszer 

az edzés céljainak, elveinek, módszereinek, eszközeinek logikus kapcsolata. 

 

Edzésmódszernek 

Edzésmódszernek a valamely meghatározott tulajdonság fejlesztésére szolgáló eljárást 

nevezzük. 

 

Az edzés jellemzői 

1. A sportoló egyénileg vagy csapatszinten fokozatosan jobb eredményt akar elérni  

2. A képzést különböző érdekek irányítják. 

3. Az edzés a sportoló valamennyi életterületébe behatol, mert szabályozó funkcióvá 

válik. 

4. Szükséges az egyéni képzés és a sportolói önállóság. 

5. Addig tart, amíg az edző vezető szerepe megmarad, különben nem lesz teljesítmény. 

6. Egymásraépülés az edzések között. 

7. Fokozatosan nő a tudományos karakter. 

8. Az edzés az életkor függvényében változik. 

 

Edzés és teljesítmény 

 Az edzés hatására bekövetkező 

terhelés teljesítmény nem lineáris ! 

A sportoló teljesítményének fokozásában és megtartásában szerepet játszó testgyakorlatokat, 

versenyeket, ismereteket (technikai, taktikai, egészségügyi stb.), ellenőrző próbákat, 

teszteket, értékelési eljárásokat, segédeszközöket (szőnyeg, bábú, súlyzó, gumikötél stb.) és a 

természet erőit, erőforrásait nevezzük edzéseszköznek. 

 

Edzéseszközök rendszere 

1. természet erői,                                                         10. káros: dopping, 

2. higiéne,                                                                    11. egyes természeti erők 

3. testgyakorlatok,                                                       12. higiéne hiánya. 

4. versenyek, 

5. szakismeretek, 

6. pszichológiai eszközök, 

7. ellenőrzések, értékelések, 

8. magaslati edzés, 

9. masszázs, orvosi támogatás. 

 

1-2. A természet erői, a higiéne 

Az edzettség növelésére kiváló a napfény, a friss levegő, a víz. Ezek megszilárdítják a 

sportolók fertőző betegségekkel szembeni ellenállóképességét. 

A szabadban végzett edzések a szervezet működésének megszilárdításában értékesebb 

szerepet játszanak, mint a teremedzések. 

Az edzettség megszilárdításában nagyon lényegesek a higiénés szokások is. Már a 

kezdő sportolót meg kell tanítani a helyes testápolásra, étkezésre, a munka, a szórakozás és a 

pihenés egyensúlyára. Semmiképpen ne tegyünk engedményeket az alkoholfogyasztással és a 

dohányzással szemben. 



 

 

3. Testgyakorlatok 

A teljesítményfokozás legfontosabb eszközei a testgyakorlatok. Ezeknek összhangban 

kell lenniük az edzésfolyamattal, a kitűzött célokkal és feladatokkal, felhasználásuk nem 

történhet 

válogatás nélkül. Bármely gyakorlat célszerűsége attól függ, hogy mennyit használ a 

szervek, szervrendszerek fejlesztésének, valamint a választott sportág eredményes űzésének. 

Olyan gyakorlatokat alkalmazzunk, amelyek a mozgástanulásban és a terhelés adagolásában 

kedvező hatásúak, megalapozzák a több éves edzésmunkát, a folyamatos eredményjavulást. 

A testgyakorlatokat formájuk és szerkezetük szerint osztályozhatjuk. Beszélhetünk 

versenygyakorlatokról, speciális gyakorlatokról és sokoldalúan képző gyakorlatokról. 

Versenygyakorlatoknak olyan sajátosan szerveződő mozgásokat nevezünk, amelyek 

valamilyen sportágban megfelelnek az érvényes versenyszabályoknak. A versenygyakorlat a 

legtöbb sportágban az edzettség fejlesztésének legfontosabb eszköze. 

Ha az edzésen a verseny külső feltételeit is figyelembe vesszük, továbbá ha a gyakorlás 

a versenyszabályoknak megfelelően történik, akkor versenyszerű edzésről beszélünk. Ilyen az 

edzőmérkőzés. 

A versenyszerű edzés komplex edzésformát jelent és rendkívül fejlesztő hatású a sportoló 

speciális felkészültségének javítására. Határterhelést nyújthat fizikai és pszichikai 

szempontból 

és alkalmas arra, hogy maximálisan mozgósítsa a sportoló erőit. 

 

4. Versenyek 

A speciális edzettség fejlesztésének egyik eszköze a verseny, a jól felépített versenyzés. 

Szerepe a következő területeken jelentkezik: 

· a speciális fizikai képzésben (pl. dobó- és ugróerő fejlesztésében), 

· a speciális technikai képzésben, versenybiztos technika kialakításában, speciális érzékek 

fejlesztésében (pl. iramérzék), 

· speciális taktikai képzésben, az egyén, illetve a csapat számára előnyös taktikai 

készségek, képességek kifejlesztésében, 

· speciális fizikai felkészítésben, a versenykörülmények elviselésében és hatékony 

felmérésében, a versenyzéshez szükséges pszichikai tulajdonságok kialakításában. 

 

5. Szakismeretek 

Minél jobban közeledik a sportoló szakismereteinek szintje a rendelkezésre álló 

tudásanyaghoz, 

annál nagyobb az esélye egyéni lehetőségeinek - fizikai, pszichikai - optimális fejlesztésére. 

A fizikai képzés terén előnye van annak, aki az erőkifejtések hátterében rejlő 

izomműködésekről 

ismeretekkel rendelkezik. Az előny főként az alkalmazott ellenállások nagyságában 

és az ismétlésszámok tudatos megválasztásában jelentkezik. 

A technikai képzésben sokat segít az, ha a sportoló az elsajátításra kitűzött 

mozgáskapcsolatok 

helyes végrehajtásáról szakismeretekkel rendelkezik. Ez fontos feltétele a mozgás 

helyes elképzelésének, majd javításának. 

A szakismeretek az életrendnek, egészségügyi szokások kialakításának is lényeges feltételei. 

Végül megfelelő szakismeret révén válhat a sportoló az edző szakmai partnerévé, tervezhetik 

közösen a programokat, értékelhetik a megtett utat. 

 



6. Pszichológiai eszközök 

Mentális tréning: versenyzés cselekvéssel kapcsolatos képzeleti tréning ellazult állapotban. 

Regeneráló, sérülésmegelőző hatása van. 

Autogén tréning: szervrendszereket szabályoz (szív-, vérnyomás-, hőszabályozás). 

Bio fitback tréning: embereknek saját aurája van, ezt lehet edzeni. 

Beszélgetés: szorongás oldása, feszültség kibeszélése, csökkentése, motivációs bázis 

karbantartása, fokozása. Egyéni- és csoportterápia. 

Relaxáció, gyógyszeres kezelés. 

 

8. A magaslati edzés 

Az 1500 méteren felüli magasságot nevezzük magaslatnak.  

 

Magaslati platók: 

· 2400 m, 

· 4000 m, 

· 4000 m felett (4-7000). 

 

7000 méter felett az ember nem bírja szabad tüdővel. 

Legfontosabb inger: csökkent légköri nyomás. Megváltoznak a nyomásviszonyok a 

szervezeten belül és kívül. Például a sejtekben az oxigén nehezen diffundál át a 

nyomáskülönbség 

miatt. Ingert jelent: 

· ritkább levegő, 

· hőmérséklet csökkenése ( 100 m-ként 0,5-1°C páratartalomtól függően), 

· levegő nedvességtartalma (tengerszinthez viszonyítva a páratartalom 2000 m-nél 

50%-os, 4000 m-nél 25%-os. 2000 m-ként a felére csökken), 

Ultraibolya sugárzás megnő, kismértékben csökken a gravitáció is. 

A légzőmozgások könnyebbé válnak magaslaton, jobban tágul a tüdő, megnőnek a 

belső légterek, reakció csökken, koordináció romlik. Javul az oxigén-kihasználás, 

vérmennyiség, 

pulzusfrekvencia először emelkedik, majd csökken, vérnyomás általában rendeződik. 

Megjelennek a kiszáradás formái, bőrgyulladások, haemoglobin mennyiség nő, besűrűsödés a 

vérben, nátrium-kálium transzport arányváltozása történik, vér pH savas irányba tolódik el, 

izomkontrakció csökken. 

Káros hatások: 

· hegyi betegség (hányinger, rosszullét, fejfájás már alacsonyabb magasságban is; 

nincs probléma, ha 2-3 napon belül rendeződik) 

· anaemiás hypoxia (vérszállító szervek nem tudják szállítani az oxigént ® légszomj, 

tartós rosszullét, ha 3-4 napon belül nem rendeződik, akkor le kell vinni a sportolót), 

· stagnáló hypoxia (szövetek tágulása, keringés gátlása), 

· tüdővizenyő (tüdőben lévő vizesedés kb. 2000 m felett). 

Programok: magaslatra két okból érdemes felmenni: 

1. verseny előtt (szervi kapacitások kihasználása), 

2. tengerszinten nagy intenzitású terhelés előtt. 

Magaslatra úgy kell készülni, hogy annyi a leépülési idő, mint a felépülési idő. Ha 4 

hétig vagyok fenn, akkor 4 hétig tart. 3-4 hét alatt nem érdemes felmenni. 1000 méterhez 1 

hét alkalmazkodási idő szükséges. 

1. hét terhelése: aerob jellegű, nem túl intenzív munka szoktató jelleggel. 

2. hét terhelése: vegyes módon, aerob jellegű terhelés a maximális zónába felmegy. 



Ismerkedés jelleggel anaerob terhelések, ha nagyon fölborítja a versenyzőt, inkább még 

csökkenteni. 

3. hét terhelése: legkeményebb sportágspecifikus terhelés (anaerob-aerob). 

4. hét terhelése: pihentető, csökkent terhelés, aerob jellegű munka nagyobb mennyiségben. 

Megszilárdító munka. 

Két fajta alkalmazkodás: rövidebb távú (14 napig való fenntartózkodás esetén (2400- 

ig); vér pH, pulzus, parasympathicus változások) és hosszabb távú (3-4 hét). 2500 m-ig 

viszonylag 

könnyű alkalmazkodás; 2500-4000 tartós alkalmazkodás; 4000-7000 nem szokás 

edzeni, tartós ottélés szükséges. 

Életkori javaslatok: serdülőkor 1000-1400 m, ifjúsági kor 1800-2000 m, 17-18 éves 

korban már felnőtt szint. 

