
 A mountain bike sportolók teljesítmény változásai, a terheléses vizsgálatok tükrében

1. ELŐSZÓ 

1.1. Velociped – Mountain bike 

Milyen idős mountain bike sport? Fiatal, öreg? A kérdés nem is olyan egyszerű! 

Az egymás mögött, egy vonalban futó két kerék eszméje – mai tudásunk szerint – egy 

Sivrac nevű franciában merült fel 1690 körül. Célérifere-nek nevezte a játékszernek 

minősíthető mozgó faállványt. Több mint egy évszázad múlt el, amikor egy Karl von Drais 

nevű német erdész megkonstruálta hasonló módon működő, két lábbal hajtott szerkezetét; 

ám ő a szerkezet mellső kerekét már kormánnyal látta el, s ez lehetővé tette, hogy városi 

utcákban is közlekedhessék. A “Draisine” (1.ábra) 1817-ben bizonyította, hogy sebessége 

jó úton elérheti a lovas postakocsi négyszeresét, ám gúny tárgya maradt a „futógép”. 1839-

ben az angol K. Macmillan pedálhajtással tökéletesítette a kerékpárt. A francia E. Michaux 

az 1867. évi párizsi világkiállításon mutatta be gépét, melynek több alkatrésze már acélból 

készült, járművet ő nevezte először velocipédnek. Ezt követően közkedvelt sporttá vált 

Nyugat-Európában a kerékpározás. Minthogy azonban az első kereket közvetlen 

meghajtással a tengelyre szerelt pedál működtette, a sebesség fokozása érdekében egyre 

nagyobb átmérőjűvé szerkesztették azt. Ekkor több, körülbelül egyidejűleg szerkesztett 

szabadalom védte Angliában, Franciaországban és Németországban a máig használatos 

Gall-féle láncos áttételt, közülük az angol H. J. Lawsoné (1897) terjedt el leginkább. 

Ugyancsak a hetvenes években vezették be az acélküllőket (W. A. Cowper). Az ekkor már 

“bicycle”-nek nevezett alkalmatosság fő hibája az volt, hogy az egyenetlen utakon és a 

macskaköves utcákon kíméletlenül rázott. Ennek ellenszeréül is többféle megoldás 

született, közülük egy skót állatorvos (J. B. Dunlop) ötlete vált be, a felfújható gumitömlő 

(1888).  
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A mountain bike az 1996-os atlantai 

játékokon debütált, majd Sydney 

következett. A sportág akkor már több 

mint negyvenéves múltra tekinthetett 

vissza, ha figyelembe vesszük azt a 

diákot, aki lecsupaszított, házilag 

feljavított biciklijével először vágott neki 

a hegyeknek, 1953-ban. Ha az első 

hivatalos versenytől datáljuk a sportág 

létét, akkor a mountain bike csak 

húszéves. Az első versenyt San 

Franciscóban tartották. A Mount Tamalisi 

Velo Klub tagjait illeti az elismerés, hogy 

a mountain bike-ot, mint sportot 

elfogadtatták a nagyközönséggel és a 

hivatalosságokkal. Ők találták ki a 

Reapock Downhill versenyt, melynek 

nyomvonala 1976 és 1979 között a híres 

San Franciscói Golden Gate hídon is 

keresztülment. A verseny mindenhonnan 

vonzotta a résztvevőket, erre pedig már a 

média is fölfigyelt. Remek kis rétegsport 

volt ez, azonban 1990-re teljesen professzionális sportággá vált, saját világbajnoksággal. 

1. ábra 

A mountain bike sport – szerencsére - manapság már legtöbbünk számára nem számít 

újdonságnak (1.ábra). Azt viszont nem gondolnánk, hogy már közel harminc éve létezik ez 

a sportág. Fiatalnak számít még így is, de 1980 óta jelentős változásokon ment keresztül, 

míg elnyerte a mai, számunkra ismert formáját. A XX. század egyik legdinamikusabban 

fejlődő sportja volt a hegyikerékpár. Hiszen a valójában lelkes amatőrök hétvégi 

kerekezéseiből, alig harminc év alatt, az egész világon népszerű, komoly versenysporttá 

fejlődött. S mint ilyen rendelkezik versenysportok összes velejárójával. Népszerűségének 
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 köszönhetően, rendkívül megnőtt az érdeklődés a szponzorok részéről, így hatalmas 

üzletté válhatott a sportág. A szponzoroknak persze nem mindegy, hogy az általuk 

támogatott versenyzők, vagy csapatok hányadik helyen érnek célba, hogyan szerepelnek. 

Igyekeztek megadni a szükséges anyagi támogatást, a minél jobb eredmények elérésére, 

így eljuttatták a sportot a mai professzionális színvonalára. Ma ugyanis egy európai 

színvonalú hegyikerékpár csapat kitűnő szakmai háttérrel kell, hogy rendelkezzék. Magas 

szinten felkészített edzők és sportorvosok vállvetve dolgoznak, és valóban nagyszerű 

sportolókat nevelnek, akik aztán – akár - a kerékpársportok legnagyobb versenyén a Tour 

de France-on is megállják helyüket. Az elmúlt években ugyanis egyre-másra váltanak 

kitűnő képességű hegyikerékpárosok az országúti szakágra. Szerintem ennek főként 

gazdasági okai lehetnek, hisz a kerékpársportok „királya” ma már újra az országút lett. 

Volt egy időszak, - az 1990-es évek közepe – amikor a mountain bike népszerűsége 

felülmúlta az országútiét. Ez az időszak elmúlni látszik, a mountain bike sport azonban 

megmaradt ugyanolyan magas szinten, mint fénykorában.  

A ’90-es évek óta a szervezett mountain bike versenyzés számos szakágra bomlott. A 

teljesség igénye nélkül, 2003-ban a UCI (Nemzetközi Kerékpáros Szövetség) 

szabálykönyve szerint a főbb szakágak a következők: 

Az „ősi” szakág a downhill (DH), ma is létezik szinte változatlan formában, csupán a 

versenyzők technikai felkészültsége változott némiképp a közönség nagy örömére. Ebben 

az egyenkénti indításos szakágban, szédületes sebességgel, krosszmotorokhoz hasonlatos 

downhill-masinákkal, a pályát – mely nem kis technikai nehézségek elé kell, hogy állítsa a 

versenyzőket – minél rövidebb idő alatt kell teljesíteni az indulóknak. A downhill, 

„négyversenyzős” és rövidebb-, kitűzött pályán rendezett változata a 4-cross (4X). Ha csak 

két versenyző szlalomozik egy ilyen kitűzött pályán, akkor beszélünk a dual-slalom (DS) 

szakágról. Végül pedig, de nem utolsósorban a cross-country (XC) (e szerint a 

továbbiakban: XC), amely domborzatában változatos körpályán zajlik és tömegrajttal 

indítják. A versenyzők kategóriájuktól függően változó mennyiségű köröket tesznek a 

pályán, így a felnőtt férfi kategóriában közel két-, két és fél órás is lehet egy futam. 

Természeténél fogva ez utóbbi érdekel minket leginkább! Hiszen ez az a szakág melyben 

az élettani mutatók a legnagyobb szerepet játsszák a győzelemben. Természetesen a többi 

szakágban sem közömbös a versenyzők kondicionális felkészültsége.  

 3  



 A mountain bike sportolók teljesítmény változásai, a terheléses vizsgálatok tükrében

 

1.2. Az egészségre gyakorolt hatások 

A versenyek idejéből fakadóan a cross-country-ban szervezetet ért terhelés, döntően 

állóképességi jellegű. Így a sportág pozitív élettani hatásai is ennek a fő képességnek 

mentén rajzolódnak ki a legmarkánsabban. Jótékony hatással van tehát, a szív- és 

vérkeringési rendszerre, a légző rendszerre és a vázizomzatot is – az országúti 

kerékpározáshoz képest különösen – nagymértékben fejleszti. A szabad levegőn végzett 

sporttevékenységek immunrendszerre gyakorolt pozitív hatásáról nem is beszélve.  

Az izommunka hatására felgyorsul a keringés, a nagy- és a kis vérkörben egyaránt emellett 

növekszik a szervezetben – elsősorban a vénás rendszerben - a keringő vér mennyisége is. 

A szimpatikus idegrendszeri szabályzások következtében megváltozik a szervrendszerek 

közt a vér eloszlása, nő a pulzusszám (egy percre vonatkoztatott szívizom összehúzódások 

száma) és – edzetteknél különösen - a perctérfogat (a bal kamra által egy perc alatt az 

aortába juttatott vér mennyisége). Maximális intenzitású izommunka esetén edzett 

embernél a keringő vér majdnem 90%-a az izomzathoz jut. Nyugalomban a hajszálerek 

többsége nem vesz részt a keringésben, sportolás alatt azonban megnyílik az arteriolák és 

venulák közti, un. mikrocirkulációs rendszer, amely jelentős mennyiségű vért keringtet 

olyan szöveti területeken is, ahol egyébkent sokkal gyérebb lenne a vérellátás.  

A nagyobb O2 igény kielégítésére, fokozódik a tüdők működése is. Lényegesen nagyobb 

mennyiségű levegő áramlik át rajtuk, ennek érdekében fokozódik a légzőizmok működése. 

Könnyen belátható, hogy a vázizomzathoz hasonlóan a légző izmok is jelentősebb 

mértékben „használatosak” sportolás közben.  

Mivel a mountain bike sport a szabadban - erdőkben, hegyekben - végzendő, a napfény 

(ultraibolya sugárzás egyes elemei), a friss levegő, és az optikai élmény, amit a táj okoz, 

szintén kifejtik kellemes mentális és fiziológiás hatásukat a sportoló emberre.  

Ezek együttes eredményképp: 
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- javul a keringés minősége az érfalak rugalmassága, 

- gazdaságosabbá válik a szív működése (amellett, hogy lényegesen erősebb lesz a 

szívizomzat) 

- az idegrendszeri szabályzások (szimpatikus, vagus) optimalizálódnak, 

- fokozódik a szövetek vérellátottsága 

- optimalizálódik, és ökonomizálódik a légzés (a légzőizomzat fejlődése és a 

legzéstechnika javulása révén), 

- javulnak a légzőrendszer paraméterei (VO2max., VC stb.), 

- az izületek lényeges terhelése mellett, megfelelő tónust nyer a vázizomzat 

- fokozódik a szervezet, fertőző betegségekkel szembeni ellenállóképessége, erősödik 

az immunrendszer, 

- kiegyensúlyozottabbá, nyugodtabbá válik a mountain bike sportoló. 

Egyre inkább fokozódik az igény olyan életmódok, életformák megvalósítására, amely 

megakadályozza a napjainkban sokat emlegetett szív- és érrendszeri megbetegedéseket, 

lehetővé teszi, hogy kiegyensúlyozottá és munkabíróvá váljon a „ma embere”. Ezeket az 

elvárásokat maximálisan teljesíti ez a nagyszerű sportág, mindamellett azok igényeit is 

kielégíti, akik igazán kemény „férfias” sportot szeretnének űzni, szeretnék megméretni 

önmaguk képességeit, tűrőképességük határait keresik. Azt, hiszem nem véletlen, tehát a 

mountain bike népszerűsége! 
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2. A TELJESÍTŐ KÉPESSÉGET 

MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK A XC 

SZAKÁGBAN 

2.1. Külső tényezők 

A kerékpár sebessége nem reprezentálja közvetlenül az azt mozgató kerékpáros 

teljesítményét, hiszen különböző ellenállások ellenében kénytelen dolgozni: a terep 

meredeksége, a kerekek gördülő ellenállása, és a légellenállás. Ezek közül országúton a 

légellenállás a legjelentősebb ellenállástípus, ami a versenyző teljesítményét negatív 

irányban befolyásolja. Szélárnyékban haladó kerékpáros akár 40%-al kevesebb energiát 

használ fel a vele, azonos sebességgel, azonban a mezőny élén haladó – tehát a 

légellenállásnak kiszolgáltatott – versenyzőtársa. A cross-country-ban a terep meredeksége 

az ami igazán megdolgoztatja a versenyzőket,  hiszen a szélárnyéknak csak akkor lehet 

jelentősége, ha nagy sebességgel halad – ez egy közel 20%-os sáros emelkedőn nehezen 

elképzelhető – a sportoló, illetve nagy erejű szembeszél tombol a pályán. 

P = Fösszes · v,  illetve  P = Fo (v) + F1 (v2) + F2 (v3) 
ahol: 
P – teljesítmény 
v – sebesség 
Fo (v) - meredekség komponens (sinα) 
F1 (v2) – gördülési ellenállás  
F2 (v3) – légellenállás 
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Látszik hogy a fizikai teljesítmény a kerékpársportban is rendkívül sok komponens 

függvénye. Nem mindegy tehát hogy milyen külső adottságokkal, illetve a versenyző saját 

teste eredményezte ellenállásokkal, kell szembe néznünk egy versenyen. Említettem már, 

hogy a mezőnyben megbújó, szélárnyékban haladó kerékpárosnak mennyivel kevesebb 

energiát kell befektetni ugyanakkora sebesség eléréséhez. Ezen kívül nagy jelentőséggel 

bír országúton a kerékpár és kerékpáralkatrészek aerodinamikus kialakítása. Ezen a 

csatornán közel 3%-os energia megtakarítást lehet elérni. Nem mindegy továbbá az sem, 

hogy a sportoló milyen pozícióban helyezkedik el a kerékpárján. Ugyanis a test 

„szélfelfogó” felülete egy kiegyenesedett pozíció által kb. 0,6 m2 míg egy 

aeorodinamikusabb kormányrahajló üléshelyzet mellet, az előzőnek közel a felére,  0,38 

m2-re csökkenthető.   A levegő ellenállása azonban függ a környezet hőmérsékletétől is 

hiszen megváltozik a sűrűsége. A 20 °C hőmérsékletű levegő ellenállása nem kevesebb, 

mint 8%-al alacsonyabb a 0 °C-os ellenállásánál.  

Az előző tényezők nagy jelentősége inkább az országúton mutatkozik, de edzés közben a 

cross-country versenyző is megtapasztalhatja létezésüket. A következő ellenállási 

komponensek azonban a terepen is jelen vannak, és érzékelhetően kifejtik hatásukat. 

Kedvelt téma a kerékpárversenyző körében a testsúly. Nem véletlen, hiszen a testsúly 

nagymértékben befolyásolja a kerékpáros teljesítményét (ez a megállapítás 

kerékpárergométeren természetesen nem érvényes, illetve a túlsúlyosság még inkább az 

elhízás másképp jelentkezik ezen az eszközön).  Azonos aerob teljesítő képességű 

versenyzők közül egy 60kg súlyú könnyű, „hegyimenő” előnyt élvez a 75kg-os 

ellenfelével szemben, egy olyan pályán, ahol hosszú kemény emelkedők vannak. Ezzel 

ellentétben, ha egy sík pályán méri össze erejét a fenti két versenyzőnk, a nehezebb 75kg-

os kerül előnyösebb helyzetbe. A mountain bike sport talán legszembetűnőbb és mindenki 

által legkönnyebben megtapasztalható ellenállás típusa a gördülési ellenállás. A gördülési 

ellenállás függ a gumiabroncs nyomásától, mintázatától, és anyagának minőségétől, 

továbbá nem mindegy a terep minősége sem az adott abroncshoz viszonyítva. Nagyobb 

sebesség mellett, a talaj és az abroncsok ellenállásának hatása, azonban kevésbe 

mutatkozik meg. 
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2.2. Belső (élettani) tényezők 

A kerékpározás és vele együtt a mountain bike is tipikus állóképességi sportág, melyet 

csakis - különösen az élsportban –, nagy számú és terjedelmű edzésekkel alapozhatnak 

meg. A kerékpársportban elérhető eredményeket - élettani szempontból - a szervezeti és 

funkcionális feltételek igen széles palettája adja. Az eredményekhez azonban szakosodásra 

van szükség: egy versenyző a kerékpársport csak egyetlen szegmensére lehet igazán jól 

edzett, specializált, és érhet el kiemelkedő eredményeket. Az edzés tartalmát tehát a 

szakágra jellemző teljesítménystruktúra követelményszintje fogja meghatározni. A hibás és 

eredménytelen edzések oka lehet az is, ha ezeket a követelményeket és a specializáltságot 

figyelmen kívül hagyják, a hosszú távú edzésstruktúra kialakításában. A megfelelő 

teljesítmény struktúra megvalósítása egy élsportolónál sokéves edzésmunkát igényel. A 

teljesítményt meghatározó fiziológiás funkciók, élettani jellemzők kialakításához, a 

megfelelő technikai és taktikai képességek elsajátításához a versenyző élvonalba 

juttatásához közel 8-12 éves hatásos edzésmunka szükséges. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 

hogy csúcsteljesítményeket a kerékpársportban legkorábban a 25. életévüket betöltött 

versenyzőknél számíthatunk. A teljesítmény növekedését egy szakágon belül a 

kondícionális teljesítőképesség (sportágspecifikus teljesítmény összetevők) állandó 

növekedése eredményezheti. 

Az 1.táblázat adataiból jól láthatóan kitűnik, hogy minden egyes szakág úgy eltérő 

teljesítmény-profillal, mint eltérő fiziológiai, élettani háttérrel rendelkezik. Ez azt jelenti, 

hogy minden szakág kerékpárosainak, más-más biológiai képességekkel kell bírniuk. 

Általam főként az országúti szakágból való kutatási eredmények ismertek, így itt is ezekre 

hagyatkozom. Azonban ezeket az adatok, a mountain bike terhelés strukturájának 

megfelelően értékelve, a cross-country szakág számára is értékesek lehetnek 

 A stabil és színvonalas kerékpáros teljesítmény kulcsa az aerob teljesítő képesség (az XC-

ban 2-5%-os anaerob komponenssel). Az aerob teljesítőképességet két paraméter mentén 

tudjuk meghatározni:  
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A kerékpársport teljesítmény struktúrája (RTÁ = Rövidtávú-, KTÁ = Középtávú-, HTÁ= Hosszútávú állóképesség) (15) 

RTÁ KTÁ HTÁ HTÁ II HTÁ III HTÁ IV  Állóképesség fajta 
35 s-2 min >2 min-10 min >10 min-30 min   >30 min-90 min  >90 min-360 min  >360 min 

 Megfelelő szakág 1000 m Pálya, 
Pálya-sprint 

3000 m Nők, 
4000 m Férfiak
(Egyenkénti, 
Csapat, Keirin,
MtB-Downhill) 

 

 

Hegyi időfutam, 
Pontverseny 

30-60 km
Időfutam, 40 km
Triatlon,          
30-50 km MtB 

 
 

60-80 km 
Időfuam,          
80-250 km
Országút,              
180 km Triatlon,
55-70 km MtB  

 

 

>250 km 
Országút  
Extrémversenyek 
>500 km   

Pulzusszám              
(ütés/perc) 185-205 190-210 180-195 175-190 140-180 110-150 

Oxigénfelvétel         
(% VO2 max)  95-100 97-100 90-95 80-95 60-85 40-55 

Energianyerés       
% aerob 50 80 85 95 98 99 
% anaerob 50 20 15 5 2 1 

Energiafelhasználás** 
kcal/perc 55-60 40-45 22-28 20-25 12-20 8-12 
kcal össz. 60-70 150-230 280-660 750-1800 1800-9900 8600-12000     

(24 óra, és több) 

Laktat                
(mmol/l) 14-18 16-22 12-14 8-12 1,5-4 1,0-2,0 

Szabadzsírsavak(FFA) 
(mmol/l) 0,50* 0,50* 0,8 0,90-1,0 1,2-2,0 1,5-3,0 

Szérumkarbamid          
(mmol/l) 6 6 7 7-9 8-10 9-15 

Kortisol                        
(nmol/l)  200-400* 200-400* 200-450 400-800 500-900 600-1200 

*Stresszlipolízis (Adrenalinstressz)  ** sebesség és testsúly függvényében 

- az egyik a maximális oxigénfelvevő képesség (VO2max.), a másik pedig 

- a szubmaximális terhelésfokozatban mért teljesítmény (Watt), melyet az 

anyagcsere (laktátszint) vagy a szívfrekvencia (pulzusszám) definiál. 

1. táblázat 

Erre a célra Németországban (Sportmedizin Freiburg) az un., lépcsőstesztet használják, 

mely teszt során 100 Watt-ról indulva 3 perces lépcsőnként 20 Watt-al emelik a 

kerékpárergométer ellenállását, és kifáradásig végzik. A sportoló aktuális állapotától és a 

mérést végző intézmény hagyományaitól függően lehetnek eltérések a mérési protokollok 

közt. A mért adatok diagnosztikai mondanivalója azonban azonos. Ezeket az adatokat, a 

Magyarországon is gyakorolt laborvizsgálati protokollal - éppúgy, mint külföldön - 

kielégítően meg lehet mérni. A kerékpár élsportjában egy ilyen vizsgálat alkalmával 440 

W feletti teljesítmény várható el egy felnőtt sportolótól.  
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A maximális oxigénfelvevő képesség (VO2max.) mértéke a csúcsteljesítmény egyik fontos 

funkciója, mert a világszínvonalú teljesítmények hátterében 75-85 ml/kg/perc-es 

eredményeket mérnek, a felnőtt férfi mezőnyben. Nőknél ez az érték 65-75 ml/kg/perc. 

Újabb vizsgálatok szerint a VO2max., ugyan megbízható érték a sportoló aerob 

energianyerési lehetőségeinek mérésére, de keveset mond az aeorob alap 

teljesítőkészségről.  

Az izomműködés az energetikai feltételek és az ismert biokémiai folyamatok nélkül nem 

elképzelhető. A pihent kerékpáros izomzatában és májában lévő glikogénkészletek 

nagysága összesen 400-500g-ra tehető. Ez a 400g glikogén 1640 kcal energiát képes 

szolgáltatni, ami pedig viszonylag magas intenzitás mellett kb. 50km megtételét teszi 

lehetővé. A gyakorlatban azonban nagyrészt a szabad zsírsavak (FFA) oxidációja az a 

folyamat, ami ilyenkor – a hosszabb terhelések alatt - energiát biztosít az izmok számára, 

illetve a szénhidrát- és a zsíranyagcsere együttesen lezajló folyamatai. Ilyen körülmények 

között táplálékfelvétel nélkül 90-120 percig képes a kerékpáros teljesíteni. A kiürült 

glikogén raktárak újra feltöltését a glükoneogenezis csak részben tudja biztosítani, így az 

egyensúly fenntartása érdekében a glukózt külső forrásokból kell biztosítani. Ha ez nem 

következik be, akkor fellép a hipoglikémia, és a sportoló teljesítménye visszaesik. A 

többórás országúti versenyterhelés energetikai hátterét több mint 70%-ban a 

szabadzsírsavak oxidációja biztosítja. Az edzés célja tehát, ezeknek a folyamatoknak a 

tökéletesítése, és minél gazdaságosabbá tétele. 

2.3. Kondícionális képességek és 

jelentőségük a kerékpársportban 

A kerékpársportban ugyanúgy, mint az összes sportágban a kondícionális képességek 

általában együttesen fejtik ki hatásukat. Önállóan egy-egy képességnek csak nagyon ritkán 

különleges versenyhelyzetekben vagy egyes versenyszámokban van jelentősége. Egyik a 
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másikra épül és együtt adják mindazt, amit edzéssel szeretnénk fejleszteni: a teljesítményt. 

Ezek tehát a sportteljesítmény feltételeként szereplő képességek elsősorban az erő, a 

gyorsaság és az állóképesség.  

2.3.1. Erő 

Erő alatt a sportban az emberi szervezet azon tulajdonságát értjük, hogy aktív 

izomműködése révén képes legyőzni különféle – külső és belső – ellenállásokat. A sport 

gyakorlatában, ha erőről beszélünk, általában a maximális erő jut az eszünkbe. Azonban a 

maximális erő viszonylag ritkán kerül előtérbe, az erő többi változatához képest, 

gyakrabban kerülünk szembe az erő-állóképességgel és a gyors(asági) erővel. Az erő 

nagyságát két tényező határozza meg. Az egyik a gerincvelő mellső szarvából érkező 

idegingerület jellege, tehát idegrendszeri természetű. A másik nem más, mint az 

izomcsoport válasza az érkezett ingerületre, amit meghatároz az izomban lejátszódó 

folyamatok minősége. Ez utóbbi a tulajdonképpeni erőkifejtés.  

Maximális erő 

Ez az erőtípus teszi lehetővé, hogy minél nagyobb külső ellenállásokat legyen képes 

legyőzni a sportoló. A gyakorlatban 1-2 másodperc is szükséges lehet ahhoz, hogy a lehető 

legtöbb rost bekapcsolódása révén elérjük ezt az értéket. Maximális erő értelmezhető 

elmozdulás mellett – dinamikus –, és csupán az izomfeszülés által, elmozdulás nélkül – 

statikus – is. 

Gyors(asági) erő 

Az ideg-izomrendszer azon képessége ez, amely lehetővé teszi a viszonylag nagy 

ellenállásokat minél nagyobb kontrakciós sebességgel, győzzünk le. Ebben az esetben 

impulzusszerű robbanékony mozgásokról (megindulások, lökések, dobások stb.) van szó. 

Erő állóképesség v. állóképességi erő  

Tartós, hosszan tartó viszonylag nagy mértékű erőkifejtések igénylik ezt a képességfajtát. 

Cél: minél nagyobb erő kifejtése a lehető leghosszabb ideig. Beszélhetünk helyi- (azaz 

lokális) és általános erőállóképességről, és ezeket értelmezhetjük izometriás, és izotóniás 

megközelítésben is.  
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2.3.1.1. Az erőkifejtés élettani alapjai 

Az emberi test tömegének 50%-átadja az izomszövet, mely szövetféleség felelős a mozgás 

biztosításáért, így a mozgás aktív szervének tekinthetjük. A zsigerekben található és 

akaratunktól függetlenül működik a sima izom, a szívben található a nagy munkabírású és 

belső ingerületképzésre is alkalmas szívizom. A harmadik, - és sportszempontból a 

legfontosabb – a harántcsíkolt izom, mely a vázizomzat adja, és a tulajdonképpeni 

erőkifejtéseket végzi. Erőfejlesztéskor is ennek az izomtípusnak javítjuk a mechanikus és 

biokémiai tulajdonságait, tökéletesítjük működését. A továbbiakban is ezzel az  

Rost tipusok tulajdonságai 
 Rosttípus 

 
Tulajdonság 

ST (lassú) Fta (gyors; 
átmeneti) FTb (gyors) 

a. a motoneuron axonjának mérete kicsi nagy nagy 
b. szinapszis mérete kicsi nagy nagy 
c. rost méret közepes nagy nagy 
d. EPSP (igerlékenységi potenciál) magas közepes alacsony 
e. maximális rost feszülés alacsony közepes magas 
f. maximális rost feszülés időtartama hosszú közepes rövid 
g. kifáradás sebessége hosszú közepes rövid 
h. Színezettség    
 Miozin ATPaze (pH 10.3) (alkaline) világos sötét sötét 
 Myosin ATPase (pH  4.6) (acidic) sötét világos sötét 
 Myosin ATPase (pH  4.3) ( more acidic) sötét világos világos 
 Aerobic sötét sötét/közepes világos 
 Anaerobic világos sötét sötét 

i. oxidatív potenciál magas magas alacsony 
j. glikolitikus potenciál közepes magas/közepes magas 
k. glikogén tartalom magas magas magasabb 
l. zsírsav tartalom magas alacsony alacsony 
m. kappilláris ellátottság magas közepes alacsony 
n. mitokonriális ellátottság magas közepes alacsony 
o. ingerlékenységi küszöb alacsony közepes magas 

2. táblázat 

izomfajtával foglalkozom. 

A harántcsíkolt izmok szerkezetét vizsgálva, felismerhetünk szabad szemmel látható 

egységeket (makrostruktúra), fénymikroszkóppal érzékelhető struktúrákat 

(mikrostruktúra), és csupán elektromikroszkóppal megfigyelhető (ultrastruktúra) alkotókat. 

A legelső strukturális szinten az izomrostok formába rendeződése a fő különbség. Találunk  

 12  



 A mountain bike sportolók teljesítmény változásai, a terheléses vizsgálatok tükrében

Rostfelszín (µm2)

9010 7800 6112

13470
12000

9790

6336

8540

Pályasprinterek 1000 m-Időfutam pálya 4000 m-Csapatversenyzők-
pálya

Országúti versenyzők

FT (gyors)
ST (lassú)

2. ábra 

Rosteloszlás

66
78,6 79

34 28,4 21,4 21

32,7 24,9 23,2 20

71,6

Pályasprinterek 1000 m-Időfutam pálya 4000 m-Csapatversenyzők-
pálya

Országúti versenyzők

FTb (gyors)
FTa (átmeneti)
ST (lassú)

3. ábra

párhuzamos lefutású rostokat, melyek viszonylag nagymértékű megrövidülésre képesek kis 

erővel, és tollszerű izmokat mely pennátusz izmok rövid szakaszon nagy erőkifejtésre 

képesek. Ez utóbbiból létezik egy- és kéttollú, azaz unipennátusz és bipennátusz változat. 