 

9. Ellenőrzések, értékelések 

Attól függően, hogy az edzettség melyik összetevőjét ellenőrizzük, alkalmazunk: 

· élettani próbákat (keringés, légzésfunkciók, anyagcsere mérése), 

· motorikus próbákat (technika, fizikum, illetve a kettő kölcsönhatásának megismerésére), 

· pszichológiai próbákat (motiváció, társas kapcsolatok, személyiség alakulása), 

· sportági próbákat (technikai, taktikai felkészültség, kettő kölcsönhatása, speciális 

edzettség lemérése). 

A teljesítményellenőrzés menete: 

· a feladat ismertetése, felszólítás a feladat elvégzésére, 

· ösztönzés, bátorítás a lehető legjobb teljesítmény elérésére, 

· a teljesítmény mérése, 

· a teljesítmény értékelése, 

· az eredmény közlése. 

Az adatokat két területen használhatjuk fel: 

· a pillanatnyi teljesítmény megállapítása, 

· a fejlődés állapotának megállapítása ismételt mérés esetén. 

A teljesítményértékelés formái lehetnek: 

· szóbeli értékelések, 

· értékelés mennyiségi mutatókkal: pontértékelés, versenyszabályokban előírt értékelés. 

 

10. Dopping 

Minden olyan szer, amely a szervezetet nem természetes módon nagyobb teljesítményre 

serkenti. Ott nem jön be, ahol a teljesítmény nagyon összetett, hosszantartó (labdajátékok). 

Itt valahogy visszaüt (koordináció, állóképesség). 

Fajtái: 

1. Központi idegrendszer stimulusai (alkohol, koka, amfetamin származékok). Nem 

jut el a fáradtságérzés. 

2. Szimpatomimetikumok, a keringést, légzést befolyásoló. A hörgők tágításával mélyebb 

légzésre ad lehetőséget. Coramin: szíverek tágítása; pervitin, ephedrin. 

3. Idegrendszeri izgatók (sztrichnin származékok; kis mennyiségben kéreg alatti struktúrákra 

hat, az izom működését serkenti. Nagy mennyiségben méreg (fulladás)). 

4. Fájdalomcsillapítók köre (morfin, chodein, hydrocloricid származékok). 

5. Hormonkészítmények (tesztoszteron, sztanozol, nerobol, oxymesterin, 

androsztonolin ® szteránvázasok). 

6. Bétablokkolók (betaxolol, butidin); izgalmi állapotok blokkolása (céllövők; vérnyomás, 

pulzus). 



7. Genotropin - peptid hormonok (ACTH, STH, MEG). Belső elválasztású 

hormonkészítmény. 

8. Vérdopping. Állóképességi sportok. Magaslaton levesznek 7-8 dl-t, verseny előtt 

visszaadják. A vér kezelése miatt sok probléma. 

9. Diuretikumok családja. Takaró dopping, vízhajtók. Takarni a bevett más doppingot 

(fölhígítja a vért). Súlycsoportos sportokban fogyasztásra alkalmazzák. 

 

Az anabolikus szteroidok élettani hatása: 

Fehérjeanabolika; lehet a metabolizmus a sejtben, illetve a szervezet egészében. 

Anabolizmus:  egyszerű anyagból összetett- építés;  

katabolizmus : tápanyagok lebontása. 

Anabolikus sajátosságokkal bíró androgén a tesztoszteron. Férfiakban 4-10 mg naponta, 

nőkben 0,1 mg. Hatásmechanizmus: közvetlen hatás az enzimrendszerekre, megváltozik a 

sejtmembrán-átjárhatóság, bizonyos géneket serkentenek vagy gátolnak.  

Befolyásoló tényezők: 

élettani kondíció, anyagcsereszint. Az izomnövekedés a sejtek számának növekedése, 

sejtméret növekedése (gyors rost irányába), rostok száma nő (rosthasadáson keresztül nő az 

izommennyiség). 

 

Az izomnövekedés függ: 

1. Az egyén genetikailag meghatározott növekedési képességeitől. A dopping önmagában 

nem segít. Munkát kell végezni. Ott lesz izomnövekedés, ahol dolgoztam. 

Több fehérjét kell bevinni (hús). 

2. A szervezet szükségletétől. 

3. Tápanyagfelvétel (több folyadékot is be kell vinni, alapanyag színvonal). 

4. A környezetben lévő hormonoktól (feed-back mechanizmus; a vér hormonszintje 

befolyásolja a hormontermelést. Dopping hatására bizonyos hormonok szervezeti 

termelése leáll, pl. a nemi hormonoké). 

 

Wright irodalom, az androgének negatív hatásai: 

1. Májfunkciós zavarok (ok: membránváltozás). 

2. Impotencia. 

3. Gátolt véráramlás, vérnyomás-emelkedés (ok: záródó vérdepó, izom elzárja az 

utat). 

4. Nemi hormontermelés, nemi ciklus zavarai (ok: ACTH, STH tengely zavara). 

5. Szív és érrendszeri megbetegedések (ok: rugalmatlan érfal, szűkület, csomók). 

6. Cardiovascularis károsodás, idegi károsodás (ok: ellátási zavar). 

7. Hypothalamus, hypophysis zavarok. 

8. Túlzott sympathicus hatás (ok: magas adrenalin szint). 

9. Csökkenő immunitás (ok: mellékvese hormonjainak szintcsökkenése). 

10. Vérkoleszterin szint emelkedése. 

11. Hajhullás, agyműködési zavarok, szőrösödés, duzzanatok, furunkulusok, 

izomínszakadások, 

ödémák, növekedés elmaradása. 

 



 

3. Az edzettség,és a sportteljesítmény és összetevői 

Az edzettség összetevői 

Az edzettség edzés- és versenyterhelés hatására kialakuló állapot, speciális sportbeli 

teljesítőképesség. Az edzettség a legátfogóbban és legközvetlenebbül valamilyen fizikai 

teljesítményében 

(általános edzettség) vagy meghatározott tevékenységben, sportbeli teljesítményben 

(speciális edzettség) fejeződik ki. 

Az edzettség abba az irányba változik, amelyikbe az edzés tereli. Az edzettséget az 

összetevők hierarchiájaként fogjuk fel. Az egyes összetevők szoros kölcsönhatásban 

érvényesülnek. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy az ismert, önállóan is fejleszthető összetevők fejlődése, 

a fejlődés irama, abszolút szintje szoros összefüggésben van a teljesítményváltozással. A 

kapcsolat szorossága azonban a speciális (sportági) teljesítmény növelésével következetesen 

gyengül. Amikor a sportoló egyéni csúcsteljesítményhez ér el, akkor az edzettségösszetevők 

fontossága megváltozik, egyesek jelentéktelenné válnak. Például az ifi korban a 

vágtateljesítménnyel még szoros összefüggést jelző erőmutatók, felnőtt élvonalbeli 

vágtázóknál alacsony vagy jelentéktelen értékű korrelációs együtthatókká válhatnak. Más 

mutatók és más kölcsönhatások lépnek a helyükbe. 

Élettani vizsgálatok azt mutatják, hogy míg ifiknél több fiziológiai jellemző - kiemelten 

a maximális oxigénfelvétel - a teljesítménnyel szoros összefüggést mutatott, addig 

felnőtteknél felborult, jelentősen megváltozott az eredetileg nyert összefüggésrendszer. Egyes 

mutatók összefüggése jelentéktelenné vált, míg másoké előre lépett. A teljesítményben 

szerepet játszó tényezők egyénileg jellemző módon lépnek kölcsönhatásba egymással és a 

teljesítménnyel. 

Amíg a speciális teljesítőképesség nem ér el kellőképpen egy kellően magas szintet, 

addig a különböző egyéneknél fellépő alkalmazkodási folyamatok is sok közös vonást 

tartalmaznak. 

Ez az oka annak, hogy az ő esetükben indokolt az általánosítás, a normaképzés, az 

egymásközti összehasonlítás. Így például elvárható, hogy az erőállóképességi edzés növeli az 

erőképességet, az alapállóképesség fejlesztésére alkalmazott edzések emelik az egyén 

oxigénfelvevő képességét és az említett edzésprogramokban részt vevők között a javulást, a 

változást illetően pedig nincsenek nagy eltérések. Az edzettség emelkedésével az 

alkalmazkodások mindinkább sajátossá válnak, egyre erősebben érvényesül az edzettség 

összetevőit illetően az egyéni eltérés. Ennek megfelelően az élsportolók edzettségének 

becslése, mérése egyéni megközelítést követel. 

Az élsportolóknál nyert mutatók ennek megfelelően nem alkalmasak általánosításra. 

Ha például egy olimpiai bajnok kajakozó magas oxigénfelvevő képességgel rendelkezik, ez 

nem lehet norma a többi kajakozó számára. 

Az élsportolók legfőbb mértéke a versenyteljesítmény. 

Az élvonalba jutás edzésidőszakában az edzéstartalmak fokozatosan változnak specifikussá. 

A gyakori versenyzés tovább erősíti ezt a folyamatot, a teljesítmény-összetevők és a 

teljesítmény közötti összefüggés átalakulását. 

Edzéselméleti alapelv az, hogy folyamatos edzés, az egyén teljesítőképességéhez szabott 

növekvő terhelés kedvezően befolyásolja az edzettséget. Az edzettségben létrejött változás 

azonban nem jelentkezik törvényszerűen a teljesítményváltozásban. 

Az edzettség és versenyteljesítmény javulása, változása tehát fáziseltolódással jellemezhető. 

Erre az elvre épül részben az edzéselv periodizálása is, a követelmény, hogy meghatározott 

súlyponteltolódások következzenek be az egyes időszakokban. Erre az eltolódásra 



utal az a követelmény, hogy a teljesítmény egyes összetevőit időszakonként hangsúlyosan kell 

fejleszteni, még akkor is, ha ez a versenyteljesítmény átmeneti gyengüléshez vezet. Az 

edzettség tehát egyrészt komplex cselekvőképesség kifejeződése, másrészt számos, 

rendszerint jól kimutatható összetevő kölcsönhatására épül. 

 

Teljesítmény összetevői: teljesítőképesség - képzeleti feladatok, teljesítőkészség - nevelési 

feladatok. 

 

1. Motorikus tényezők (kondicionális és koordinációs képességek stb.), 

2. Fiziológiai összetevők (különböző funkciók szintje, összefüggései stb.), 

3. Pszichés változások (személyiségjellemzők, társas kapcsolatok stb.), 

4. Alkati összetevők (hosszúság, szélesség, körméretek, testzsír, fajsúly stb.). 

 

Az edzettségi szint, állapot ezen kölcsönhatásoknak minőségi megjelenése. 

Meghatározó követelmények a jó teljesítményhez: az összetevők kölcsönhatása, azok 

mindenkori fejlesztése, azok sportágsajátos viszonya. 

Teljesítmény-összetevőn a sportoló személyéhez kapcsolódó, edzéssel befolyásolható 

tulajdonságot, illetve tulajdonságok együttesét értjük, amely meghatározó szerepet játszik az 

adott sportteljesítményben. 

A sportteljesítmény elemzésében két alapvető összetevőt kell figyelembe vennünk. Az 

egyik a sportoló teljesítőképessége, a másik pedig a teljesítőkészsége. Teljesítőképességen a 

fizikai képességet (erőt, mozgásgyorsaságot, állóképességet, hajlékonyságot stb.), továbbá a 

sportág technikájában, taktikájában nyújtott teljesítményeket és a technikai, taktikai 

készségeket, végül egyéb ismereteket, értelmi képességeket, illetve ezek együttesét értjük. 

A sportoló teljesítőkészsége tükrözi az edzőjéhez, továbbá sportágához, környezetéhez, 

életrendjéhez való viszonyait. Ennek megfelelően a teljesítőkészség átfogja a sportoló 

sportolási (edzési, versenyzési) indítékait, amelyek segítségével kész mozgósítani a 

rendelkezésére álló energiákat. 

A nevelő, edző személyiségének három alapvető összetevőjét emeljük ki. Az első lényeges 

személyiség-összetevő a pedagógusnak a sportolóval szembeni állásfoglalása. A sportolók 

a pedagógus valamennyi tettében, intézkedésében számba veszik, önkéntelenül is 

figyelemmel kísérik a velük szembeni nevelő állásfoglalást. Elvárják edzőjüktől, hogy 

képviselje érdekeiket, fejlessze tudásukat, tegyen meg mindent fejlődésük érdekében. 

A pedagógus személyiségének másik fontos összetevőjeként a saját munkájával szembeni 

állásfoglalását tekintjük. Ez a vonás a lelkiismeretes edzői munkában jut kifejezésre. Abban, 

hogy örül tanítványa sikerének, rendszeresen készül az edzésekre, távlatokban gondolkodik. 

Az ilyen tapasztalatok önkéntelenül hatnak a sportoló morális értékeinek kedvező alakítására. 

A harmadik számottevő edző-nevelői személyiségvonás közvetlenül hat a sportoló 

személyiségének formálására. Ez a nevelő állásfoglalása a bennünket körülvevő világ 

jelenségeivel kapcsolatban. 

A teljesítőkészség kedvező alakításának döntő feltétele, hogy az egyén rendelkezik-e 

olyan pszichikai tulajdonságokkal, amelyek lehetővé teszik a fárasztó, nagy terhelésű edzések, 

versenyek elviselését. 

A tudományos kutatás egyik időszerű feladata, hogy az említett kölcsönhatásokat felfedje. 

Így válik lehetővé a nevelő, képző hatások tudatos alkalmazása és az edzésmunka 

hatékonyságának növelése. A maximális izomerő fejlesztésének legfőbb módszere a 

maximális izomfeszítéssel végzett erőgyakorlat. Ebben a módszerben a pszichikai tényezőnek 

döntő szerepe van, mert a versenyző tudatos, maximális erőfeszítése nélkül nem érhető el a 

kívánt lehetséges erőfejlődés. Megfelelő figyelemösszpontosítás nélkül nem jöhet létre a 



kívánt edzéshatás, nem növelhető maximálisan az erőkifejtés. Így egymást feltételezve, 

egymással kölcsönös összefüggésben valósítható meg a nevelési, képzési feladat. 

Az edzésben is érvényesül a képzés és nevelés egysége. Ez a hagyományos követelmény 

különösen előtérbe kerül a modern sportban. Az edzőnek tehát az a feladata, hogy a 

teljesítőképesség és a teljesítőkészség között fennálló kölcsönhatásokat felismerje, és ezeket a 

teljesítményfokozás érdekében tudatosan és következetesen felhasználja. 

4. A sportbeli felkészülés alapelvei 

Szerves egységet alkotnak, nem lezárt rendszert. Az ismertetett elvek szerves egységben 

érvényesülnek. 

 

1. Fokozódó terhelés elve 

· az edzésterhelés és edzésalkalmazkodás között fennálló kölcsönhatásra 

épül, 

· az egyéni terhelhetőség optimális szintjéből kell kiindulni. 

Ezt a szintet mennyiségi és minőségi mutatókkal lehet körvonalazni, 

· a nyert mutatók és minőségi elemzések alapján kell a tervezett 

edzésemelést elvégezni, 

· a terhelésemelésben a versenyek, mérkőzések számának növelése 

fontos tényező, 

· a többletterheléssel ellentmondást váltunk ki a külső, környezeti 

inger és a szervezet teljesítőképessége között, megzavarjuk 

a pszichoszomatikus egyensúlyt. Ezzel a szerveztet arra 

kényszerítjük, hogy a helyreállítás érdekében új, szabályozó 

alkalmazkodási folyamatokat indítson be, 

· az edzés és versenyeredmények alakulásának elemzése, a 

sportoló orvosi ellenőrzése teszi lehetővé a fokozódó terhelés 

elvének megvalósítását. 

 

2. Hosszú távra tervezett terhelés elve: 

· lényege az a kapcsolat, amely a terhelés és pihenés, inger és 

válasz között folyamatosan fennáll, 

· egész éves terhelés, 

· terhelési ciklusok alakítása, periodizáció, 

· egyes szakaszok, céleredmények ellenőrzése, 

· formaidőzítés, 

· versenyek tervezése. 

 

3. Egyénre szabott, célorientált edzés (differenciálódás elve): 

· két embernek ugyanolyan munka nem jó, 

· csapatsportágban egy jó átlagprogramot kell készíteni, hogy 

mindenkinek jó legyen, fejlődjön. 

 

4. Tudatosság elve, tudatos edzésre törekvés: 

· ha a versenyző tudja, hogy miért kell csinálnia, jobb lesz a 

motiváció. 

 

5. Rendszeresség és tartósság elve 

 

 



6. Szervezett keretek között, hatékonyságra törekvés elve: 

 az edzést olyan szinten kell tervezni, hogy ne legyen holtpont. 

 

7. Az élettani sajátosság és a fokozódó specializálás elve (fogékonysági kor) 

 

8. Tanulási gazdaságosság elve: 

· az elme gazdaságosságával is számolni kell. Taktikát például 

15-17 éves korban kell tanítani. 

5. A terhelés összetevői, és az alkalmazkodás sajátosságai 

Alkalmazkodás 

Adaptáció alatt mind az evolúció értelmében vett változásokat, mind az egyén rövidebb 

távú változásait érthetjük környezeti hatásra. Minél edzettebb valaki, annál gyorsabb a 

máj méregtelenítő funkciója. Epigenetikus, metabolikus. Epigenetikus: bekerül a génbe. 

Extragenetikus megnyilvánulásai: forma és funkció között okozati kapcsolatok. 

Edzettség hatására a gondolkodásmód is felgyorsul. Terhelés hatására az érhálózat nő 

meg. Megnő az észleléshez szükséges időigény, alkalmazkodási rendszer stabilitási 

tartományának kiszélesítése, alkalmazkodási folyamatok visszafordíthatósága (elmaradt vagy 

már hatástalan inger esetén), keresztadaptációk, melyek az alkalmazkodó rendszerek 

stabilitását még más járulékos ingerekkel szemben is fokozzák, esetleges genetikai tárolása. 

 

A sportbeli alkalmazkodás jellemzői 

Sportalkalmazkodáson értjük az egyénnek, szervezetének, szervrendszereinek szerkezet- 

és működésjellegű válaszait (sportszív, izomhipertrófia, sportteljesítmény emelkedés stb.) 

meghatározott edzések, versenyek hatására. 

1. A sportoló a választott tevékenységet egyre hosszabb ideig tudja végezni 

teljesítménycsökkenés nélkül (kitolódnak a fáradás egyes szakaszai). 

2. A regenerálódási idő gyorsasága. 100% csak különleges szituáció; 85-90% biológiai, 

kémiai beavatkozás; 80% kemény edzéssel kialakul; 30-40% lassú teljesítménnyel. 

 

Az alkalmazkodás folyamata 

Alkalmazkodási folyamatok akkor jönnek létre, ha az ingerek elérik a szükséges intenzitást 

és a szükséges terjedelmet. Bármilyen nagy is az inger terjedelme, szükséges intenzitás 

nélkül nem jön létre alkalmazkodás, mint ahogy rövid ideig tartó, nagyon intenzív inger sem 

elegendő az alkalmazkodási folyamatok létrejöttéhez. Minél jobban megközelítik a 

terhelésadagok az egyén pillanatnyi teljesítőképességét, terhelhetőségét, annál hatékonyabban 

zajlanak le az alkalmazkodási folyamatok. Minél inkább eltávolodik az edzésadagolás az 

optimális értékektől, annál mérsékeltebb az edzéshatás. 

Az alkalmazkodási folyamatokban döntő fontosságú a terhelés és pihenés kedvező változása. 

A terhelés energetikai potenciálok felhasználása következtében fáradási folyamatot 

vált ki, ezzel a szervezet működési szintje időlegesen csökken. Ez a jelenség az 

alkalmazkodási folyamatok beindulásának döntő ingere. 

Ez az inger a pihenőfázisban váltódik ki. Ilyenkor nemcsak az energiaforrások töltődnek 

fel (helyreállítódás), hanem a szervezet energiapotenciáljai a kiindulószint fölé emelkednek 

(túlkompenzálás). 

A szervezet alkalmazkodása megfelel a terhelés szerkezetének. A nagy terjedelmű terhelések, 

amelyeket csekély vagy közepes intenzitással végeztetünk, általában állóképességi 

alkalmazkodásokat hoznak létre. Ha a terhelés terjedelme csekély és intenzitása a 

szubmaximálistól a maximálisig terjed, akkor elsősorban az erő és a gyorsasági tulajdonságok 



fejlődésével számolhatunk. 