Tovább haladva az izmok szerkezetében, izomrostokkal (szarkolemma), sajtplazmával 

(szarkoplazma), és a bennük lévő rostocskákkal (miofibrillum). Az izom legkisebb alkotói 

az izomfehérjék: az aktin és miozin és a tropomiozin, mely fehérjék felelősek izomzatunk 

működéséért.  
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 Izomzatunknak két fő feladata van, egyrészt a testünk tartása, másrészt annak mozgatása. 

Váz izomrendszerünk - ehhez a kettős feladathoz „szakosodva” - két fajta rosttípusból épül 

fel, mely két típus feladatában és tulajdonságaiban is különbözik egymástól. A vörös 

izomrostok v., lassú rostok (slow-twich; ST), tartós hosszantartó munkavégzésre képesek, 

azonban összehúzódási sebességük nem túl nagy. A fehér v., gyors rostok (fast-twich; FT; 

FTb) ezzel szemben gyors összehúzódásra viszont hamar fáradnak, így nem alkalmasak 

hosszantartó munka végzésére. Valójában a gyors rostokhoz sorolják, az un., átmeneti 

(intermediate; Fta) rosttípust, mely a két fő típus tulajdonságainak keverékéből áll. Sport 

szempontból is fontos az a felfedezés, miszerint ezek az izomsejt típusok képesek bizonyos 

átalakulásokra, vagyis igénybevételtől függően képesek felvenni a másik típus 

tulajdonságait. Az izomrost fajták főbb tulajdonságai a 2.táblázatban részletesen 

megtalálhatók.  

2.3.1.2. Az erőkifejtés biokémiai alapjai 

Az izomszövet sajátos tulajdonsága, hogy a kémiai energiát képes fizikai energiává, majd 

végül mozgássá alakítani. Az izom rövidülésekor valójában az izomfehérjék (kontraktilis 

fehérjék) filamentumai mozdulnak el egymáshoz képest párhuzamos irányban. Ezt a 

mozgást nevezzük „sliding” (csúszó) mechanizmusnak (Huxley). Az összehúzódáshoz 

szükséges energiát, az energiában gazdag, makroerg vegyületek az ATP és a kreatinfoszfát 

biztosítják. Az ATP (adenozin-trifoszfát) főleg az anyagcsere folyamán keletkezik, a 

mechanikai energia tulajdonképpeni alapja. A kreatinfoszfátot közvetlenül nem tudja 

felhasználni az izom, energiatároló szerepe mégis fontos, mert az ADP-t (adenozin-

difoszfát) képes újra ATP-vé alakítani. Az izomműködés első fázisa az ingerület, mely 

bizonyos módon eljutva az izomsejt belsejébe Ca++ ion felszabadulást eredményez az 

izomsejt megfelelő raktáraiból (szarkoplazmatikus retikulum). A Ca++ ionok növelik az 

aktinszálak kapcsolódási hajlandóságát a miozinnal (a másik fő izomfehérje), majd az ATP 

átalakul, ADP-vé biztosítva az aktin- és miozinszálak egymásba csúszását, így létrehozva a 

kontrakciót. Ezt a jelenséget addig képes fenntartani az izomsejt, amíg az ingerület tart, 

azaz megfelelő mennyiségben vannak jelen a Ca++ ionok. Az izom összehúzódás 

nélkülözhetetlen két resztvevője tehát az ATP, és a kreatinfoszfát. 
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2.3.1.3. Az erő jelentősége a kerékpársportban 

Maximális erőkifejtésekre a kerékpározásban, csak ritkán és csak speciális 

versenyhelyzetekben kerül sor. Ilyen például az állórajttal indított pályakerékpáros 

versenyszámok esete, amikor nem ritka - a 10-15 másodperces időtartamon - 2000W körüli 

erők felszabadítása sem. A hivatalosan (Nüscheler, 1995) mért legnagyobb erő, amit 

kerékpáros kifejtett, pontosan 2375W, ami 3,3 lóerőnek megfelelő érték. Az ergométeren 

mért erőt a versenyző több mint 5 másodpercig volt képes tartani.  

A cross-country-ban inkább az erő-állóképességnek van kiemelkedő szerepe, ami persze 

nem független a sportoló maximális erejétől sem. Ezt a képességet – maximális erő mellett 

-, azonban az izmokban, és az anyagcserében (lásd.: 1.táblázat) lejátszódó folyamatok 

határozzák meg leginkább. Az edzés során ezeket a folyamatokat kell minél 

gazdaságosabbá tenni, illetve az energianyerés módozatai az aerob forma felé kell, hogy 

eltolódjanak. 

Az erő-állóképességet éppúgy, mint a maximális- és gyorserőt, a vázizomzat 

rostösszetétele is nagymértékben befolyásolja, amely tulajdonság azonban örökletes illetve 

hosszú évek alatt lehet csak megváltoztatni. Fontos tehát ezt is szem előtt tartani, amikor 

adott versenyzőket készítünk fel egy-egy versenyszámra.  (2.-3.ábra)  

A rostösszetétel tehát, valójában a rostok működésének átalakítása által változtatható meg, 

az aktuális versenyszámnak megfelelően, figyelembe véve a versenyző adottságait. Magas 

gyorsrost arány (70-80%) esetén a gyorsrostok mennyiségét 80-100%-os terheléssel, kis 

ismétlésszámmal és maximális mozgássebességgel növelhetjük. Ha azonban a lassúrostok 

aránya a domináns (60-80%), átalakíthatjuk működésüket a gyorsrostok mintájára 

(felgyorsíthatjuk). Ehhez alacsony (35-50%) terhelés és szintén maximális sebességgel 

végzett kis ismétlésszámú gyakorlatok javasolhatók. A lassúrostok arányának növelése 

gyorsrost többség (70-80%) esetén, nagy ismétlésszámú közepes mozgássebességű 

alacsony terheléssel (20-30%) érhető el. A lassúrostok többsége (60-80%) mellett, akár 30-

80%-os terheléssel, közepes mozgássebesség és közepes ismétlésszám alkalmazása is 

növelhet a lassúrostok arányát. Erre azonban nem hiszem, hogy szükség lenne a cross- 
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coutnry versenyzők felkészítésében, hiszen a 60-80%-os lassúrost arány épp kielégítőnek 

tűnik a versenyterhelést illetően. 

2.3.2. Gyorsaság 

A gyorsaság az azonos feladat elvégzésére fordított minél kevesebb időmennyiség 

nagyságával jellemezhető képesség. Azonban nem feltétlenül az a „gyors” versenyző, aki 

előbb áthalad a célvonalon. A haladási sebesség is értelmezhető ugyan a gyorsaság 

képességén belül, de a gyorsaságnak több megnyilvánulási formája ismeretes. 

Két fő csoportba soroljuk a gyorsaság típusokat: az egyetlen mozgáselemre vonatkozó un., 

mozgásgyorsaság az egyik, a ciklikus mozgások esetében értelmezhető gyorsaság a másik. 

Ez utóbbin belül beszélnünk kell a felgyorsulási képességről, és a távközi haladás 

képességéről is. A ciklikus mozgások gyorsasága inkább a gyorsasági állóképességben, 

míg az aciklikus mozgások gyorsasága inkább a gyorsasági erőben juthat kifejezésre. Ezen 

összes gyorsaságfajták akkor kamatoztathatók igazán, ha magas szintű reagálás illetve 

akciógyorsaság is párosul hozzájuk. Melyek a versenyzőt körülvevő környezetből érkezett 

ingerekre adott minél gyorsabb válasz reakciókban tükröződnek.  

2.3.2.1. A gyorsaság élettani alapjai 

A veleszületett izomrost összetételen felül, elsősorban a központi- és perifériás 

idegrendszer, az ideg-izom kapcsolatok, és az izmok működésének összerendezettsége 

azok a tulajdonságok, amelyek a gyorsaság fiziológiás hátterét képezik. Ezek a 

szervrendszerek szakaszonként vesznek részt egy-egy mozgás végrehajtásában. A 

szakaszok a következők: 

- helyzetfelismerés, döntés (tapintás, hallás, kinesztézis, látás, anticipáció) 

- reagálás gyorsasága (a jelzés érzékelése, szállítása [afferens ág] az agy megfelelő 

központjába; a beérkezett jelzés elemzése és továbbítása [átkapcsolás]; az ingerület 

izmokba való juttatása [efferens ág]), 
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- a mozdulat gyorsasága (izomműködés hatékonysága, koordináció, 

mozgásreprodukció, mozgáspontosság, idegi- és muszkuláris pihentség, örökletes 

tényezők [rostarány, stb.], életmód a szenzitív fejlődési szakaszokban, 

- lokomotorikus gyorsaság (tetszőleges számú mozgáselem egymás utáni gyors 

reprodukciója; izmok összehúzódási sebessége, helyes technika, és a vele párosuló 

erő, koordináció, izmok összerendezett működése) 

A gyorsaság fejlesztése, főként idegrendszeri-, és genetikai természetű feltételek által 

megszabott keretek között lehetséges. A genetikai meghatározottság viszonylag korán 

felismerhető azonban nagy jelentősége van – a későbbiekre nézve – a kis gyermekkortól a 

pubertás végéig terjedő időszakban végzett mozgások jellegének. A 2-3 éves gyermekek 

izomzata már elnyeri az egyénre későbbiekben jellemző izomszerkezetet (rostarányt). Ezek 

után fontos szerepet kapnak az óvodás foglalkozások, játékok. 5 és 7 éves kor elteltével a 

lokomotorikus gyorsaság fejleszthető igazán. Az általános iskola alsó tagozatában 

fejleszthető leginkább a mozgásfrekvencia és a mozdulatgyorsaság. A pubertás 

időszakában a reakcióidő és a mozgásfrekvencia elnyeri a felnőttkori értékeket. A 

serdülőkorban meg kell elégednünk, ha a sportolók megnövekedett izomtömege mellett 

reprodukálni tudjuk a korábbi mozgásgyorsaságot, -frekvenciát. A serdülőkor elteltével és 

a felnőtt versenyzők esetében a koordinált és technikailag helyesen kivitelezett mozgás, és 

az eredményes mozgásgyorsasághoz szükséges erő kifejlesztésével operálhat az edző, a 

gyorsaságot illetően. A helyes technika az, ami lehetővé teszi az adott fázisban nem 

működő izmok számára a munkavégzés alatti pihenést, így javítva a hosszú-távú 

teljesítményt is.   

2.3.2.2. A gyorsaság jelentősége a kerékpársportban 

Az izmok megfeszülése minden egyes pedálfordulat alatt, - a kapilláris erek 

összepréselésével - akadályozza a szabad véráramlás és így rontja az izmok oxigén- és 

ásványi anyag ellátottságát, és a termelődött melléktermékek elszállítását az izmokból. 

Célszerű tehát minél rövidebb feszülési fázisok kialakítása a kerékpárosok mozgás 

szerkezetében. A rövid feszülési fázisok pedig egyet jelentenek a magas pedálfordulattal, 

aminek biomechanikai okokból is nagy jelentőséget tulajdonítunk ebben a sportágban. A 

kerékpározásban, mint ciklikus sportágban nagy szerephez jut a mozdulatgyorsaságon és a 
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mozgásfrekvencián kívül a reakciógyorsaság is, különösen a pályakerékpározás olyan 

számaiban, ahol az ellenfél akciói nyomán kell a versenyzőnek minél eredményesebb 

válaszreakciót indítania, ellentámadásba lendülnie. Ezt a motívumot egyébként az 

országúti versenyzés, és kis mértékben a cross-country kapcsán is említhetném. Hiszen 

ezekben a szakágakban is nagy jelentősége lehet – a verseny kimenetelét illetően – az 

ellenfél vagy ellenfelek támadásai által generált ellentámadások gyorsaságában. Néha 

például elég egy-két tizedmásodperc is ahhoz, az ellenfelünk csupán csak akkora előnyre 

tegyen szert, hogy az általa nyújtott szélárnyék többé ne segítsen minket a haladásban. 

Ilyen helyzetből fordítani csakis maradék erőink mozgósításával lehetséges. A mountain 

bike egyéb rajtjelzéssel indított számaiban (DH, DS, 4X) szintén nagy jelentőségő ez a 

képesség. 

2.3.3. Állóképesség  

Ez az a képesség (-csoport), melynek kiemelkedő szerepe van a kerékpáros 

teljesítményében. Hiszen az állóképesség nem más, mint a szervezet ellenálló képessége az 

elfáradással szemben, hogy minél tovább képesek legyünk lehetőleg csekély 

teljesítménycsökkenés mellett és szervezetünk károsodása nélkül különböző szellemi és 

fizikai igénybevételeknek megfelelni. Az állóképességet három fő szempont alapján lehet 

jellemezni: 

- az energiát szolgáltató folyamatok szerint, 

- a terhelés időtartama szerint, és  

- az általános és a speciális állóképesség kérdése szerint. 

2.3.3.1. Az állóképesség élettani alapjai 

Az erőkifejtés biokémiai alapjai c., fejezetben már említettem, hogy milyen folyamatok 

szükségesek az izmok kontrakciójához, mint a mozgás alapjához. Az izomban tárolt 

makroerg vegyületek felhasználásával rövid ideig tartó mozgások alakulhatnak ki,  
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melyekhez oxigénre nincs szüksége a szervezetnek. Ezek a folyamatok a légzés által 

biztosított oxigén nélkül anaerob úton mennek végbe. Az ATP és az ADP által biztosított 

energia csupán 2-3 másodpercnyi mozgásokra elegendő. Ennél az időtartamnál azért 

jellemzően tovább szoktak tartani az átlagos sporttevékenységeink. Ilyenkor lép be az 

izmaink energiaszolgáltatásába a kreatinfoszfát, és további 20 másodpercig biztosítja az 

energiát. Mivel oxigén hiányában is le tudnak játszódni ezek a folyamatok és mellettük 

semmiféle melléktermék – tejsav - sem keletkezik, így ezt a két formáját az energia 

felhasználásnak anaerob alaktacid folyamatoknak nevezzük. A 20 másodpercet 

meghaladó terhelések alkalmával, már megfigyelhető a savasodás is, de oxigén még 

mindig nem szükségeltetik a folyamathoz. Ilyenkor beszélünk anaerob laktacid fázisról, 

amikor is az izom glikogénje szolgál alapvető energiaforrásként. A tejsav szintjének 

növekedése okán, az izomműködés számára egyre kedvezőtlenebb körülmények kezdenek 

kialakulni. Míg nem a szervezet két alternatíva közül kénytelen választani: 

- vagy megszünteti az izomtevékenységet az oxigénhiányos állapot miatt, 

- vagy pedig csökkentve az izommunka intenzitását, és az így beinduló aerob 

folyamatok veszik át az energiaszolgáltatást. 

A versenyteljesítményben gyakorlatilag döntő kérdés, hogy a sportoló mennyi ideig képes 

a fenti kedvezőtlen (anaerob laktacid) körülmények között teljesíteni, jelentősebb 

intenzitás csökkenés nélkül. A fáradás hátterében tehát, az izmok glikogénraktárainak 

kiürülése és a vércukor szintjének csökkenése húzódik meg. A valóságban az aerob és 

anaerob folyamatok párhuzamosan játszódnak le, hiszen a szervezet egyszerre több 

forrásból is próbál energiát nyerni. A folyamatok részvételi aránya az 

energiaszolgáltatásban, a munka intenzitásától és időtartamától függ. Az intenzitás elérhet 

egy bizonyos szintet, ahol már nem képes a szervezet csak az oxigén segítségével 

biztosítani a mozgáshoz szükséges energiát. Ilyenkor váltani kényszerül és az energiát 

döntően anaerob módón, fogja nyerni. Ezt a váltást, átmenetet nevezzük a sportroló 

anaerob átmenetének (v., anaerob küszöbének, ANS), mely fogalommal a későbbiekben 

részletesebben is foglalkozok majd. 

Az állóképességben a munkavégzés időtartamának függvényében változnak, azok a 

folyamatok melyek az energiát szolgáltatják. De melyek is ezek? Alapvetően két útja van 

az energiatermelésnek - a hasonló terhelések esetében – az anaerob és az aerob módozatok. 

Mindkettőn belül megkülönböztetünk több folyamatot is. A sporttevékenység az  
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izommunka energiát igényel, mely energiát a szervezetbe a különféle tápanyagok révén 

juttatjuk be. A tápanyagok minden egyes molekulája az atomjaik összetartó energiáit 

hordozzák magukban, amit a lebontásuk során az emberi szervezet a saját céljaira (mozgás, 

hőszabályozás, szervműködések, stb.) képes felhasználni. A fel nem használt 

többletenergiákat pedig eltárolja, raktározza különböző formákban, és helyeken. 

Anaerob lehetőségek  
Mint már említettem a rövidtávú (pár másodperces) állóképességi szakaszban, az 

izmokban raktározott makroerg vegyületek (ATP, ADP, CP) szolgáltatják az energiát. A 

CP bomlásával ATP képződik, mely reakció során kb. 50-60 cal/kg energia keletkezik, 

tejsav képződés és oxigénfelvétel nélkül kizárólag a sejteken belül raktározott anyagok 

részvételével. A terhelési idő növekedésével bekapcsolódik az energiaszolgáltatásba az 

izomban és a májban tárolt glikogén is és a vérben lévő glukóz. A glukóz anaerob 

lebontását glikolízisnek nevezzük, mely eredményeképp két ATP-t és két tejsav molekulát 

kapunk, ezért nevezzük ezt a folyamatot anaerob laktacid folyamatnak. Az így keletkezett 

tejsav nagyobb része a vérrel a májba kerül és ott újra glikogénné képes alakulni 

(glikoneogenezis) az un. Cori-ciklusban. Ebben a folyamatban nem csak a tejsav képes 

gliokénné szintetizálódni. Egyéb anyagok fehérjék aminosavak-, és a zsírok gliceridek 

4. ábra
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formájában képesek szénhidráttá alakulni a májban a Cori-ciklus segítségével, majd pedig 

részt vállalni a szervezet energiaszolgáltatásából. A rövid terheléseken kívül, azonban 

szinte csak határterhelések alkalmával kerül sor anaerob szénhidrátbontásra, a szervezet 

inkább az aerob leehetőségeket használja ki.    

Aerob lehetőségek 
Az aerob energianyerésre, az ily módon lejátszódó reakciókra jellemző, hogy nagyobb 

mennyiségű energiát eredményeznek, mint az anaerob lehetőségek. A glukózt aerob 

módon lebontva lényegesen nagyobb mennyiségű 38 ATP nyerhető, mint az anaerob 

glikolízis során. Melléktermékként ilyenkor még csak piroszőlősav (piruvát) keletkezik, 

mely AcCoA (acetil-koenzim-A)-vá alakul és a Citrát-körben (Krebs-ciklus) szereplő 

folyamatok segítségével CO2 lesz a végeredmény. A Citrát-kör egyéb termékei (NADH2, 

FADH2, GTP) azonban egy további folyamatba (Terminális-oxidáció) belépve a légzés 

által biztosított oxigén jelenlétében oxidálódnak és egy következő reakcióban (oxidatív-

foszforilálás) ATP-vé szintetizálódnak. A folyamatok végén keletkezik az a bizonyos 38 

ATP, így biztosítva a további munkavégzéshez szükséges energiákat. 

Energiát azonban a szénhidrátok (glukóz, glikogén) felhasználásán kívül is nyerhet a 

szervezet. További tápanyagaink - elsősorban a zsírok - is képesek energiát szolgáltatni, az 

aerob folyamatok segítségével. A zsírsavak lebontása a β-oxidáció során lehetséges, ahol a 

zsírsavak szintén AcCoA-vá alakulva lépnek tovább a Citrát-körbe ahol az ismert módon 

ATP-t eredményeznek. Egy zsírsav molekulából, azonban a β-oxidáció segítségével 

jelentős mennyiségű, mintegy 390 ATP nyerhető.  

 Az hosszútávú állóképesség hátterében az aerob ATP szintézist végző folyamatok állnak, 

így elengedhetetlen feltétel az oxigén jelenléte. Ebből viszont az következik, hogy az a 

versenyző, aki nagyobb mennyiségű oxigén felvételére képes jó eredményeket érhet el a 

hosszútávú állóképesség területén. Nagy mennyiségű oxigén felvételéhez azonban több 

dologra is szükség van. Fontos az illető vérének minősége, összetétele, hiszen a vér 

vörösvérsejtjeinek heamoglobin tartalma döntően meghatározza az oxigénszállító 

képességét. Az oxigén a tüdő hajszálerein keresztül kerül a véráramba, és ugyanitt CO2 

kerül a vérből a tüdőkbe majd a testen kívülre. A tüdők gazdaságos és nagy hatásfokkal 

való működése szintén meghatározza a gázcsere-, így a hosszútávú állóképesség fokát. A 

kívánatos tüdőkapacitást csakis a jól edzett légzőizmok, és kifinomult légzéstechnika 

biztosíthatja. Nem közömbös tehát a sportoló gázcserefolyamatainak minősége, és szintén 
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nem közömbös a hajszálérhálózatának kiépültsége sem. Hiszen a kapilláris hálózat 

szállítja, illetve juttatja el a megfelelő helyekre (izmok, máj, tüdő) azokat az anyagokat, 

amelyek a mozgáshoz szükséges energizáló folyamatokat végzik. Mivel azonban több órás  

terhelésekről beszélünk, elengedhetetlen hogy az idővel a szervezetből kiürült, 

felhasználódott anyagok menet közben pótlásra kerüljenek. A kerékpársportban alapvető 

teljesítményt meghatározó tényező a sportolók vérkeringésének kapacitása, hogy mennyire 

képes a keringés kiszolgálni az izomzat szükségleteit.  

A mozgás alapfeltételeit jelentő Ca, Mg és glukóz kiemelten és az izzadással elvesztett K, 

Na, Cl, Mg fontos ezek közül. Az izzadással elvesztett ásványok pótlását kiemelten kell 

kezelni a szervezet vízháztartásának egyensúlyát, fenn kell tartani a terhelés teljes tartama 

alatt. Már 4%-os vízveszteség eredményezheti a sportteljesítmény drasztikus csökkenését, 

5%-os vízvesztés esetén pedig beindulnak a szervezet védekező reakciói (veseműködés 

lelassul, pulzusszám emelkedik, izomgörcs stb.). Ezek a reakciók azon felül, hogy 

egyértelműen rontják a teljesítményt, még egészségkárosító hatásúak is. Az izzadás 

állóképességi teljesítményre gyakorolt hatása, a vér besűrűsödéséhez is vezet. A sűrűbb vér  
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Sportág Táv, Szám ATP/CP tejsav O2 Szerző 

atlétika - futás 100m. 49,5 49,5 1 Mader 1985 
 200m. 38,27 56,69 5,05 Mader 1985 
 400m. 26,7 55,3 18 Mader 1985 
 800m. 18 31,4 50,6 Mader 1985 
 1500m. 20 55 25 Mathews és Fox 1976 
 3000m. akadály 20 40 40 Mathews és Fox 1976 
 5000m. 10 20 70 Mathews és Fox 1976 
 10000m. 5 15 80 Mathews és Fox 1976 
 maraton 0 5 95 Mathews és Fox 1976 

úszás 100m. 23,95 51,1 24,95 Mader 1985 
 200m. 10,7 19,3 70 Mader 1985 
 400m. 20 40 40 Mathews és Fox 1976 
 800m. 10 30 60 Mathews és Fox 1976 
 1500m. 10 20 70 Mathews és Fox 1976 

kajak-kenu K-1 500m. 25 60 15 Dal Monte 1983 
 K-2,K-4 500m. 30 60 10 Dal Monte 1983 
 C-1 1000m. 25 35 40 Dal Monte 1983 
 C-2 1000m. 20 55 25 Dal Monte 1983 
 K-1 1000m. 20 50 30 Dal Monte 1983 
 K2,K-4 1000m. 20 55 25 Dal Monte 1983 

kerékpár 200m. 98 2 0 Dal Monte 1983 
 4000m. 20 50 30 Dal Monte 1983 
 országúti 0 5 95 Dal Monte 1983 

gyorskorcsolya 500m. 95 5 0 Dal Monte 1983 
 1500m. 30 60 10 Dal Monte 1983 
 5000m. 10 40 50 Dal Monte 1983 
 10000m. 5 15 80 Dal Monte 1983 

evezés 2000m. 2 15 83 Howald 1977 

3. táblázat 
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pedig nem képes ellátni a mozgás szempontjából fontos szállító funkcióit (O2 izomba-, 

káros anyagok elszállítása), és a teljesítmény csökkenni fog. Az izomsejt 75%-a víz, így 

működéséhez is nélkülözhetetlen a víz megfelelő mennyisége. A pótlásra használt folyadék 

összetételét mindig függővé kell tenni az egyéntől, a terhelés jellegétől, és célszerű 

izotóniás illetve enyhén hipotóniás oldatokat alkalmazni. 

2.3.3.2. Az állóképesség és időtartam 

Az állóképességi fajtákat szükségesnek látszik az eltelt idő függvényében is 

megkülönböztetni, hisz mint láttuk az energiát szolgáltató folyamatok is változnak a 

mozgás időtartamának változásai mellett.  

Ezek szerint három alapvető szintet különböztetünk meg, így az állóképesség lehet rövid-, 

közép-, és hosszútávú. A mozgás akkor nevezhető rövidtávúnak – az időtartam 

szempontjából -, ha nem tart tovább 60 másodpercnél. Ha meghaladja ezt az időtartamot, 

(2-10 perc) akkor a középtávú állóképességet igénylő terhelések közé soroljuk. Az ilyen 

típusú terhelésekben általában az erő-állóképességi és gyorsasági állóképességi 

komponensek a dominánsak, úgy a ciklikus mind az aciklikus sportágak körében. A 10 

percnél hosszabb idejű versenyszámok mindegyike a hosszútávú állóképesség 

kategóriájába tartoznak, és ilyenkor már döntően az aerob folyamatok szolgáltatják a 

szükséges energiákat. Ez utolsó kategória egy kicsit tágan értelmezné a hosszútávú 

állóképességet, ezért szükség van további alkategóriák meghatározására is. A hosszútávú 

állóképességen belül megkülönböztetünk négy tipust. A 10-től 35 percig tartó terhelések az 

első, a 35-90 perces a második (II.), a 90-360 perces a harmadik (III.), és napjaink extrém 

teljesítményei szükségessé tették a 360 percnél hosszabb időtartamú negyedik (IV.) 

kategória kijelölését is. Az 1.tablázat beosztása az eddigiekkel nagyjából egybevágóan és 

nagyon szemléletesen mutatja az állóképességi fajtákat, és a megfelelő energiaszolgáltató 

folyamatokat részvételi arányaikkal együtt. 
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2.3.3.3. Az állóképesség jelentősége a kerékpársportban 

Ez az a képesség, amely a legmarkánsabban megjelenik a kerékpársport legtöbb 

szakágában. Kivételt csupán a pálya versenyek sprintszámai, és esetleg a rövid pályákon 

bonyolított mountain bike versenyszámok (DS, 4X) képeznek. Azonban ezekben is – mivel 

általában több mint 10 másodperces sprintekről van szó -, erőteljes erő-, és gyorsasági 

állóképességi elemek is megtalálhatók.  

2.4. A teljesítményt meghatározó 

élettani mutatók 

Mint az eddigiekből kiderült a teljesítmény a különböző képességek rendkívül összetett, a 

sportágra és az egyénre jellemző keverékének eredménye. Ahhoz, hogy le tudjuk mérni 

egy sportoló aktuális állapotát, illetve el tudjuk dönteni az alkalmazott edzésmódszerek 

mibenlétét, ismernünk kell azokat az élettani paramétereket és mutatókat, amik a 

teljesítmények alapjául szolgálnak. A következő fejezetekben elsősorban a tárgyalt 

szervrendszerekkel kapcsolatos olyan ismereteket szeretném összefoglalni, amelyek a 

terhelésdiagnosztika területén, „paraméteres” formákban jelentkeznek, és az edzésvezetés 

mindennapjaiban ily módon tűnnek fel.  
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2.4.1. A szív- és keringési rendszer 

A szív és vérkeringési rendszer a sportorvoslás egyik legtöbbet vizsgált területe. Amikor 

felfedezték, hogy a sportolók szívárnyéka nagyobb az átlagemberénél, megpróbálták 

kideríteni ennek a kóros vagy ép voltát. Ekkor kezdődött ez – az, azóta is tartó, és a 

sportgyakorlat számára felettébb hasznos – kutatási „láz”. Azóta a szív és vérkeringési 

rendszerrel kapcsolatos, ismereteink jelentős mértékben gyarapodtak, változtak, de az, tény 

ma is, hogy az edzések szempontjából nélkülözhetetlen ennek a szervrendszernek 

megfelelő szintű ismerete.  