Az edzettség a minimális és a maximális között mozog. Egy sajátos minimumot az edzettség 

tud hozni. A versenyzőknél a panaszokat mindig komolyan kell venni, a szervezet valamilyen 

módon jelez. Viszont szűrni kell a valódi tapasztalatokat a lustaságtól, mivel a homeosztázist 

folyamatosan megbontjuk és ez feszültséget okoz. 

 

A terhelés összetevői: 

1. Intenzitás 

2. Ingersűrűség  

3. Időtartam 

4. Terjedelem  

A terhelés objektív megítélésében szükséges ismerni az intenzitásmutatót, az edzésfolyamat 

csak így tervezhető. 

Intenzitás: 

Az edzésintenzitás az edzés hatására létrejövő külső és belső ingerek erősségét jelzi. 

Az edzésintenzitást meghatározza: 

· az időegység alatt végzett mozgás (mozdulat) gyorsasága és gyakorisága, 

· valamely komplex (ciklikus vagy aciklikus) mozgás végrehajtásának sebessége, 

· a felemelt súly nagysága, 

· az ellenállás (ellenfél, versenyszer) nagysága, 

· az időegységre jutó munkateljesítmény nagysága. 

Megkülönböztetünk intenzitásfokozatokat is. Ezek variációja révén jellemezhető egy egy 

módszer, egy-egy edzés átlagos, saját intenzitása. 

Egyéni legjobb teljesítmény százaléka Intenzitás foka (terhelés) 

30-50% csekély, alacsony 

50-70% könnyű 

70-80% közepes 

80-90% szubmaximális 

90-100% maximális 

Az intenzitásmutató egy edzés vagy egy edzésciklus külső terhelésének matematikai jelölése. 

Az edzésmunka folyamán minimum 25%-kal túl kell terhelni a versenyhez képest a 

versenyzőt. 

Az ingerintenzitásnak időnként a meghatározott határértéket át kell lépnie ahhoz, hogy 

a sportoló edzettségén, illetve az egyes edzettségi összetevőkben változást érjünk el. 

Amennyiben az intenzitás a hatásos ingererősségek első tartományában helyezkedik el 

(extenzív terhelések esetén), akkor a fejlődés viszonylag lassú, de folyamatos és az 

alkalmazkodás rendkívül szilárd. 

A magas intenzitású terhelések (intenzív terhelések) viszonylag gyors teljesítménynövekedést 

hoznak létre. Ezzel szemben az alkalmazkodások kevésbé szilárdak. 

 

Az intenzitászónák által kifejtett hatás jellege: 

· 90-100%; 80-90%: gyorsaság, maximális erő, technika versenyfeltételek mellett, 

 

· 70-80%; 50-70%: a haladók hatásos zónájának alsó határa erő-, gyorsaság- és állóképesség- 

fejlesztés és technikai-taktikai képesség terén. A gyorsasági állóképesség, 

gyorsasági erő, mozgástanulás befejező szakasza, 

 

· 50-70%; 30-50%: kezdők hatásos zónájának alsó határa erő- és állóképességfejlesztés, 

mozgástanulás terén. Alapállóképesség, mozgástanulás. 

 



 

Ingersűrűség: 

Az inger sűrűsége a terhelési és pihenési fázis közötti időbeli viszonyt jelzi az egyes 

edzéseken, edzésperiódusokban. Az edzés céljától, feladataitól függ az ingersűrűség 

meghatározása, amely egyben az ingerintenzitás- és az ingeridőtartam-mutatókhoz igazodik. 

Az ingersűrűség jellemzi a terhelés és pihenés egymást követését. Az optimális ingersűrűség 

szavatolja a terhelés hatékonyságát és megelőzi a sportoló idő előtti kimerülését. 

Az erő és a gyorsasági erő szubmaximális intenzitású fejlesztésekor az egyes ingerek 

(gyakorlatok) vagy rövid ingerszériák között 1-5 perces pihenőszünetet kell tartanunk. 

Amennyiben a terhelés szerkezete az edzésen intervallumos, akkor a következő szempontok 

alapján járjunk el: 

· csak a terhelés és pihenés megfelelő egymásutánisága nyújt optimális edzéshatást, 

· a terhelések közötti szünetidő rendszerint annál hosszabb, minél magasabb az 

ingerintenzitás, minél hosszabb az ingertartam az edzésen belül, 

· ha növekszik a teljesítőképesség, akkor emelhető az ingerintenzitás, illetve a közbeiktatott 

pihenőidő rövidíthető. 

 

Időtartam: 

Ingeridőtartammal jelöljük az egyes izolált inger hatásának tartalmát. Ezt a jelölést adjuk 

az erőedzésben egy széria időtartamának, ciklikus gyakorlatokban egy terhelési fázis 

időtartamának. 

Az ingeridőtartam - más terhelési összetevőkkel kölcsönhatásban - befolyásolja 

az edzéshatás nagyságát, az edzéshatás irányát, jellegét. 

A gyorsasági erőt és kifejezetten a gyorsaságot fejlesztő edzésben az ingeridőtartam 

olyan legyen, hogy közben ne következzen be lényeges teljesítménycsökkenés. A 

teljesítménycsökkenést a fellépő fáradtság váltja ki. Ezt jelzi a meghosszabbodott kontrakciós 

idő, a csökkenő mozgásfrekvencia, a beszűkülő mozgásterjedelem. 

Az erőállóképességi edzésben törekedjünk arra, hogy speciális gyakorlatokkal növeljük 

a szervezet fáradás elleni állóképességét. 

 

Terjedelem: 

Az edzésterjedelmet az edzésben alkalmazott valamennyi inger időtartamával, illetve 

az ismétlések számával (ezen belül más teljesítménymutatókkal) határozzuk meg. 

Az elvégzett edzésmunkát csak akkor lehet értékelni, ha egyes intenzitástartományok 

alapján regisztráljuk a terjedelmet.  

A meghatározott (szükséges) intenzitású inger akkor hatásos, ha meghatározott (szükséges) 

terjedelemmel rendelkezik. Még a nagy intenzitású ingereknek sincs edzéshatásuk, ha 

túlságosan rövid ideig tartanak és nem érik el a szükséges ismétlésszámot, ha tehát nem 

jellemzi az edzésingert a szükséges terjedelem. 

Számításba kell venni az egyes edzésterhelések kiszabásakor a heti edzésszámot is. 

Ebből a szempontból szabály az, hogy a következő edzésig a sportolónak feltétlenül ki kell 

pihennie magát. Az edzettség emelésének lényeges követelménye a heti edzésszám ésszerű 

növelése. A napi egyszeri edzés alapkövetelmény az élsport utánpótlási tartományában az 

ifjúságiak körében is. A gyakori edzések azonban önmagukban nem teljesítményfokozó 

hatásúak. A napi edzés akkor eredményes, ha az edzések terjedelmükben és intenzitásukban 

elérik a szükséges szintet. 

 

 

 

 



 

Az elfáradási sajátosságok, elfáradás fázisai 

Az elfáradásnak teljesítményfokozó, egyben teljesítménycsökkentő funkciója van. Ezt 

az ellentmondást úgy tudjuk feloldani, hogy az elfáradásban vegetatív tanulási folyamatot 

látunk, ugyanakkor figyelmeztetést, a szervezet védekező mechanizmusát a kóros 

elváltozások megelőzésére. 

Az ember egy ideig minden különösebb erőfeszítés nélkül képes a munka intenzitását 

fenntartani. Egy ideig az energia-felhasználást bőségesen fedezik a tartalékok. Ilyenkor a 

fáradás semmiféle szubjektív-objektív információk alapján nem regisztrálható. Eközben a 

munkavégzés nem készteti a sportolót akarati erőbevetésre, teljesítményének pszichikai 

tényezőkkel való fenntartására (első fázis). 

A további munkavégzéshez egyre több erőfeszítés szükséges, bár a munka intenzitása, 

illetve a teljesítmény az előbbivel azonos szintű marad. Ezt a munkavégzést úgy lehetne 

jellemezni, hogy a fellépő fáradtságérzést akarati erőfeszítésekkel egyenlíthetjük ki. 

Pszichikai úton segítettünk a fellépő kellemetlen, teljesítményt csökkentő hatásokat 

ellensúlyozni (második fázis). 

Ha megközelítően azonos intenzitással tovább tart a munkavégzés, akkor a teljesítmény, 

az akarati erőfeszítés ellenére is csökkenő tendenciájú lesz. Ebben a munkavégzési fázisban 

a primer biológiai folyamatok uralkodó módon kezdik befolyásolni az egyén 

munkaintenzitását (harmadik fázis). 

 

6. Kondícionális képességek 

 

Fizikai – kondícionális – képességek fajtái: erő, gyorsaság, állóképesség, és hajlékonyság. 

Az állóképesség főleg a lassú izomrostok meglétéhezés a keringés minőségéhez 

kapcsolódik, az erő és a gyorsaság a gyors izomrostokhoz és az idegrendszerhez. Megfelelő 

edzésmunkával növelhető a kívánt izomrosttípus aránya, mennyisége az izmokban, de mivel a 

fejlesztés lehetősége véges, egy határon túl valamely képesség csak a másikak kárára 

fejleszthető. Ha maximális gyorsaságot szeretnénk elérni, kellenek hozzá megfelelő idegi 

kapcsolatok is.  

 A kondicionális képességek alapját képező izomtevékenységre 3 tényező van döntő 

hatással: 

-izomrosttípus, izomrostok száma, keresztmetszete 

-anyagcsere (az izomösszehúzódás energiaellátottságának módjai: laktacid, oxidatív), szív – 

tüdő teljesítőképessége, erek rugalmassága, hajszálérhálózat minősége 

-idegimpulzus-felvétel és -leadás minősége. 

 Általános edzés hatására mindhárom alapvető kondicionális képesség fejlődik. 

 

  

 



Összefüggés a képességek közt: 

   max erő 

erő   erőállóképesség 

   gyors erő 

gyorsaság  mozgásgyorsaság 

   gyorsasági állóképesség 

   rövidtávú állóképesség 

állóképesség             középtávú állóképesség 

   hosszútávú állóképesség 

 

A három alapvető kondicionális képesség mindegyike szerephez jut a fittségi sportokban, 

emiatt fejlesztésük a fittségi sportolók számára ugyanolyan fontos, mint a versenysportolók 

számára, és meg is oldható ezekkel a sportformákkal, azonban a lehetőségek korlátozottak: 

nyilvánvaló, hogy aerobicórák látogatásával nem érdemes súlyemelő versenyre készülni, és 

maratoni futásra sem, annak ellenére, hogy az aerobic eszközeivel állóképesség- és 

erőfejlesztésre is van lehetőségünk. Mindenképpen tisztáznunk kell, hogy mik a céljaink, 

milyen területen, milyen képességünket illetően szeretnénk fejlődni, és milyen mértékben, 

csak ezután tudjuk megfelelő sportot vagy gyakorlatokat kiválasztani. A választásnál saját 

korlátainkat is vegyük figyelembe! 