2.4.1.1. A szív 

A keringés alapját a szív adja. Izmos falú, négy üregből álló szerv, melyet két egymástól 

különálló – egymással nem közlekedő – félre, jobb és bal szív-félre oszthatunk. A szívből 

kivezető nagyerek két vérkört alkotnak. A nagy vérkör a bal kamrából indulva az aortán és 

az artériás rendszeren jut el a hajszálerekig, majd a vénás rendszerrel érkezik a jobb 

pitvarba. A kisvérkör a jobb kamrából indul, a tüdő verőerekkel jut a tüdőbe, onnan a tüdő 

gyűjtőerek vezetnek vissza a szív bal pitvarába. 

 A szív nem csak a belső ingerképző rendszerének köszönhetően képes a működésre, 

hatnak rá a vegetatív idegrendszeri szabályzások is – kettős beidegzésű szerv. 

Nyugalomban a vagus (paraszimpatikus) vegetatív szabályzás érvényesül, terhelés alatt 

pedig a szimpatikus-tónus erősödik. A két rendszer eredőjétől függ a sinus-csomó 

ingerületének frekvenciája, szaporasága. Bradycardyáról beszélünk a vagus-tónus 

(minimum 35-40/perc) túlsúlya, tachycardiáról (maximum 180-200/perc) pedig a 

szimpatikus vegetatív túlsúly esetén.  
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2.4.1.2. A szív diagnosztikája 

A legismertebb szívvizsgáló eljárás az elektrokardiográfia vagy ismertebb nevén az EKG. 

Az EKG vizsgálatok során, valójában a szívizom működése által keltett elektromos 

feszültségeket regisztráljuk. Elsősorban a betegségek megelőzésében és a gyógyulási 

folyamatok ellenőrzésében van szerepe, de a sportgyakorlat számára is igen sok hasznos 

információval szolgálhat.  Ilyenkor azonban a sportoló egészségének ellenőrzésére 

szolgálhat az EKG.  

A sportolással kapcsolatban az EKG-görbén felfedezhetünk olyan jeleket, amik egyébként 

eltérnek a normális görbék formájától, de a sportban az edzettség jeleinek tudhatók be. A 

megszokottól eltérő kép a lassúbb nyugalmi szívműködéssel (edzés-bradykardia) másrészt 

a szívizom gyarapodásával magyarázható. A lassúbb szívműködés módosíthatja a 

szakaszok arányát és ezek időtartamát. Ilyenkor, ha a terhelés alatt normalizálódnak ezek 

az arányok, akkor biztosak lehetünk benne, hogy csupán az edzésadaptáció ilyenfajta 

megnyilvánulásával állunk szemben. 

2.4.1.3. A keringési rendszer  

A szív és a keringési rendszer, a vérkeringés elválaszthatatlanok egymástól. A vérkeringés 

nem csak az oxigén ellátással mutat szoros kapcsolatot – bár ez a fő feladata -, de 

meghatározó az egyes szervek működésére nézve, a rajtuk átáramló vér mennyisége. Az 

izmok esetében is ez a helyzet. Ugyanis nem elég friss, oxigénben dús vérrel ellátni az 

izmokat, a keringés által gondoskodni kell a mozgáshoz szükséges ásványok megfelelő 

koncentrációjáról és a – a fáradást eredményező - keletkezett anyagcsere melléktermékek 

elszállításáról is. Az állóképességi sportágakban (a kerékpárban is) döntő jelentőségő 

ennek a szervrendszernek a működése.  
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2.4.1.4. A pulzus mérése 

A bal kamra által az aortába juttatott vérmennyiség (pulzustérfogat) jellemző pulzációt 

indít, mely az erek rugalmas falán tovaterjed, és a csontos felületek felett futó artériákon 

különösen jól tapintható. A pulzus legjellemzőbb – és a gyakorlat által is leginkább 

preferált – paramétere a frekvencia, és a pulzus ritmusossága. A pulzus mérésére a 

sportban a legelterjedtebb és legkedveltebb edzésvezetési-, és diagnosztikai paraméter. 

Noha nem mindig kapunk megfelelően objektív adatokat a terhelés mértékét illetően a 

pulzusszám segítségével, egyszerűsége miatt mégis elterjedt. Használhatósága mellett 

szólnak azok a megfigyelések is, melyek kimutattak bizonyos összefüggéseket a terhelés  

5. ábra
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6.ábra

növekedésével párhuzamosan emelkedő egyéb élettani mutatók és a pulzusszám 

emelkedése között. (5. és 6.ábra) 

A pulzus vizsgálatával tehát, több olyan információt szerezhetünk, amelyekkel a versenyző 

aktuális állapotára illetve az edzésterhelések mértékére következtethetünk, megfelelő 

pontossággal. Kiderülhet, hogy a rendszeres edzés hatására változott-e a sportoló keringési 

állóképessége. Feltérképezhető, hogy milyen nagyságú terhelésekhez képes a versenyző 

keringési rendszere alkalmazkodni, és milyen hatékonysággal működnek a terhelések után 

a nyugalmi keringési viszonyokat visszaállító (restitúciós) folyamatok. A nyugalmi pulzus 

(általában közvetlenül az ébredés után mért pulzusszám) értékeit rendszeresen figyelemmel 

kísérve következtethetünk, a formaingadozásokra, lappangó betegségekre, esetleg 

túledzettségre stb. Ez az érték sportolóknál jellemzően alacsony (40-60/perc) szokott lenni. 

Fő oka ennek a rendszeres edzés hatására létrejövő, a vegetatív egyensúly vagus irányú 

eltolódása, mely – többek között – szerepet játszik a mielőbbi regenerációban is. 
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Az „objektív” terhelési kritériumok 
Több vizsgálat is alátámasztotta, hogy a pulzus és egyéb élettani paraméterek egymással 

nagyon hasonló jellegben változnak, ezért a pulzus értékek elfogadottan felhasználhatóak 

az edzés intenzitásának meghatározására. Bár a szívfrekvencia adaptációja a rendszeres 

terhelésre, bizonyos esetben némi zavart okozhat. (A profi kerékpársportban éppen ezért, 

inkább a pillanatnyi teljesítmény mérése, kerül előtérbe a pulzusmérés mellett.) Az 

intenzitási zónák meghatározásának céljára számos módszer került a gyakorlatba. A 

teljesség igénye nélkül, most csak néhány jelentősebb képletet ismertetek. Szinte egyik 

módszer sem ad igazán objektív értékeket. Az élsportban csak akkor lehet 

létjogosultságuk, ha anyagi illetve egyéb okokból nincs módunk a megfelelő – és a 

későbbiekben részletesen ismertetett – vizsgálatokat elvégeztetni versenyzőinkkel. 

PWC170 

6. ábra

A különböző sportági terhelésre a pulzus emelkedik, gyakorlatilag párhuzamosan az 

intenzitás emelkedésével. Ergometriás vizsgálatoknál a vizsgált személyek 

teljesítményének összehasonlítására vezették be a PWC170 (physical working capacity) 

értéket. Ami megmutatja számunkra azt a teljesítményt, amit a sportoló (illetve egyén) 

teljesítve a pulzusa 170-re emelkedik. Ez az érték általában – a legtöbb fiatal egészséges 

sportolónál - megfelel a szubmaximális munkavégzésnek. Jól össze lehet, így hasonlítani 

több sportoló eredményeit, azonban az edzésre, edzettségre vonatkozó következtetéseket, 

csakis a versenyzők többi elért vizsgálati eredménye alapján szabad levonni.  

Anaerob küszöb (Anaerobic Threshold, AT)  
Könnyű terhelés alatt a rendelkezésre álló oxigén mennyisége elégséges ahhoz, hogy a 

működő izmok számára szükséges energiát a szervezet túlnyomórészt aerob (oxigén 

közreműködésével) metabolizmus útján állítsa elő. Ilyenkor a légzés könnyű, a lábakban 

nincs görcs és minden nagyszerű! Ha növeljük terhelést, a rendelkezésre álló oxigén 

mennyisége már nem lesz elég a szervezet igényének kielégítésére és egy másodlagos 

energiatermelő út, az ún. anaerob (oxigén nélküli) glikolízis is megindul. Az anaerob 

glikolízis végterméke a tejsav (laktát). A terhelés további növelésekor a működő izmok 

laktát koncentrációja hirtelen kezd emelkedni. Ezt nevezzük anaerobküszöbnek (AT), vagy  
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laktátküszöbnek. Szubjektív szempontból ez az a pont, ahol a légzés nehezebbé válik, és a 

lábakban megjelenik egy tipikus égő érzés. Az edzett sportolóknál általában a saját VO2 

max. és pulzusuk 85-90%-nál érik el az anaerob küszöböt, de edzetlen egyéneknél ez a 

határ jóval alacsonyabb (50-70%). 

Ennek a paraméternek lényeges szerepét a pulzus által koordinált edzések során láthatjuk. 

A megfelelő intenzitási zónák kiszámításában kiinduló értéket ad.  

A VO2max mérése önmagában különösen élsportolóknál nem alkalmas az állóképességi 

teljesítmény előrejelzésére. Jól edzett egyéneknél az anaerob küszöb érzékenyebb jelzője 

az edzés okozta javulásnak, mint a VO2 max. Az anaerob küszöb előre jelzi a hosszú távú 

állóképességi teljesítményt. 

2.4.2. Gázcsere folyamatok 

A gázcsere alapja a külső légkör és a légzőszerv belső ürege közötti nyomás 

kiegyenlítődése, tulajdonképpen egy passzív folyamat, melynek helyszíne a kapilláris erek, 

és a tüdők léghólyagocskái. A gázcsere során a légzésben résztvevő két legfontosabb gáz 

az oxigén és a széndioxid cseréjéről van szó, mely gázoknak a léghólyagocskák hámján és 

a hajszálerek falán kell átjutnia.  A hajszálerek és a különböző szövetközti folyadékok 

között megy végbe a belső légzés. A léghólyagocskák kb. 80-100 m2 (fél teniszpálya) 

légző felületet hoznak létre. Azt az értéket, amely megmutatja, hogy 1 perc alatt a teljes 

légző felület által mekkora mennyiségű oxigént képes a tüdő felvenni, oxigén-diffúziós 

konstansnak nevezzük. Ez az érték edzés hatására jelentősen megnövekedhet. A 

léghólyagocskákban uralkodó nyomás (intrapulmonáris nyomás) gyakorlatilag megegyezik 

a levegő nyomásával, az alveolusokban viszont jelentős a gázok nyomása. A 

felszaporodott széndioxid leadása legalább olyan fontos, mint az oxigén felvétele. Ezt 

segíti, hogy a terhelés alatt megnő a különbség a vénásvér, és az alveoláris levegő 

széndioxid tenziója közt.  

A légzés illetve a gázcsere sem nyugalomban, sem terhelés alatt nem határolja be a 

cardiorespiratikus teljesítményt. A légzőrendszer teljesítménye összefügg az illető 

testalkatával és keringési teljesítményével. A légzésfunkciós vizsgálatok eredményei  

 30  



 A mountain bike sportolók teljesítmény változásai, a terheléses vizsgálatok tükrében

azonban segíthetnek, hogy - a teljesítmény összetevői közül - ezt a mégis fontos 

képességet, célzott edzésfeladatok meghatározásával fejlesszük. Hisz a gázcsere 

folyamatok minősége részben - a keringésen, perctérfogaton felül – meghatározza a 

sportoló maximális oxigénfelvevő képességét is. 

2.4.2.1. Oxigénszállítás 

A megfelelő mennyiségű oxigén szállításának alapvető feltétele a vérben a vörösvérsejtek 

haemoglobin tartalma. A vér oxigén telítettsége (szaturációja) azt fejezi ki, hogy a 

jelenlévő haemoglobin mennysége hány százalékban kötött meg oxigént, és függ az 

artériás-, illetve vénás vér oxigéntenziójától. A terhelés hatására megjelenő folyamatok 

(vér pH növekedése, a széndioxid tartalom növekedése, a hőmérséklet növekedése) az 

oxigéntelítettséget csökkentik, azaz nő a haemoglobin oxigén leadó képessége. Ez a 

jelenség növeli a szöveti oxigén felvételt az AVO2 differenciát, így hozzájárulva a 

magasabb teljesítmény lehetőségéhez.  

Ha a szöveti oxigén felvétel nem megfelelő mértékű, hipoxiáról beszélünk, melynek okai 

sportszempontból igen jelentősek. A hypoxiás hypoxia (a parciális oxigén nyomás 

csökkenése miatt, csökken a haemoglobin oxigéntelítettsége is) kapcsán kerülünk szembe, 

például a magaslat kérdésével is. Az anémiás hypoxia a versenyzők táplálásával áll (női 

sport, gyermekek, fiatalkorúak) kapcsolatban, hiszen akkor találkozhatunk vele, ha nem 

megfelelő a vér haemoglobin, és vörösvérsejt mennyisége. Mivel a kerékpár a hosszútávú 

állóképességet igénylő sportágak közé tartozik, fontos megemlítenem a stagnáló hypoxia 

jelenségét. Ekkor ugyanis a nagy időtartamú munkavégzés során a vér elveszíti megfelelő 

viszkozitását (besűrűsödik), és keringése a hajszálerekben lelassul, minek következtében 

az izmok és a különböző szervek oxigénhiányos állapotba kerülnek. A túlzottan alacsony 

pedálfordulat is eredményezheti ezt a jelenséget. 