 

Az erő 

Izomerőn a külső erők és a mozgás közben fellépő belső erők, ellenállások legyőzésének a 

képességét értjük az izomzat aktív tevékenységével.  

Az erőkifejtés nagyságát két tényező határozza meg: 

-az idegingerület jellege, 

-az izom tömege és válasza az ingerületre. 

Az izomzat vastagodásában a döntő szerepet a feszülés időtartama játssza, míg a feszülés 

mértéke az ingerületbe hozott mozgatóegységek számától függ, és a kifejtett erő nagyságára 

hat.  

 

 

 

 

 

 



Maximális erő 

Az az izomerő, amelyet az izomzat - az adott edzettségi fokon - maximális számú működési 

egység egyidejű aktiválódása révén képes kifejteni. Megkülönböztetünk maximális 

statikus és dinamikus erőt. 

Azokban a sportágakban van nagy jelentősége, amelyekben viszonylag nagy ellenállásokat 

kell legyőzni, akár hosszan tartó, akár rövid idő alatt. Az első esetben a maximális erőnek 

az erő-állóképességgel, a második esetben a gyorsasággal van kifejezetten kapcsolata. 

A maximális erőt olyan gyakorlatok fejlesztik, amelyek mind az izomfeszülés, mind a 

feszülés időtartama terén elérik a szükséges mértéket az érintett izmokban, tehát nagyszámú 

mozgatóegység vesz részt az ellenállás leküzdésében néhány másodpercen keresztül. 

Gyorserő 

Gyorsasági erőn értjük az ideg-izomrendszernek azt a képességét, amellyel viszonylag 

nagy ellenállásokat igen nagy gyorsaságú összehúzódással győz le. Szerepe akkor érvényesül 

kedvezően, ha az erőfejlesztő gyakorlatokat a versenygyakorlatoknak megfelelően dolgozzuk 

ki (evezés, kajak-kenu, ciklikus sportágak). 

Erő-állóképesség 

A szervezet elfáradással szembeni ellenállásában fejeződik ki a hosszan tartó, viszonylag 

nagy erőkifejtéseknél. Az erő és az állóképesség kölcsönös összefüggését fejezi ki az 

erőállóképességi teljesítmény. Az erő-állóképességnek olyan versenyszámokban van szerepe, 

amelyben jelentős részesedést kap a teljesítmény erő- és állóképességi összetevője. Az 

erőállóképességet fejlesztő módszerek kiválasztásában tekintettel kell lennünk arra, hogy az 

erő és állóképesség fejlesztése, valamint a mozgáskoordináció tökéletesítése pozitív 

kölcsönhatásban legyen. A maximális erő fejlesztése érdekében alkalmazott módszerek ebben 

az esetben nem hangsúlyozhatók. 

Relatív erő 

Az abszolút erő mértékét annak az erőkifejtésnek a nagysága jelzi, amelyre a versenyző 

testsúlyától függetlenül képes. A relatív erő a testtömeghez viszonyított erő. 

Az erőkifejtés nagyságát két tényező határozza meg: a gerincvelő mellső szarvaiból 

érkező idegingerület jellege és az izom tömege és válasza az idegingerületre, a 

tulajdonképpeni erőkifejtés. 

 

Az izom-összehúzódásnak három fajtáját ismerjük: 

· izometriás, amelynél az eredés és tapadáspontok nem közelednek egymáshoz, 

· izotóniás, amelynél az eredés és tapadás közeledik egymáshoz, az izom feszülése 

azonos, mert állandóan azonos az igénybevétel, a gyakorlatban ritkán fordul elő, 

· auxotóniás, amely abban különbözik az izotóniástól, hogy a feszülés váltakozik, ez 

a fajta izomkontrakció fordul elő leginkább a gyakorlatban. 

Erőedzés hatására romlik a flexibilitás. 

Az izomerő-kifejtés függ: 

1. Az életkortól és nemtől- tesztoszteron szint 4-10 mg/nap (ffi) és 0,1 mg/nap (nő). 

A tesztoszteron anabolikus hatású (fehérjebeépítés), ezért a férfiakban több az izom. 

Nagyobb mennyiségű termelése 12-14 éves korban. 

2. A rostok vastagságától és vérellátásától. 

3. A rostok hosszától. 

4. A résztvevő motorikus egységek számától (max. 260-280) 

5. A motoros egységek bekapcsolási sorrendjétől és beidegzésétől (interváció) - minél 

finomabb a mozgás, annál több az interváció, csak a szükséges izmok kapcsolódnak 

be. 

6. Az impulzusok sűrűségének szinkronizációjától. 

7. Az erőkifejtés irányától, szögétől. 



8. A mozgósítható energia mennyiségétől. 

9. A megmozgatott súly nagyságától, a terhelési ellenállás nagyságától - statikusnál a 

koordinációs energiaszükséglet nem jelentkezik, gyorsabb tömegnövekedés. 

10. Rostarány - a rostok összetételétől és energiaháztartásától. 

11. Impulzusok nagysága és ereje. 

Izotóniás erőedzés: 

Erőfejlesztési tartományok: 

max. erő              100%-os terhelés -   1-3 ismétlésszám 

szubmax. erő       90% -os terhelés -    1-3 ismétlésszám 

 

explozív erő         80%- os terhelés-    3-8 ismétlésszám 

gyorserő               70% - os terhelés-   3-8 ismétlésszám 

 

erő-állóképesség   60% os terhelés      15 ismétlésszám 

 

Izometriás erőkifejtés (statikus erőedzés) 

Állandó feszülés, nincs mozgás. 

Előnyei: 

· rövid, gyors maximális erőt lehet fejleszteni, 

· sérült izom helyreáll, 

· megakadályozható az izommobilizációs atrófia (mozdulatlanságból 

fakadó izomleépülés), 

· időtakarékos, jól szabályozható. 

Hátrányai: 

· koordináció deficit (egy fajta szögben erősít, a mozgást szét kell bontani 

és a kritikus pontokban végezzük), 

· motivációcsökkenéssel jár (unalmas), 

· kollapszus veszély 
 

Erőfejlesztéssel szembeni elvárások:  

-a gyakorlat időtartama kellően hosszú legyen (statikus fejlesztésnél egy-egy gyakorlat, 

dinamikus fejlesztésnél egy-egy sorozat időtartama) 

-a gyakorlatokat és a mozgatott súlyokat a cél függvényében, az illető életkorának és 

állapotának figyelembevételével jelöljük ki, és a mozgatott súlyok, ellenállások nagyságát 

csak a megfelelő állapotfelmérés után állapítsuk meg 

-a súly vagy ellenállás kellően nagy legyen a fejlődéshez, de ne legyen olyan nagy, hogy az 

előírt ismétlésszám meghaladja a sportoló pillanatnyi képességeit; a sportszer mozgatását a 

gyakorlat teljes terjedelmében tartsuk kontroll alatt, a gyakorlat végrehajtása technikailag 

maradjon helyes  

-a lehető legnagyobb számú mozgatóegységet hozzuk működésbe, erre tudatosan is 

törekedjünk a gyakorlatok végrehajtása során, továbbá egy adott gyakorlatot a biztonságos 

végrehajtás szabályain belül a lehető legnagyobb mozgásterjedelemmel végezzünk 

-az ellenállás legyőzése mérsékelten gyors legyen, és a mozgás szerkezete semmiképpen se 

változzon meg a túl nagy súly miatt, kerüljük a lendületvételeket, kontramozgásokat és a szer 



rángatását, a visszaeresztés történhet kissé gyorsabban, mint az erőkifejtésé, de a kontrollt 

megtartva 

-a gyakorlatokat bemelegített állapotban, a megfelelő nyújtógyakorlatok közbeiktatásával 

végezzük 

-kezdőknél és fiataloknál a nagy izomcsoportok komplex gyakorlataival kezdjünk, eleinte a 

sportoló saját testének súlyát használva, és folyamatosan figyeljünk rá, hogy a „kiszolgáló” 

izmok (pl. törzs izmai) edzettségi állapota megfeleljen a bármely testrész edzése miatt 

mozgatott súlyok nagyságának 

-erőféleségek szerint leghamarabb a gyors erő, később az erőállóképesség, és legutoljára a 

max erő fejleszthető 

-figyeljünk az antagonistákra: ne váljon a gyengén hagyott antagonista a fejlődés gátjává 

-ha tisztán erőfejlesztés a cél, akkor is kell fejlesztenünk a keringést: állóképességi és 

erőállóképességi edzéseket kell beiktatnunk az edzéstervbe, minimálisan 4-5 edzésenként 

egyet, különben a keringés és a járulékos szervek fejlődése elmaradhat az izomzat fejlődésétől 

-biztonságosság: a súly növelésekor, max erő fejlesztésekor és az erőedzések végén (a 

sportoló fáradásakor) biztosítsunk segítséget 

-egy edzésen belül is a nagy izomcsoportok, nagyobb tömegű izmok terhelésével kezdjük, 

később haladjunk a kisebbek felé; az álló helyzetű gyakorlatokkal kezdjük, majd az ülők, 

végül a fekvők következzenek 

-egy erőedzés teljes (bemelegítést és levezetést is tartalmazó) időtartama ne haladja meg a 2,5 

órát 

-erőedzésen ne fejlesszünk állóképességet és gyorsaságot is, csak vagy gyors erőt, vagy 

erőállóképességet 

 

Speciális erőfejlesztés a fittségi sportban: izomtömegnövelés 

 

 Izomtömegnövelő edzések során nem az az elsődleges cél, hogy az egyes izmok 

erőkifejtési képessége nőjön meg egy bizonyos szintre, hanem az, hogy testünkben az 

izomszövet össztömege és az egyes izmok külmérete látványosan megnőjön az izmosság 

látszatát keltve. Erre a célra is erőfejlesztő gyakorlatokat használunk, melyekkel szemben 

hasonlóak az elvárások, de a fent leírtak kiegészítésre szorulnak.  

 

-Az izomtömegnövelő gyakorlatok kombinálják a dinamikus és a statikus végrehajtási módot, 

a gyakorlatokat viszonylag lassú, állandó sebességgel kezdjük meg, majd azon a ponton, ahol 



az izom a legnagyobb erőt fejti ki és legjobban feszül, 1-3 mp-re megállítjuk a mozgást, és 

akaratlagosan ráfeszítünk, és csak ezután engedjük vissza a szert, az összehúzással 

megegyező sebességgel, és ne gyorsabban. 

-Egy izomcsoportot egy héten max 3-szor eddzünk, és két edzés közt hagyjunk egy nap 

pihenőt, mert ennél sűrűbb program mellett nem lesz kellően gyors a fejlődés,  

-általánosan ajánlott összes ismétlésszám egy izomra egy edzésen: 80-100 db, egy sorozatban 

6-12 ismétlést, és max 3 féle gyakorlatot végezzünk. 

-A sorozatban lehetnek azonosak az ismétlésszám és mozgatott súly, de lehet azonos 

ismétlésszámmal növekvő-csökkenő súlyt, vagy csökkenő ismétlésszámmal növekvő súlyt 

mozgatni. 

-Mivel nem az egybefolyó, nagy izommassza számít szépnek, hanem a különálló izmok, ezért 

időnként (nyaralás, randi, versenyek) célszerű „definiálnunk”: ekkor olyan edzéseket 

végzünk, ahol a legkisebb izmainkat is külön eddzük, és az ismétlésszámok 15-25 közé 

emelkednek, a sorozatok száma 2-3-mal csökken, ezt nyilván kisebb súlyokkal tudjuk csak 

végrehajtani. 

-Az itt megfogalmazott elvek általánosak, egyes embereknél vagy egyes izmoknál más 

módszerek is lehetségesek, ezért az edzések során a gyakorlatokat és az alkalmazott módszert 

célszerű tesztelnünk: egy kiválasztott izomcsoportra egy adott módszert alkalmazzunk két 

hétig, előtte-utána az izomcsoport méreteit rögzítsük, majd a módszer egyetlen összetevőjét 

megváltoztatva szintén két hét múlva kontrolláljuk a változásokat, és ami végül az igényeknek 

a lehető legjobban megfelel, azt alkalmazzuk. (Ehhez a módszerhez több éves kihagyás után 

is visszatérhetünk, érdemes tehát rászánni az időt a kísérletezésre.) 

-Étkezésünket át kell alakítanunk céljaink szerint. 

 

 

A gyorsaság 

A gyorsaság képesség a mozgások lehető nagy sebességű végrehajtására, adott feltételek 

mellett. 

1. Egyszerű reakcióidő; 20 mp-en belül jelenik meg. Egyszerű reakcióidő - mérhető 

alap. Sajátos 1 ingerre való válasz (sprinter). 

2. Választásos reakcióidő. 2 vagy több ingerre válasz (labdajátékos). 

A reakcióérték kiválasztási szempont a gyorsasághoz. Hosszabb időtartamot jelent a 

választásos reakcióidő. 

 Tapasztalat révén dinamikus sztereotípia alakul ki, ez rövidítheti a reakcióidőt. Javító 

körülmény: alternatívák csökkentése, sztereotípiák kialakítása. 

Edzéshatás - reakcióidő: a fáradtság rombolja a reakcióidőt. Az edzés hatására a reakcióidő 

javul. Ügyetlenebb oldalon nagyobb a javulás mértéke. Nem sportolók esetében rosszabb 

a javulás. Edzettség csökkenti a reakcióidőt. 

3. Reakciógyorsaság vagy reagálási gyorsaság (külső parancsra indul meg. Egy parancsra 

valamilyen folyamatos inger.). 

4. Mozdulatgyorsaság (belső parancsra indul). 



5. Vágtagyorsaság vagy lokomotorikus gyorsaság (az a képesség, amellyel a legnagyobb 

sebességgel halad előre). 

6. Gyorsulási képesség (ki milyen gyorsan éri el az egyéni maximum sebességét nyugalomból 

vagy lassú mozgásból. Hamarabb kapcsolja be a rostjait, sok a gyorsrostja, túlsúlyban 

van. Ez sajátos tulajdonság, az erőhöz kötött). 

7. Helyzetgyorsaság (szituatív döntés, a tapasztalat dönt, begyakorolt rutin. 

Választásgyorsaság: ingerbonyolultságtól függ, ismeretlen ingerek). 

8. Mozdulatok gyorsasága vagy mozgékonyság gyakorisága (adott izomcsoport által, 

meghatározott idő alatt megtett mozdulatok, végrehajtott mozgások száma, mennyisége). 

9. Tanulási gyorsaság. 

10. Gyorserő, gyorsasági állóképesség (kondicionális, komplexitás háttér). 

11. Lokomotorikus gyorsaság a sportolónak az a képessége, amelynek segítségével 

ciklikus mozgásokban lehető legnagyobb sebességgel halad előre. A maximális sebesség 

elérésére ezt megelőző maximális gyorsulásra van szükség. 

Sebességhatárok: maximális sebességen a helyzetváltoztató (lokomotorikus) mozgásoknál 

elért legnagyobb sebességet értjük. Sebességhatárnak nevezzük az edzésen és a versenyen 

elért, állóképességi, gyorsasági és erősportágakra, versenyszámokra jellemző 

sebességértékeket. 

 

A gyorsaság fejlesztési lehetőségei 

A kifejezetten gyorsasági gyakorlatoknak, fejlesztő módszereknek meghatározott jellemzői 

vannak. Ezek közül leglényegesebbek a következők: 

· mivel a maximálisan gyors mozgás lehetőségét a technika adja meg, ne korlátozzuk 

a mozdulat sebességét; 

· a technika legyen olyan szintű, hogy a sportoló a figyelmét az erőfeszítésre 

összpontosíthassa; 

· a gyakorlat legyen olyan időtartamú, hogy a fáradás ne csökkenthesse a gyorsaságot. 

A gyorsaságfejlesztés komplex módszere az ismétléses módszer. Az egyes ismétlések 

hatásfoka arányban áll az ismétlés idején kifejtett gyorsaság nagyságával. Minél többször 

érjük el vagy szárnyaljuk túl saját eddigi gyorsaságunkat, annál hatásosabb ingert 

alkalmazunk gyorsaság-fejlesztésre. 

A sportoló kifejezetten gyorsaságot fejlesztő gyakorlatokat valóban optimális gyorsaságra 

törekvéssel hajtsa végre. 

A pihenők feladata az, hogy a következő ismétléshez megteremtsük a kellő feltételeket, 

illetve nagyszámú ismétlés esetén elősegítsék a központi idegrendszer kipihenését. A 

pihenőidőben a laza, lassú mozgás - tehát az aktív pihenő - rendszerint kedvezőbb hatású a 

tétlen pihenőnél. 

1. Reakcióidő - reagálási képesség fejlesztése: legkevésbé, de lehet fejleszteni. Adott 

jelre történő indulások, megállások (különböző testhelyzetekből indulás, előfeszülést 

kell létrehozni). 

2. Erő: maximális erő, gyorserő, explozív erő (robbanékonysági erő), erőállóképesség. 

Az erőfejlesztés nem mehet a koordináció rovására. 

3. A technika tökéletesítése. Kevesebb energia, ha jobb a koordináció. A technika legyen 

variábilis. 

4. Maximális sebességre való törekvés. A versenyzőknek kell erre törekednie, az edző 

nem csinálhatja helyette. 

5. Dinamikus sztereotípia kiépítése. Egyre bonyolódó, nagyobb elemszámú feladat 

végzése. Versenytapasztalat. Ha megerősítést kap a siker, akkor újra csinálja, előjön, 

ha nem, akkor elfelejtődik. Helyzetsztereotípia, tapasztalati sztereotípia. 

6. Izom lazaságának, elasztikusságának, felépítettségének kialakítása, speciális kiegészítő 



edzésekkel. 

 

Az állóképesség 

A szervezet fáradással szembeni ellenállóképességét a hosszan tartó sportbeli erőkifejtésnél 

állóképességnek nevezzük. Az állóképesség valamilyen tevékenység hosszan történő 

végzése magas intenzitással. 

A megerőltető, nagy energiaveszteséget okozó edzések, versenyek után rövid időn belül 

regenerálódik, kedvező adottságai vannak a magas színvonalú állóképességre. 

Az állóképesség színvonala mindenekelőtt a keringési- és légzőszervek, az anyagcsere 

és az idegrendszer működésétől függ. Lényeges feltétele a szervek és szervrendszerek 

koordinált működése. Az állóképességi teljesítményben nagyon nagy szerepet játszik a 

mozgáskoordináció. 

Fontosak a nagy erőkifejtést igénylő sportágakban a pszichikai tulajdonságok. 

Az állóképességi teljesítőképesség különböző formái (Holmann) 

Állóképesség 

Helyi izom-állóképesség Általános izom-állóképesség 

aerob anaerob aerob anaerob 

dinamikus statikus dinamikus statikus dinamikus statikus dinamikus statikus 

Az állóképesség teljesítményterületei és hatása a speciális sportági teljesítmény. 

 

Állóképesség-fajták: 

 

-Hosszútávú állóképesség: 15-30 perc feletti erőkifejtés esetén, iram- vagy 

intenzitáscsökkenés nélkül. Aerob energianyerési folyamat, nő a szív ütőtérfogata. Fontos a 

megfelelő intenzitás megválasztása. 

-Középtávú állóképesség: 2-9 perc közötti időtartam (800-1500m-es síkfutás, 200-400m 

úszás). Részben aerob, részben anaerob, mérsékelt oxigénadósság jön létre. Fontos: 

erőállóképesség, gyorsasági állóképesség szintje. Az adott távok viszonylag magas iramban, 

nagy ellenállás mellett teljesítendők. Minél nagyobb az intenzitás, annál nagyobb hányadban 

anaerob.  (3000m-en 20%, 1500m-en 40-50% az anaerob energianyerés aránya) Mivel a 

mozgás még mindig nagyobbrészt aerob, ezért fontos a hosszútávú állóképesség fejlesztése. 