2.4.2.2. Széndioxid szállítás 

 Terheléskor a vénás vér széndioxid tartalma megemelkedik (VCO2diff.), ami pedig 

serkenti a légzésszabályzó idegközpontokat. A légzés intenzitásának fokozása vagy  
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csökkentése a szén-dioxid parciális nyomását gyakorlatilag azonnal megváltoztatja, ennek 

következtében a vér pH-ja és bikarbonátszintje is változik. A vér a széndioxid jelentős 

részét (70%-át) bikarbonát formájában, 20%-át pedig karbamino-kötésben szállítja, a 

maradék 10% fizikailag oldódik a vérben. A bikarbonát formájában kötött széndioxid a 

plazmában (2/3) és a vörösvérsejtekhez (1/3) kötődve, található. A szövetekből a CO2 a 

vérbe diffúzióval kerül be, áthatol a vörösvértestek membránján és reakcióba lép a 

plazmában található vízzel. A plazmában található vízzel reagálva szénsavvá (H2CO3) 

alakuló széndioxid megnövekedett koncentrációjának hatására, a vörösvérsejt bikarbonátja 

(HCO3
-) kiválik a plazmába és helyére klorid-anionok lépnek. Az első folyamat spontán 

elég lassan menne végbe ezért azt a vörösvértestekben, nagy mennyiségben jelen lévő, 

karbonanhidráz enzim katalizálja. A bikarbonát a plazmába diffundál, helyébe kloridionok 

kerülnek. A tüdő kapillárisaiban a széndioxid parciális nyomása nagyobb, mint az 

alveolusokban, ezért itt a folyamatok megfordulnak. A karbonanhidráz enzim itt most a 

szén-dioxid felszabadulását katalizálja, a szén-dioxid gáz az alveolusokon keresztül a 

légzéssel a külvilágba kerül.  

A folyamat jelentősége egyrészt abban áll, hogy képes közvetlenül a szövetekben képződő 

széndioxid "kicsempészésére" a tüdőn keresztül, másrészt a légzés megváltoztatásával 

gyorsan tud reagálni a vér pH-jának változására. Hozzá kell azonban tenni, hogy a tüdő 

önmagában kevés a szervezet sav-bázis egyensúlyának biztosítására. A CO2 transzportja 

edzés hatására, nagymértékben ökonomizálható, így 10-20-szorosára is növelhető a 

hatékonysága. 

2.4.2.3. A légzési hányados (RQ) 

A respirációs kvóciens a szövetekben - az anyagcsere folyamatok során - termelt szén-

dioxid és a felvett oxigén hányadosa. A megnövekedett zsír oxidáció csökkenti, a 

szénhidrátok anaerob lebontása során keletkezett széndioxid növeli értékét. A sportoló 

anyagcsere folyamatainak minőségére következtethetünk belőle, az egyes terhelési 

szakaszokban. Jól edzetteknek azonos intenzitás mellett általában alacsonyabb RQ értékek 

mérhetőek, és az értékekben kevésbé meredek emelkedés tapasztalható. 

Az RQ értéke függ attól, hogy milyen típusú tápanyagot éget a szervezet, illetve, hogy 

milyen arányban vesznek részt a tápanyagok az energiaszolgáltató folyamatokban. Ha  
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szénhidrátokat égetése folyik, akkor az RQ értéke: 1, vagyis a keletkezett CO2 mennyisége 

azonos a felhasznált O2 mennyiséggel. Az anaerob átmenet is az 1-es RQ mentén 

tapasztalható. A fehérjék és a zsírok kevesebb oxigént tartalmaznak, mint a szénhidrátok, 

ezért ha rájuk kerül a sor az energiaszolgáltatásban, akkor az RQ 1 alá csökken (fehérjék 

esetén: 0,8; zsíroknál: 0,7). A glukoneogenezis folyamatai során az RQ értéke akár 0,7 alá 

(fehérjékből szénhidrát) eshet, vagy 1 fölé (zsírból szénhidrát) is emelkedhet. 
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3. ALKALMAZOTT TERHELÉS 

ÉLETTANI PRÓBÁK ÉS 

VIZSGÁLATOK A 

KERÉKPÁRSPORTBAN  

A teljesítmény kulcsa, hogy a versenyző szervezetében, kondicionális képességeiben, és 

élettani mutatóiban megfelelő – az adott teljesítményhez és a versenyző pillanatnyi 

állapotához mért – változásokat érjünk el a felkészítés során. Ezeket a változásokat csakis 

úgy érhetjük el, ha képesek vagyunk megítélni a sportoló aktuális állapotát, 

teljesítőképességét. Miután pedig, ismerjük a kiindulási értékeket képesek, kell legyünk 

folyamatos ellenőrzéssel meggyőződni edzésmetodikánk hatásairól, és ha képesek legyünk 

változtatni rajta, hogy elérhessük a kitűzött céljainkat. A megvalósíthatóság érdekében 

reális a fenti feltételekből következő célokat kell kitűznünk. Az edző „jó szeme” 

természetesen nagy kincs ebben a kérdésben, de ha a világ (vagy csak a környező 

országok) élversenyzői szintjére szeretnénk emelni a jövő mountain bike versenyzőit, ez 

azt hiszem már kevés lesz. A terhelés élettani próbák és vizsgálatok, tehát alapot adnak az 

edzés tervezéséhez és ellenőrzéséhez éppúgy, mint a helyes célkitűzések 

meghatározásához. 
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3.1. Egyszerű tesztek 

Ezek olyan tesztek, amiket viszonylag szerény anyagi lehetőségek mellett is el lehet 

végezni, ugyanakkor megfelelő kiindulási alapot adnak a felkészülés tematikájának 

kidolgozásához, és a szintfelmérésekhez. Sajnos nem kapunk megfelelően részletes élettani 

jellegű adatokat, így az élsport számára valójában másodlagos jellegűek. 

3.1.1. Maximális pulzus teszt 

Ez a módszer – mint a neve is mutatja - csupán a maximális pulzusérték meghatározásához 

elegendő, ami alapján aztán kiszámolhatók a megfelelő intenzitás tartományok. A teszt 

nagyon egyszerű. Viszonylag sík terepen kb. 3000m szakaszt a lehető legnagyobb 

intenzitással teljesítünk, majd a maximálisra fokozzuk egy közel egy perces sprint erejéig. 

Az ilyenkor megmért pulzust aztán maximális értékként alapul véve a későbbiekben 

felhasználhatjuk.  

Evvel a módszerrel csak nagyon közelítőleges eredményeket kaphatunk, a rengeteg 

befolyásoló körülmény miatt, ezért inkább csak amatőr sportolóknak javasolható. 

3.1.2. Conconi-teszt  

Az anaerob átmenet (Anaerobic Threshold, AT) meghatározásának noninvazív módszere, a 

pulzusszám mérésén alapul, melynek elve, hogy az erőkifejtés intenzitása és a pulzusszám 

emelkedése között mind az aerob, mind az anaerob anyagcsere tartományban lineáris 
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összefüggés van progresszív terhelés esetén, de nem azonos mértékben. Az a pont, ahol a 

teljesítmény-pulzusszám összefüggést tartalmazó egyenes meredeksége megváltozik 

(laposabb lesz), tekinthető az anaerob átmenetnek. 

A Conconi-teszt egy kitűnő „do-it-yourself” módszer lehet a kerékpársportban, hiszen nem 

igényel különösebb apparátust és műszaki alapokat. Végezhető a szabadban, vagy akár 

görgőn is, a lényeg csupán – különösen a görgőn végzett változat esetében -, a 

teljesítményhez kalibrált sebességemelés. Ha szabadban végezzük, általában sík és 

szélvédett területet keressünk, (egy kerékpárpálya ideális lehet erre a célra) és szubjektív 

könnyű tempó (110-115/perc) legyen a kezdő intenzitás. Görgőn az előbbi körülmények 

mellett, mért pulzusértéknek megfelelően állítsuk be a görgő ellenállását figyelembe véve, 

a későbbi tempóemeléseket. A kezdő intenzitásról indulva 2km/órás sebességlépcsőkkel 

emeljük a tempót, és jegyezzük fel a hozzá tartozó pulzus értékeket. Az így megkapott 

diagramm jól megfelel a Conconi-teszt elveinek, és szemléletesen meg fogja mutatni a 

versenyző anaerob átmenetének értékét. 

3.1.3. Lépcsős teszt 

Az eredményekhez fel kell használnunk a teszt alatt mért tejsav értékeket is ezért ez a teszt, 

valahol félúton helyezkedik el a labor- és a pálya vizsgálatok közt. Ha ugyanis a magyar 

kerékpáredző is hozzá tud jutni egy mobil tejsavszintmérő berendezéshez (Boehringer – 

Accusport; EKF Industrie Elektronik - Biosen 5010, -5030, -5040; Eppendorf - EBIO plus; 

stb.), akkor gond nélkül elvégezheti ezt a tesztet (IS!!!), abban az edzésszakaszban, amikor 

csak szükségét érzi. Más felöl, viszont a terheléses laborvizsgálatok is nagyon 

hasonlóképpen épülnek fel, megtalálhatók bennük a terheléses szakaszok éppen úgy, mint 

a pihenők.  

A lépcsős teszt(ek) segítségével lehet meghatározni az állóképességi teljesítményt. Az első 

lépés meghatározni a tesztpályát, a vizsgált sportoló edzettségének figyelembe vételével. 

Edzetlenebb sportolók esetében rövidebb (2000m) edzettebbeknél akár 6000m felett is 

lehet, ha biztosak vagyunk benne, hogy képes is teljesíteni a távot. Az első lépcső laza,  
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aerob terhelés legyen maximális 120-as pulzusfrekvenciával. Ebből kiindulva több 

lehetőség is van a terhelés növelésére: 

- emelhető a sebesség, lépcsőnként 2-3km/ó-val 

- emelhető a pulzusfrekvencia, lépcsőnkét percenkénti 10-15 ütéssel, vagy 

- emelhető a leadott teljesítmény, lépcsőnkét kb.30 Watt-al. 

Az utolsó lehetőség szintén elég nagyban függ az edző, és a csapat anyagi lehetőségeitől 

csakúgy, mint a tejsavmérés. A teljesítményt ugyanis a szabadban – tehát a 

laborvizsgálatok keretein kívül – egy ún. SRM (Schoberer Meßsystems) rendszer 

segítségével objektíven lehet mérni, azonban ez a rendszer elég drága (közel 300. 000 Ft) 

és Magyarországon sajnos nem forgalmazzák. 

A lépcsők emelését végső elfáradásig kell végezni, a lépcsők közt tartott egy perces 

pihenők alatt kell a vért levenni a sportolótól (a fenti tejsav-mérők igen csekély 5-50 µl-nyi 

vérrel képesek adatokat számolni). A mintavétel történhet vénás, artériás és kapilláris 

(ujjbegy, fülcimpa) vérből. A különbözőképpen emelt intenzitású lépcsők után tehát 

kapunk egy pulzus-, sebesség-, vagy teljesítmény értéket melyhez hozzárendeljük a 

megfelelő pihenő alatt mért tejsav értékeket. Ezeket az adatokat egy diagrammba 

ábrázolva, a leolvashatók lesznek az edzésekhez nélkülözhetetlen intenzitási zónák. A 

tejsavértékek alapján következtetve az anyagcsere folyamatok minőségére, könnyen 

elválaszthatóvá vállnak, az aerob illetve anaerob terhelési szakaszok.   

3.1.3.1. Tejsav küszöb 

A lépcsős tesztek során tulajdonképpen a versenyző tejsav küszöb értékét határozzuk meg. 

A laktát küszöb meghatározásához grafikus ábrázolásra van szükség, az X tengelyen a 

terhelésintenzitás (watt, sebesség, VO2, stb.), míg az y tengelyen az adott intenzitáshoz 

tartozó laktát érték van feltüntetve. Mader szerint az anaerob küszöböt a 4 mmol/l laktát 

koncentrációhoz tartozó teljesítménnyel jellemezhetjük (fix küszöb). Keul a tejsav 

görbéhez húzott tangens 51 fokos érintőhöz, míg Simon tangens 45 fokos érintőhöz tartozó 

teljesítményt nevezte anaerob átmenetnek. Kindermann vezette be az individuális anaerob 

küszöb fogalmát, ebben az esetben az átmenet meghatározásához figyelembe vette a vér 

tejsav eliminációját is. 
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A tejsav küszöb értékek eltolódásai 
Tejsav küszöb  (mmol/l) állóképesség versenyidő 

2 3 4 7 10 
rövididejű 0,5-2 perc   (x) x x 
középidejű 2-10 perc  (x) x   
hosszúidejű 10-30 perc  x (x)   

hosszúidejű I. 30-90 perc  x (x)   
hosszúidejű II. 90-360 perc x (x)    
hosszúidejű III. 360 perc - x (x)    

4. táblázat 

A ventilációs küszöb tradicionális magyarázata szerint a laktát acidózis fokozódása a vér 

acidózis és a PACO2 növekedéséhez vezet. Mind az acidózis, mind a megemelkedett 

PACO2 stimulálja a kemoreceptorokat, fokozódik a ventiláció. Ez a mechanizmus 

magyarázza, hogy a laktát és a ventilációs küszöb azonos terhelésintenzitásnál jön létre. 

Egyes szerzők azonban úgy vélik, hogy a laktát és a ventilációs küszöb különbözhet 

egymástól. A kettő közötti eltérés nagyobb lehet, mint a VO2 max. 8%-a, amely jelentős, 

ha ennek alapján írjuk elő az edzés intenzitását. 

A 4.táblázat az egyes állóképességi sportágakra jellemző anaerob küszöb értékeket 

mutatja. Látható, hogy nem azonosak ezek az értékek minden sportágban. Az anaerob 

átmenet - többek között - függ attól, hogy a sportág milyen fajta állóképességet követel 

meg a versenyzőktől. Ebből következik, hogy a felkészülés minőségi és mennyiségi 

mutatói szintén hatással vannak az egyéni küszöbértékek elhelyezkedésére. 
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3.2. Labor tesztek 

Az itt ismertetett tesztek közös ismérve, hogy az eredmények kiértékelése csakis 

valamilyen műszeres- vagy laborvizsgálat után lehetséges. A kapott eredmények 

megfelelően objektív méréseken alapulnak, így a felkészítés gyakorlatában is helyet kell 

kapniuk. 

3.2.1. Ergometriás-, spiroergometriás 
laborvizsgálatok 

A sportolók funkcionális képességeinek meghatározására számos módszert, különböző 

típusú ergometriai eljárásokat dolgoztak ki a szakemberek. Minél több funkciót tudunk 

meghatározni, annál pontosabb képet kapunk a sportoló edzettségi állapotáról. A 

kerékpársport gyakorlatában értelemszerűen a kerékpárergometriás vizsgálatok terjedtek 

el. A spiroergometriás vizsgálatok valójában az egyszerű ergometriás vizsgálatok gázcsere 

funkciók mérésével is kiegészített változatai. Az aerob energiaszolgáltatásról elsősorban a 

légzésfunkció és a gázcsere mérésével, az anaerob folyamatokról pedig a tejsav 

koncentráció és/vagy a sav-bázis háztartás paramétereinek meghatározásával kapunk 

információt. A vizsgálati módszer megválasztása attól függ, hogy a sportági sajátosságnak, 

a felkészülési szaknak megfelelően melyik anyagcsere folyamatot (alaktacid, laktacid, 

aerob) kívánjuk jellemezni.  

 39  



 A mountain bike sportolók teljesítmény változásai, a terheléses vizsgálatok tükrében

 

3.2.1.1. A cross-country versenyzők részére használt illetve javasolt 
vizsgálati protokoll 

A használatban lévő, ergometriás, spiroergometriás vizsgálatok szerkezete valójában egy 

lépcsősteszt szerkezetére emlékeztet. (Természetesen kerékpárergométeren folynak ezek a 

tesztek.) Laboratóriumi körülmények közt lényegesen több és pontosabb eredményekre 

számíthatunk. A különbség tehát a vizsgált paraméterek számában, és a vizsgálati 

eredmények pontosságában áll. A következőkben az OSEI laboratóriumában alkalmazott 

vizsgálati protokollt fogom ismertetni. Ez a vizsgálati rendszer megfelelő mennyiségű, és 

minőségű adatot szolgáltat, a sportolók edzettségének felmérésére. A továbbiakban is az 

evvel a protokollal kapott adatokat fogom feldolgozni. 

A vizsgálat kezdő terhelését 2 Watt/kg (testsúlyra vonatkoztatva) értékkel számítják, férfi 

sportolók esetében. Nőknél ugyanezt az értéket, 1,5 Watt/kg-al kapják. A terhelési lépcsők 

ideje 3 perc, majd utána 1 perces pihenő következik. A vénás vért ekkor, az egyperces 

pihenőidők alatt veszik le a sportoló fülcimpájából. Ez a terhelési idő elegendő ahhoz, 

hogy a szervezetben lejátszódó folyamatok stabilizálódjanak, az adott intenzitásnak 

megfelelően. A terhelési szinteket úgy határozták meg – 0,5 Watt/kg –, hogy a cross-

country szakág állóképességi jellegének megfelelő bő fél órás összes ideje legyen a 

vizsgálatnak. Ha ugyanis túl nagy mértékű az emelés, akkor az egész vizsgálat is 

lényegesen rövidebb ideig tart, hiszen hamar érjük el a versenyző maximumát. Tehát, nem 

kapunk a sportág jellegének megfelelő terhelési karakterisztikát.  

Ennek tükrében használatosak az amatőr kerékpárosoknál, 100-150 Watt kezdő 

intenzitásról lépcsőnként 50 Watt emelések. Ezt a protokollt elit versenyzőknél lenne 

célszerű alkalmazni, mert az így kapott eredmények a végeredményben rövid terhelési idő 

miatt, nem elég hitelesek az élsport számára. 
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7. ábra

3. ábra 

Név: XXXX YYYY Kor: 21,0 Szül. idő:     
Sportág: mountainbike Neme(f/n) f Dátum: 2003.02.18    

Kategoria: 2 Súly: 75,8 kg Magasság: 1,910 méter   
          

Zsír% Zsír% 10,5 10,5 Norm.érték zsír%: Norm.érték zsír%: 12 12 Testfelület Testfelület 2,07 2,07       
                    
Terh. eszköz: Terh. eszköz: kerékpárergo kerékpárergo Kezdő int. Kezdő int. 150 150 watt watt lépcső idő lépcső idő 180 180 mp. mp.     
T.lépcsők sz.: T.lépcsők sz.: 10 10 Int. emelés Int. emelés 38 38 watt watt pihenő idő pihenő idő 60 60 mp. mp.     

  
  

Teljesítmény 
watt 

Tejsav 
mmol/l 

Pulzus 
1/perc 

Pulz. R1' 
1/perc 

VO2/ttkg 
ml/min/kg 

VE  
liter/perc 

Terh.idő 
mp. RQ 

 
Ny.  1,33 60 92      
T1 150,0 1,23 111 58 26,1 44,6 180   
T2 188,0 1,18 118 70 32,2 57,7 180   
T3 226,0 1,60 123 71 38,0 66,7 180   
T4 264,0 1,65 138 62 44,5 79,9 180   
T5 302,0 1,92 141 89 46,5 80,3 180   
T6 340,0 3,18 148 113 54,2 94,8 180   
T7 378,0 4,01 150 112 61,4 115,9 180   
T8 416,0 5,76* 172 138* 66,3 139,4 180   
T9 454,0 7,19 178 134 72,9 169,7 180   

T10 492,0 9,53 188 131 78,6 224,9** 180   
T11          
R5'  10,50 106       

Eredmények teljesített kell Értékelés  
VC:  7,74 liter VC nincs mérés   

FEV 1:  6,58 liter MVV nincs mérés  
Légzés-
funkciós 
értékek MVV:  197** liter/perc aerob kapacitás kiváló  

teljesítmény 492,0 462,4 Watt maximális teljesítmény kiváló  
rel.teljesítmény 6,49 6,10 Watt/kg aerob átmenet nagyon jó  

VO2 max : 5958 5568 ml/min anaerob átmenet jó  
VO2 rel : 78,6 73,5 ml/kg/min PWC 170 kiváló  
pulzus 188  1/perc keringés restitucioja jó   

Maximális 
értékek 

tejsav 9,5  mmol/l      
teljesítmény 256,8 271,1 Watt proteinuria: 0,8 mg   

rel.teljesítmény 3,39 3,58 Watt/kg laktaciduria: 7,41 mmol/l   
pulzus 125  1/perc      

Aerob 
átmenet 

tejsav 1,43  mmol/l Terhelésintenzitás zónák 
teljesítmény 336,3 368,3 Watt  min. pulzus max.pulzus tejsav tejsav 

rel.teljesítmény 4,44 4,86 Watt/kg regeneráló   VI. < 125 < 1,43 
pulzus 153  1/perc aerob ext.     V. 125 136 1,43 1,89 

Anaerob 
átmenet 

tejsav 3,04  mmol/l aerob int.     IV. 137 152 1,90 3,03 
teljesítmény 425,6 366,2 Watt anaerob ext. III 153 162 3,04 4,40 

rel.teljesítmény 5,61 4,83 Watt/kg anaerob int.  II. 163 175 4,41 7,16 PWC 170 
tejsav 5,75  mmol/l laktát toler.    I. 175 < 7,16 < 

 
     

 

     
           
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

n



 A mountain bike sportolók teljesítmény változásai, a terheléses vizsgálatok tükrében

 
XXXX YYYY   2. oldal    

       

Javasolt edzésintenzitás adott terhelési időhöz   

idő (perc) watt pulzus tejsav int.zóna   
180 227,4 125 1,42 VI.   
150 240,6 129 1,56 V.   
120 256,8 134 1,75 V.   
90 277,6 139 2,02 IV.   
60 307,0 147 2,49 IV.   
40 336,3 153 3,06 III.   

Javasolt résztávos edzésintenzitás watt-ban 

ismétlés terh.idő watt pulzus tejsav pihenő int.zóna 

7 14,0 290,5 143 2,22 4,00 IV. 

8 10,0 314,5 148 2,63 4,00 IV. 

8 8,0 339,8 154 3,14 4,00 III. 

8 5,0 395,5 165 4,65 3,50 II. 

10 3,0 434,4 171 6,12 2,50 II. 

12 2,0 471,2 177 7,94 2,00 I. 

8. ábra 

A vizsgálati jegyzőkönyv 
 
A laboratórium által elvégzett elemzések után, és az eredmények kiszámítása után a 7.- és 

a 8.ábrán látható vizsgálati jegyzőkönyvet kap az edző, illetve a sportoló.  

A jegyzőkönyv két részből áll. Az első részben (7.ábra) a vizsgálat konkrét eredményei 

vannak feltüntetve. A második oldal (8.ábra) viszont javaslatokat tartalmaz azokról az 

intenzitásformákról, amiket a versenyző az adott élettani állapotában eredményesen 

alkalmazhat a felkészülése során. Ezek a javaslatok a sportorvos által kidolgozott terhelési 

paraméterekből állnak, melyeket célszerű megszívlelni! Ugyanis a sportorvos élettani 

ismeretei és szakértelme önmagában nyilvánulnak meg ezekben a javaslatokban. Akár 

sportág ismeretek nélkül is képes megítélni a versenyzőnk aktuális állapotának megfelelő 

terhelést. Ezt sportorvosi szempontból teszi, szem előtt tartva a sportolók túlterhelésének 

és, alulterhelésének problémáját. 

A vizsgálat eredményeit tehát az első oldal tartalmazza. A lap három főbb részre osztható: 

fejléc, mérési táblázatok, és mérési (tejsav-terhelés; pulzus-terhelés) diagrammok. 

A fejléc tartalmazza a versenyzőre és a vizsgálatra vonatkozó általános adatokat és a 

vizsgálat dátumát. A sportoló neve, születési éve, kora, sportága, neme alatt találhatók a 

laboratóriumban a vizsgálatkor mért és, számított adatok a testméreteket illetően 
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(testmagasság, testsúly, testfelület, testzsír%). A sportág megnevezése alatt közvetlenül, 

található az un., kategória, amely az állóképességi kategóriába sorolására vonatkozik. Ez a 

kategória határozza meg az elvárható értékeket, a sportoló alkatát is figyelembe véve. Ha 

1-es áll ebben a rubrikában, akkor a hosszútávú állóképességet igénylő sportágaknak 

megfelelő, ha pedig 8-as, akkor az inaktív egészséges egyéneknek megfelelő értékek 

jelennek meg a „kell” érték alatt. A cross-country edzettségi szintnek megfelelően 

leggyakrabban a 2-es és, a 3-as kategóriába tartozik. A táblázatok felett közvetlenül a fenti 

kategóriának megfelelően kiszámított, a vizsgálat menetére vonatkozó adatokat 

találhatunk.  

 A jegyzőkönyv középső traktusában elhelyezkedő táblázat felső hányadában az egyes 

terhelési lépcsőknek - plusz a vizsgálat elején mért nyugalmi-, és a vizsgálat utáni ötödik 

percben mért restitúcós - adatok. (Ezekre a későbbiekben még ki fogok térni.) A táblázat 

alsó felében szerepelnek az előbbi táblázat szerint kiszámolt „Eredmények”. Ezeket négy 

csoportra bontva láthatjuk. Elsőként – amennyiben voltak ilyen mérések - a légzésfunkciós 

eredmények olvashatók, azután a vizsgálat maximális eredményei, majd az egyes 

állóképességi határokon (az aerob átmenet, és az anaerob átmenet) mért eredmények, végül 

pedig a PWC170-es érték. Mindegyik mellett megtalálhatjuk a nemzetközi sportorvosi 

tapasztalat szerinti „kell” értékeket is, melyek összehasonlítási alapként szolgálnak az 

élsport számára. Itt található még egy kisebb összefoglaló értékelés a légzésfunkciós 

eredményekről, és az energia szolgáltató folyamatok alapján származtatott, 

terhelésintenzitási zónák. Hiszen igazán használható zóna beosztás a terhelés alkalmával 

felszaporodó tejsav szintje (3-4mmol-os határ, stb.) szerint készíthető, az így 

meghatározható anaerob átmenet segítségével.  

A kettő (értékelés és terhelési zónák) közt olvasható a terhelés után a vizelettel ürített 

fehérje, és tejsav mennyisége.  

Az oldal alján találhatók a terhelés függvényében ábrázolt tejsav-, és pulzus értékek. A 

kevésbé gyakorlott, és sportélettanilag sem annyira képzett szemlélőnek is könnyen 

értékelhetőek így az adatok. A görbék meredeksége, hirtelen törései, és maximális értékei 

azok az információk, melyek rögtön szembe tűnnek, a diagrammokat megfigyelve. 

Általában a minél kisebb görbülettel rendelkező, egyenletesen emelkedő, és minél tovább - 

nagyobb Watt értékek felé - futó görbéknek „örülhet az edző.” 
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A mért paraméterek 
A cross-country sportban alkalmazott vizsgálatok előnye, hogy adott intenzitáshoz 

hozzárendelhetők keringési (pulzus), légzési (ventilláció, VO2, VCO2, RQ, stb.), és 

metabolikus (tejsav, sav-bázis) paraméterek, amelyek felhasználásával pontosabb 

információt kapunk az optimális edzésvezetéshez. A vizsgálatok során a következő 

paraméterekről kapunk pontos adatokat: 

Teljesítmény 

A kerékpáros által kifejtett (pedálra) teljesítmény Watt-ban. Ebben a sportágban 6-6,5 

Watt/ttkg feletti relatív (testsúlyra vonatkoztatott) teljesítmény kitűnő eredménynek 

mondható. 

Tejsav 

A megfelelő terhelési szakaszok (lépcsők) után levett vérből kimutatott tejsav érték 

mmol/l-ben. A vér savasodásának mértékét mutatja, kívánatos, hogy értékei minél 

egyenletesebben emelkedjenek, válaszként a terhelés növelésére. A hirtelen emelkedések 

környékén való edzések, javítják a szervezet alkalmazkodó képességét, így mérséklődik a 

tejsavszint emelkedése, és javul az adott tartományban az állóképesség. A terhelés alatt 

elért maximális tejsav koncentrációból következtethetünk, az anaerob erőkifejtés 

mértékére.  

Pulzus 

A szívfrenkvencia, azaz a szív egy percre (1/perc) vetített összehúzódásainak a száma. 

Szintén fontos, hogy lehetőleg egyenletesen emelkedjen, és lehetőleg érje el az egyénre 

jellemző maximális értéket. Két sportoló közül az számít jobbnak, aki azonos teljesítmény 

(Watt) alacsonyabb pulzus – és tejsavszint - mellett képes kifejteni. 

Pulzus R1’  

A pulzus a vizsgálat alatt folyamatos mérés alatt áll. A pihenőkben illetve a terheléses 

szakaszok utáni restitúciós szakasz első percének végén mért pulzusértéket értjük a Pulzus 

R1’-en.  