-Rövidtávú állóképesség: 45mp-2perc között. Anaerob: 400m: 80%, 800m: 60-70%. Fontos: 

az energiaraktárak edzettsége, a szervezet azon képessége, hogy az anyagcserében a savanyú 

reakciókat semlegesíteni tudja, oxigénhiányos energianyerés képessége, az izmoknak az a 

tulajdonsága, hogy magas tejsavtartalom mellett is össze tudnak húzódni. 

-Erőállóképesség: állóképességi szempontból: nagy teljesítmény mellett a helyi izomfáradás 

későn alakul ki. Szerepet kap: nagy ellenállás mellett végzett sportoknál (birkózás, szertorna), 

középtávú- és hosszútávú állóképességi sportoknál. 

-Gyorsasági állóképesség: ellenállás a fáradás miatt bekövetkező sebességcsökkenéssel 

szemben. Főként az korai elfáradása játszik szerepet ebben a képességben, önálló 

képességként ritkán jelenik meg (200m-es síkfutás). 

 



Szénhidrátok lebontása: 

a./ glikolízis (anaerob) - glükóz 

b./ glikogenolízis (anaerob) - glikogén 

A szervezet szempontjából a./ és b./ energetikailag egyenlő. 

glükóz + 2 ADP + 2 foszfát Û 2 tejsav + 2 ATP 

A máj a tejsav 4/5 részét visszaalakítja. 

 

Állóképesség és energiaforrások 

1. anaerob alaktacid (glikolízis); foszfát felhasználás. 

2. anaerob laktacid (glikolízis); szénhidrát felhasználás. 

3. aerob oxidáció (citrát kör); szénhidrátok, zsírok felhasználása. 

 

Először anaerob alaktacid glikolízis, ATP-ből izomösszehúzódás (kalcium-megkötés). 

Oxigénhiány - ATP és KrP felhasználás. A tejsav 4/5 része visszaalakul, elfogy, de sohasem 

0, mindig termel ATP-t. Ezután jön a szénhidrát-felhasználás, az anaerob laktacid, majd 

sebességcsökkenés, aerob oxidáció, lelassul a sportoló, mert kevesebb az oxigén (citrát-kör). 

Ezt a három formát meg kell tanulni használni. Ha elfogy a szénhidrát, akkor zsírból nyer 

energiát a szervezet. Ez igen nagy mennyiségű. 

 

Az állóképességi teljesítmény színvonala függ: 

1. A keringési- és légzőrendszer fejlettségétől (aerob kapacitás, életkor). 

2. A keringési- és légzőszervek funkcionális dimenzióitól, volumenétől, az alkalmazkodás 

szintjétől (edzett szív, érhálózat izomban nagyobb). 

3. A raktározott energia mennyiségétől (szabad ATP, KrP, szénhidrátraktár, zsírraktár 

feltöltöttsége). 

4. Az anyagcsere színvonalától, oxigén-kihasználástól. 

5. A máj és egyéb szervek raktározó és méregtelenítő képességétől, endokrin működésétől 

(anyagcserét a hormonok hogyan befolyásolják; minél edzettebb vagy, annál jobban 

méregtelenít a máj). 

6. A szervek, szervrendszerek koordinált működésétől, idegrendszeri szabályozástól (minél 

edzettebb vagy, annál nehezebb visszaállni; ha nem edzek, felborul a homeosztázis). 

7. Az izomrost szerkezetének morfológiai determináltságától, telepítésétől, működő izmok 

mennyiségétől (minél több, annál nagyobb erőkifejtés; ha több a lassú izom, akkor stabilabb 

az állóképesség). 

8. A mozgáskoordináció, technikai tudás színvonalától (javítani kell a technikát, mert akkor 

az oxigénfelvétel is jobb). 

9. Pszichés tulajdonságoktól (pl. fájdalomtűrés). 

10. Az ellenállás (közepes súrlódás stb.) nagyságától. 

11. Pillanatnyi kondicionális állapottól. 

12. A végzett munka jellegétől. 

 

A szervezet alkalmazkodása az állóképességi teljesítményhez 

Tudni kell, hogy a terhelés szempontjából mit érdemes csinálni. 

 

Az alkalmazkodás I. fokán javul (akut adaptáció): 

1. A sejtek teljesítménye. 

2. Az izomzat vérellátása 

· rendeződik a vérnyomás, a pulzus, 

· vérfolyékonyság javul, 

· érfal rugalmassága, vezetőképessége javul, 



· érhossz nő. 

3. A vegetatív idegrendszer paraszimpatikus irányba áll be (vagusfék, negatív chrono-, 

dromo-, bathmo- és inotrop hatás). 

4. A szív munkája gazdaságosabbá válik (a kardiális oxigén-felhasználás nyugalomban és 

bizonyos terhelés után csökken). 

Az alkalmazkodáshoz az elsődleges inger mindig a perifériáról indul ki, vagyis 

a vázizomzat sejtjeiből. 

Csak másodlagosan fontos az aerob energianyeréshez szükséges oxigén elszállítása 

a sejtekhez. Így elsősorban a periférikus anyagcsere kiszolgálójaként fogható fel 

a cardiopulmonaris rendszer, mint utánrendező struktúra. 

 

Az alkalmazkodás II. fokán javul (tartós adaptáció): 

(csak intenzív állóképességi munkával lehet elérni) 

1. Megnövekednek a cardiopulmonaris dimenziók (arányok - nagyobb tüdő- és szívtérfogat, 

szervek megnőnek). 

2. Növekedik az összhemoglobin-mennyiség. 

3. Periférikus oxigén-felhasználás javul. 

4. Csekélyebb mértékben növekszik az oxigéndiffúziós kapacitás (beáramlás nagyobb). 

5. Májfunkciók nagyobb teljesítményűvé válnak. 

6. Endokrin mirigyek megnagyobbodása (különösen a mellékvesekéreg, hypophysis elülső 

lebenye, pajzsmirigy, hasnyálmirigy szigetei - szénhidrát miatt, mozgósítható 

energia). 

7. Változások a vázizom sejtjeiben (növekednek és szaporodnak a mitokondriumok; 

anyagcsereenzimek aktivitása nő (citokináz, ATP-áz); optimalizálódik az anyagcsere; 

megnövekszik a glikogén, a kálium-tartalom; myoglobin szint megnő; gyorsabb és nagyobb 

oxigén-kimerülés; vaszkularizáció javul). 

 

Az állóképesség terhelési tényezői 

1. Intenzitás 

· szubkritikus sebességzóna (határterhelés), 

· kritikus határ feletti sebességzóna (átmenet anaerobba) 

Az oxigénszükséglet és a sebesség közti kapcsolat n3. 

2. Időtartam 

· minél rövidebb a terhelési idő, annál jobban csökken a légzési rendszer szerepe. 

3. A pihenés időtartama, módja 

· a kipihenés foka jellegében befolyásolja a reakciókat, 

· idegrendszer nem igényli, egyéb szervek, szervrendszerek determinálják. 

4. Ismétlésszám 

· az oxigénadósság befolyásolja. 

Általában mindig csak 1 tényezőt lehet változtatni, ha módosítjuk a terhelést. 

 

Állóképesség-fejlesztő módszerek 

Maratoni módszer: növeli a tüdő, a szív volumenértékét. Az I. fokon megjelent tüneteket 

javítja. 

Alapozó jellegű munka részét képezi. 

Fartlek (iramjáték): sebességváltásokkal való játék. A hypoxiás munkához folyamatosan 

szoktat hozzá (pl. labdajátékok). Hypoxiás munka által változás, tartós változás egyesítése. 

Intervall: a II. fokon megjelent tüneteket javítja. Hypoxiás jellegű, de muszáj aerob jellegű 

teljesítményt végezni. Az intervall hosszúságával és variálásával lehet játszani. 

Mini-intervall: energiaraktározási edzés. 



Speciális állóképességfejlesztés a fittségi sportban: zsírégetés 

A fittségi edzések egyik leggyakrabban megfogalmazott célja a raktározott testzsír 

mennyiségének csökkentése, a zsírégetés. Erre a célra a legalkalmasabbak az állóképességi 

edzések, bizonyos paraméterek mellett. A folyamatos izommozgás intenzitását olyan szinten 

kell tartani, hogy a mozgás során a szervezet a glikogénkészletét teljes mértékben 

felhasználja, de közben a mozgás aerob maradjon, vagyis hosszan fenntartható legyen. Ha túl 

magas intenzitást választunk, a szervezet a tejsavtermelődés miatt idő előtt kimerül, míg ha túl 

alacsony az intenzitás, vagy ha szükségtelen pihenőidőt iktatunk közbe, akkor a cukorraktárak 

újratöltődnek. A megfelelő intenzitású edzésfeladattal azonban elérhetjük, hogy egy bizonyos 

pont után az izommozgás fenntartásához szükséges energiát a zsírszövetből nyerjük, és ez a 

tényleges zsírégetés. Folyamatos testmozgás mellett kb. 20-30 perc szükséges a zsírégetés 

megkezdéséhez. A pulzusnak 130 – 140 körüli értéken kell maradnia folyamatosan, és kb. 10 

perc után az izzadásnak meg kell indulnia. Ajánlott edzésidő: 45 – 90 perc.  

 

A hajlékonyság 

 

A hajlékonyság egy fontos fizikai képesség! A hajlékony sportoló mozgásait nagy 

kiterjedéssel, amplitúdóval tudja végrehajtani. Két alapvető élettani képlet határozza meg egy 

sportoló mozgásterjedelmét: 

1; az izmok megnyúlási képessége, amely függ az izomtónustól, az antagonista ellazulási 

képességétől, idegrendszeri kapcsolatoktól, pillanatnyi fizikai állapottól (a túl gyenge, vagy 

túlterhelt izomzat vagy az izomlázas állapot kisebb aktív hajlékonyságot eredményez) 

2; az ízületek lazasága, ami részben genetikai adottság (pl. mennyire zárt a combizület, 

mennyire hosszúak a nem nyúló izületi szalagok), részben kisgyerekkorban fejleszthető. 

Mindkét képlet biológiai állapota függ az illető életkorától. Az idős emberek beszűkült 

mozgása részben ezek rugalmasságának csökkenésére vezethető vissza. 

Pozitív vagy negatív befolyással bír a hajlékonysági gyakorlatok eredményességére az 

illető pillanatnyi mentális állapota: amennyiben valaki zaklatott, ideges, képtelen magát 

lelkileg ellazítani, úgy az fizikailag sem fog sikerülni. Látványos bizonyítéka ennek a tartós 

stresszhatásnak kitett emberek váll- és nyakizomzata. 

A felsorolt belső tényezőkön kívül vannak még a hajlékonyságot befolyásoló külső 

tényezők is, melyek a következők:  

-hőmérséklet: minél hidegebb van, annál kisebb az adott sportoló hajlékonysága  

-napszak: ébredés után a napi használathoz is be kell melegednünk, reggel kevésbé vagyunk 

hajlékonyak, mint délután 



-gravitáció, közeg felhajtóereje: különösen az aktív hajlékonyság esetén vízben nagyobb 

mozgásterjedelemmel rendelkezünk, mint szárazon.  

 Komplex mozgások esetén a mozgásterjedelem még az illető mozgástechnikai 

szintjétől is függ.  

 

A hajlékonyság az elmozdulást kiváltó ok szerint kétféle lehet: 

-aktív hajlékonyság: ha saját erőnkkel hozzuk létre az adott izületben az elmozdulást (fontos a 

mozgásban aktívan résztvevő izom ereje)  

-passzív hajlékonyság: ha valamely külső erő (társ, gravitáció) vesz részt az elmozdulás 

fokozásában. 

 

Tesztelése: 

-ülésben előrenyúlás vagy állásban előrehajlás (izomzat állapota) 

-guggolás telitalpon (szalagok hossza) 

-hason fekve homorítás (gerinc mozgékonysága) 

 

A hajlékonyság fejlesztése: 

-A passzív elsősorban 16 éves korig, de korlátozottan később is. Elég, ha az adott sportág által 

megkövetelt mértékig fejlesztjük a hajlékonyságot, azonban fontos a test egészséges 

működéséhez szükséges hajlékonyság fenntartása 

-Fontos az antagonista izmok ellazulási képessége 

-Fontos a szinergisták megfelelő tónusa 

- A túlzott erőfejlesztés rontja a hajlékonyságot és a dolgoztatott izmok érzéketlenné 

válhatnak a finom koordinációs feladatokban. 

-Fejlesztése: csak bemelegítve, lassan felvéve a feszített testhelyzetet, edzés előtt és után is 

végezhető 

-Biztosítsunk nyugodt körülményeket 

-Kismértékű erőfejlesztéssel kell párosulnia az aktív hajlékonyság fejlesztésének 

-A választott gyakorlat feleljen meg a célzott képességnek (karatés, RSG-s másképp nyújtson) 

-Nyújtógyakorlatok fajtái: 



 1; Passzív statikus, külső erő segítségével (gravitáció, társ) 

 2; Passzív statikus, saját erővel (az izületet nem áthidaló izom erejével) 

 3; Aktív statikus (az izületet áthidaló antagonista izom erejével) 

 4; Lassú dinamikus (elnyújtott utánmozgással, pl. rugózás) 

 5; Gyors dinamikus, kis terjedelmű utánmozgással 

 6; Gyors dinamikus, ejtéssel (a gravitáció segítségével) 

 7; Kimerítéses stretching: nyújt – ernyeszt – továbbnyújt 

 8; Tulajdonképpeni stretching (PNF vagy CHRS-módszer): izometriás feszítés – 

lazítás, felrázás – statikus nyújtás 

 

 

 

7. A bemelegítés 

A bemelegítés célja, a szervezetre gyakorolt hatása: 

1. Megnöveli az izmok vérellátását  és hőmérsékletét. 

 2. Serkenti a szívműködést, a vérkeringést és a légzést. 

3. Csökkenti a sérülések bekövetkezésének esélyét. 

4. Felkészíti az idegrendszert az edzésre, javítja az ideg-izom koordinációt. 

5. Növeli az ízületek mozgásterjedelmét, így könnyebb szabályosan végrehajtani a 

gyakorlatokat. 

6. Ráhangolódás a következő nagyobb megterhelésre, mind fizikailag, mind pedig lelkileg. 

Egy általános bemelegítést 5 blokkra bontunk, 15perc:  

I. Mérsékelt nyújtóhatású gyakorlatok blokkja:  

− „Jó reggelt!” gyakorlatok, nyújtózkodások  

− 1-2 perc  

  

II. Keringést fokozó gyakorlatok 1. blokkja:  

− Helyben és helyváltoztatással járások, futások, szökdelések páros lábon  

− 3-5 perc  

  

III. Fő nyújtóhatású gyakorlatok blokkja:  

− Hajlítások, fordítások, körzések, kar- és lábhúzások, lendítések, lengetések  

− 5-8 perc  



  

IV. Keringést fokozó gyakorlatok 2. blokkja:  

− Megindulás-megállás, irányváltoztatással futások, akadályokra föl- és átugrások, váltott lábú 

szökdelések  

− 2-3 perc  

 

V. Erőkifejtéssel járó gyakorlatok blokkja:  

− Hajlítások-nyújtások, emelő-fékező erőkifejtések, élénk tempójú gyorsító erőkifejtések  

− 1-2 perc  

 

8. Alapismeretek a sportjátékokról 

A sportjáték fogalma (két definíció): 

 A sportjátékok azok az összetett mozgásfeladatokat tartalmazó játékok, amelyeknek 

szabályait nemzetközi szinten egyesítették. 

 Speciális technikai elemeket és bonyolult taktikai eljárásokat tartalmazó, küzdő jellegű 

játékok, melyeket világszerte versenyszerűen is űznek. 

    Ezek közül néhány alkalmas arra, hogy iskolai keretek között műveljük, természetesen 

nemcsak verseny szinten, hanem hasznos szabadidős elfoglaltságként, egészségünk, 

állóképességünk megőrzése érdekében is. 

    A sport szó a teljesítményre való törekvésre, versenyjellegre utal, a játék pedig az örömteli, 

szabad, változatos, sokrétű, élvezetet jelentő, értelmes emberi tevékenységre    A sportjátékot 

meghatározott versenyfeltételekkel játsszák.  A sportjátékban pontosan meghatározottak a 

játékszabályok, a játéktér és a játékeszközök méretei, a játék időtartama, a résztvevő 

játékosok száma. A sportjátéknak egyéni, páros (tenisz, asztalitenisz) és csapatformáit 

ismerjük. (kézilabda, vízilabda).   A csapatjátékok közé olyan játékok tartoznak, ahol a játék 

célja, hogy a csapatok a játék időtartama alatt minél több pontot szerezzenek. 

A csapatjátékok közé tartozó labdajátékok: kézilabdázás, kosárlabdázás, labdarúgás, 

röplabdázás) Lényegük: hogy a játékosok a labdát meghatározott helyre vagy célba jutassák, 

és ezáltal eredményt érjenek el. 

    Sportjátékok, mint a testnevelés anyaga és eszközei, a nevelés eszközei. A bennük levő 

nevelési szituációk és lehetőségek miatt nagyon fontos szerepük van a pedagógiai 

eszközrendszerben. E lehetőségek és feltételek, megfelelő irányítás és nevelés mellett a 

személyiség kibontakozását segítik. 



A sportjátékok megfelelő vezetés és irányítás mellett történő rendszeres végzése 

nagymértékben segíti: 

a) Az egészségszint fenntartását, megszilárdítását, növelését: 

A mozgás fejleszti a mozgás szervrendszert, a keringés és légzés szervrendszerét, az 

idegrendszert, és jó hatással van az egyéb szervrendszerekre. Növekszik az egyén 

teherbíró képessége, ellenálló ereje, erőnléte, vagyis egészségszintje. 

b) Testi, fizikai képességek fejlesztését: gyorsaságot, állóképességet, ügyességet, 

hajlékonyságot. A fizikai képességek jelentős mértékben fejleszthetők 

sporttevékenységgel. 

c) Mozgásműveltség színvonalának emelését: 

A rendszeres és célszerű mozgástanulás, gyakorlás következtében különböző 

mozgáselemek, mozgássorok tudása, készséggé válása a játékosok 

mozgásműveltségének fejlesztését, színvonalának emelését eredményezi. Célszerűbb 

lesz a játékosok mozgása nemcsak sporttevékenység közben, hanem a napi 

élettevékenység során is. Így fejlődik a rendszeres játéktevékenységet folytatók 

mozgásműveltsége. 

d) A sportjátékok, mint a testnevelés eszközei elősegítik a testi, az értelmi, az esztétikai és 

az erkölcsi feladatok megoldását. 

e) A sportjátékok művelése, a sporttevékenység iránti érdeklődés és igény kialakítását és 

kielégítését is segíti. 

9. Hazai sportágak felosztása: 

1. Atlétika 
2. Labdajátékok 

1. Asztalitenisz (Pingpong) 

2. Baseball 
3. Fallabda 

4. Floorball 

5. Hoki/Gyeplabda 

6. Jégkorong 

7. Kézilabda 

8. Kosárlabda 

9. Labdarúgás 
10. Lábtenisz 

11. Rögbi 

12. Röplabda 

13. Tenisz 

14. Tollaslabda 



15. Vízilabda 
3. Golyós sportok 

1. Biliárd 

2. Bowling és Teke 

3. Golf 

4. Korfball 

4. Küzdő sportok 

1. Birkózó 

2. Judo 
3. Karate 

4. Kendo 

5. Kick-box 

6. Kung-fu 

7. Nanbudo 

8. Ökölvívó 
9. Sumó 

10. Taekwondo 

11. Vívó 
5. Vízi sportok 

1. Búvár 

2. Élet és Vízimentő 

3. Evezős 

4. Kajak-kenu 
5. Motoros Vízisport 

6. Úszó 

7. Vitorlás 
8. Vízisi és Wakeboard 

6. Torna 

1. Tánc Sport 

2. Torna 

7. Erősportok 

1. Erőemelő 

2. Súlyemelő 

3. Testépítő és Fittness 

8. Céllövő sportok 

1. Darts 

2. Íjász 

3. Sportlövők 
9. Kerekes, siklós sportok 

1. Autósport 

2. Görkorcsolyázó 

3. Kerékpársportok 

4. Korcsolyázó 
5. Motorsport 

6. Repülő 

7. Sí 
10. Szellemi sportok 

1. Bridzs 

2. Sakk 

11. Technikai sportok 



1. Modellező 

2. Rádióamatőr 

12. Egyéb sportok 

1. Hegy és Sportmászó 

2. Kutyafogathajtó 

3. Lovassport 

4. Öttusa 
5. Tájékozódási futó 

6. Triatlon                                                                                                               
A félkövér betűvel írt sportág olimpiai sportág is egyben. 