A tapasztalat azt mutatja, hogy ezek az értékek sokkal érzékenyebben utalnak a sportoló 

anaerob átmenetének az elhelyezkedésére, mint a „normális” – a terhelés alatt mért – 

pulzusszám. Általában azt mondhatjuk, hogy a 26 /perc-nél nagyobb különbséggel 

emelkedő restitúciós pulzus, az emelkedés helyén egybe fog esni, és megmutatja a  
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versenyző anaerob átmenetét. Az 7.ábrán *-al jelölt érték, jól szemlélteti ezt. Érdemes 

megfigyelni, hogy a jelölt értéknek megfelelő sorban a tejsav koncentráció (szintén *-al 

jelölve) elérte a sportágra jellemző küszöb értéket.  

A terhelés után minél inkább visszaeső pulzus a jó edzettség jele. Azonban nincs minden 

rendben, ha még a magasabb intenzitású lépcsők után is feltűnően nagy mértékű (100 /perc 

alatti) megnyugvást tapasztalunk. A túlzott, normálistól eltérő, még a magasabb 

intenzitások után is feltűnően alacsonyra visszaeső restitúciós pulzus, utalhat a 

paraszimpatikus idegrendszeri dominanciáján alapuló túledzettségre is.  

VO2/ttkg – VO2 rel. 

Az oxigénfelvétel a testsúlyra vonatkoztatva, azaz a relatív oxigénfelvevő képesség. 

Nagyban megkönnyíti az egyes sportolók összehasonlítását. 

VE 

A percventilláció, mely az egy perc alatt kilélegzett levegő mennyiségét jelenti, liter/perc-

ben. A munkavégzés alatt a terheléstől függően felgyorsult légzés mértéke a nyugalmi 8-10 

literről, akár 200 feletti értéket is elérhet. Ebből az értékből a sportoló légzéstechnikájának 

hatásfokára is következtethetünk, és kiválónak mondható az eredmény, ha - a 

későbbiekben ismertetett – MVV (maximális akaratlagos ventilláció) „kell” értékét sikerült 

a sportolónknak terhelés közben meghaladnia a percventillációval. A  7.ábrán, a **-gal 

jelölt értékek utalnak erre az összefüggésre. 

Terh.idő (terhelési idő) 

Az adott intenzitású lépcsőben töltött időt mutatja meg. 

RQ 

Ezt a paramétert az „A légzési hányados(RQ)” című fejezetben már részleteztem.  

VC (vitálkapacitás) 

A vitálkapacitás az a maximális levegő volumen, amelyet a vizsgált sportoló képes egy 

maximális belégzés után kilélegezni. 

FEV 1 (forszírozott expirációs volumen) 

Az a kilélegzett levegő mennyiség, melyet maximális belégzés után a lehető legnagyobb 

kilégzési sebesség mellett az első másodpercben kilélegez a vizsgált személy. 

MVV (maximális ventilláció volumen) 

Megmutatja a maximális akaratlagos ventillációt, azt a levegő mennyiséget, melyet a 

versenyző egy perc alatt maximális légzésfrekvencia mellett lélegezni képes. 
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Proteinuria  

A terhelés után a vizeletben mért fehérjék mennyisége mg-ban. 

Laktaciduria 

A terhelés után a vizeletben mérhető tejsav koncentrációja mmol/l-ben. 

Ezt a paramétert hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni, annál is inkább, mivel nem 

túl feltűnő, szinte elvész a vizsgálati jegyzőkönyvben található többi adat közt. Azonban 

több figyelmet szentelve ennek az adatnak, pontos információkat kaphatunk a 

versenyzőnk, szervezetének működésében az edzések hatására beállt adaptációs 

folyamatokról. A vizelettel ürített tejsav szerepet játszik a szervezet sav-bázis 

egyensúlyának szabályzásában is. Fontos –azonban -, hogy a máj és a vese tejsav elimináló 

folyamatainak arányaira következtethetünk a laktaciduria mennyiségéből. Ha 3,5 mmol/l 

alatt van akkor a tejsav nagy része a májban eliminálódik, ha pedig 9 mmol/l felett van 

akkor a vesék adaptációjáról is beszélhetünk. A későbbi fejezetekben erre a paraméterre 

részletesebben is ki fogok térni 
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4. A MÉRÉSEK 

Vizsgálódásaimat 2002. január, és 2002. május között az OSEI laboratóriumában elvégzett 

terheléses vizsgálatok eredményi közt végeztem. A vizsgálatokon 8-13 a magyar 

élvonalhoz tartozó, a mountain bike cross-country szakágában szereplő elit versenyző vett 

részt. Egy versenyző a fenti időszak alatt átlagosan három vizsgálaton volt jelen. A 

versenyzők átlagéletkora az egyes vizsgálatok alkalmával, 20 és 21 év között változott. 

A kiértékelések szempontjából nem közömbös, hogy a január és május közé eső időszak, 

ebben a sportágban – a télen korlátozott hazai lehetőségek miatt is – főként alap 

állóképességi munkával telik. 

Fő célom volt olyan összefüggéseket felfedezni a három vizsgálat eredményváltozásai 

közt, melyek egyértelműen bizonyítják a terheléses vizsgálatok edzésvezetési jelentőségét. 

Megpróbáltam bizonyítékot találni arra, hogy az edzések jellege nyomot hagy az elvégzett 

vizsgálatok eredményeiben. Ezért választottam a jellemzően nagy terjedelmű, 

állóképességi - túlnyomórészt aerob jellegű - edzésekből felépülő alapozás, időszakát 

követő vizsgálatok eredményeit. Várhatóan fel fogjuk fedezni az erre az időszakra jellemző 

terhelések pozitív és negatív hatásait egyaránt.
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4.1. A tejsav és a restitúciós pulzus 

(pulzus R1) 

A vizsgálatok során a legszembetűnőbb javulás ezen a két paraméteren volt megfigyelhető. 

Mindkét érték esetében az összes a vizsgálatokon részt vett versenyző eredményeit 

lépcsőnként átlagoltam. A vizsgált versenyzők átlagértékeit, vizsgálatokra lebontva 

diagrammokban (9.ábra) ábrázoltam, és mindkét esetben a szervezet nagyfokú adaptációját 

tapasztaltam a görbék elemzése során.  

Átlagos "pulzus R1"
(1/perc)
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9. ábra

A pulzus R1 értékei, gyakorlatilag folyamatosan, hónapról-hónapra változva alacsonyabb 

értékeket vettek fel. Ez a versenyzők keringésének adaptációját jelzi az adott edzésidőszak  
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terheléshez. A vizsgálatok időszakában, az edzésekben alkalmazott túlnyomórészt alap 

állóképességi terhelések, tehát nagymértékben javították az aerob teljesítő képességet. 

Az előzővel azonos módón kiértékelt tejsav koncentrációs görbéken (10.ábra) szintén 

látványos eltéréseket tapasztaltam az egyes vizsgálatok alkalmával. A restitúcióban mért 

pulzus értékek elemzéséhez képest, azonban az is feltűnő volt ezeken, hogy igazából csak 

az utolsó vizsgálat idejére javultak igazán a sportolók. Figyelembe véve, hogy a második 

és a harmadik vizsgálat közt rövidebb időszak telt el, valószínűleg lényeges változás zajlott 

az ekkor alkalmazott edzésmódszereket illetően is. A terhelésre felszaporodó tejsav 

koncentrációjának mérséklődését tehát, rövidebb idő alatt, nagyobb mértékben 

eredményezte a felkészülés. Az ominózus időszakban (április vége) a cross-country 

szakágban már versenyeket is rendeznek, így feltehetően az edzések tartalma is ennek 

megfelelően változott. Az edzésfeladatokban egyre nagyobb részben előforduló anaerob 

terhelések okozhatták ezt a viszonylag gyors fejlődést. 

Átlagos tejsavszint változások
(mmol/l)
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4.2. A maximális teljesítmény 

A vizsgálat sorozat alkalmával mért maximális teljesítményre vonatkozó eredményeket 

kétféle módon is elemeztem. Egyrészt – az előzőekhez hasonlóan – az összes vizsgált 

sportoló lépcsőnkénti eredményeit átlagoltam, majd a vizsgálati időpontok szerinti 

bontásban ábrázoltam azokat. Másfelől viszont olyan versenyzőket kerestem, a vizsgált 

csoportból, akik mindhárom vizsgálat időpontjában a válogatott keret tagjai voltak. Náluk 

a vizsgálatok ideje alatt az egyéni maximális teljesítményekben zajló változásokat 

vizsgáltam.  

Az átlagos eredmények szinte semmit nem változtak, ezen a területen. Kis mértékű átlagos 

javulás, azonban az utolsó vizsgálat alkalmával tapasztalható volt. Ez a tény alátámasztani 

látszik az átlagos tejsavszintek elemzésekor feltételezett okokat. Valószínűsíthetően a 

versenyek közeledte, az edzések tartalmának változásai, az anaerob edzésfeladatok 

megjelenése a felkészülésben némi maximális teljesítménynövekedést is eredményezett. 

Az anaerob teljesítő képességet meghatározó faktorok tehát a versenyidőszak elején javulni 

kezdtek. 

Átlagos maximális teljesítmény
(watt)
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Az átlagos maximális teljesítmények elemzéséhez képest az egyéni (12.ábra) elemzések 

érdekes következtetésekre vezettek. Az egyéni maximális teljesítményeket  
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összehasonlítva, ugyanis meglepő módon azt találtam, hogy a vizsgált sportolók közül 

egyértelműen egyenletes fejlődést csupán egy esetben figyelhető meg. A többiek, ha 

különböző mértékben is, de rosszabb eredményeket produkáltak az utolsó vizsgálaton, az 

előzőhöz képest. Mivel egyéni eredményekről beszélünk, figyelembe kell venni az egyéni 

teljesítményt befolyásoló tényezőket is. Ezeknek a visszaeséseknek a pontos okát nem 

tudhatjuk pontosan. Számtalan ok állhat - kisebb betegségek, motivációs problémák, stb. – 

a teljesítmények csökkenése mögött. Messzemenő következtetéseket nem vonhatok le, 

azért sem mert az ebben az elemzésben szereplő alanyok száma meglehetősen alacsony 

volt. Azt azonban érdekesnek és elgondolkoztatónak tartom, hogy egyes versenyzők 

maximális teljesítménye pont akkor mutat csökkenő tendenciát, amikor az időszakos 

elvárásoknak megfelelően éppen javulniuk kéne minden paraméterüket illetően.   

Egyéni maximális teljesítmény változások
(watt)
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4.3. A laktaciduria változások 

Elemzéseim során a – szerintem - legtanulságosabb eredményre az egyéni, terhelés után 

mért, vizelettel ürített tejsav, koncentráció változásainak vizsgálatával jutottam. A 

vizsgálatot ebben az esetben is két csoport kiválogatásával kezdtem. Erre azért volt 

szükség, mert a válogatott létszáma nem állandó, így az egyes terheléses vizsgálatok 

alkalmával nem ugyanazok a sportolók jelentek meg. Ennek megfelelően az egyik 

csoportba olyanokat kerestem, akik mindhárom vizsgálaton jelen voltak. A második 

csoportot pedig legalább két vizsgálaton részt vett versenyzők alkották. Mindkét esetben az 

alanyok laktaciduria értékeit az egyes vizsgálatok dátuma szerint ábrázoltam.  

Egyéni laktaciduria (TU) változások
(mmol/l)
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Az első esetben, tehát négy versenyző, három-három értékét elemezhettem. A 

viszonylagosan nagy egyéni eltérések ellenére is, feltűnő volt az eredmények trendje, a 

változások jellege. (13.ábra) Látható, hogy mind a négy esetben a terhelés után mért 

laktaciduria mértéke összességében csökkenő tendenciát mutat. 

Egyéni laktaciduria (TU) változások
(mmol/l)
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A második csoport esetében (14.ábra) versenyzőnként csupán két érték állt 

rendelkezésemre, de az eredmények még látványosabbak voltak, mint az előbbi 

diagrammon. A sportolók közül, szinte mindenkinek csökkent alaktaciduria értéke, csupán 

egy esetben tapasztaltam jelentősebb növekedést.  

Mivel a laktaciduria mértékéből a szervezet „tejsav-feldolgozó” folyamatainak 

részarányára következtethetünk, megállapítható, hogy a vizsgált esetekben, a májban 

lejátszódó tejsav elimináló folyamatok (Cori-ciklus, glukoneogenezis) kerültek túlsúlyba. 

A versenyzők többsége 5mmol/l illetve ez alatti értékeket produkált az alapozó időszak 

végére. Már említettem, hogy ebben a sportágban ez az időszak tulajdonképpen a 

versenyidőszak kezdete is. A versenyeken szükséges kondíció szempontjából azonban 

ennél magasabb értékek lennének ideálisak. A jó teljesítmény feltétele, hogy a tejsav 

feldolgozása a lehető legintenzívebben, tehát mindkét ilyen jellegű folyamat részvételével 

mennyen végbe. A vesében játszódó tejsav eliminálásra éppen úgy szükség van, mint a máj  
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hasonló funkcióira. A tapasztalt 5mmol/l körüli értékek, pedig jelentős májfunkciós 

túlsúlyra utalnak. A jelenség lehetséges okai, megint csak az ezen időszakban végzett 

edzések jellegében keresendők. A hosszú, nagy terjedelmű terhelések hatására – illetve 

lehetségesen egyéb okokból (fogyasztás, tartós fáradság) is - kimerült szénhidrát készletek, 

a májban lejátszódó glikogénképző folyamatok túlsúlyát eredményezik, a vesében játszódó 

tejsav feldolgozás kárára.  
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

Munkám során észlelt összefüggéseket, nem külön-külön, hanem egymás mellett kell 

értelmezni. Az elemzéseim ugyanis kimutattak egyszerre pozitív-, és negatív jellegű 

teljesítményváltozásokat is. A pulzus R1 értékeinek folyamatos csökkenése, és a 

tejsavszint változások, határozottan a kondícionális javulás jeleiként értelmezhetők. A 

maximális teljesítményben tapasztalt meglehetősen bizonytalan fejlődés már nem 

egyértelműen pozitív jelenség. A laktaciduria változások elemzésekor pedig kiderült, hogy 

az edzések jellege az aerob teljesítőképesség irányába tolódott az alapozás időszakában.  

Olyan összefüggések ezek, melyek a terheléses vizsgálatok adataiban rejlő információk 

fontosságát hangsúlyozzák. A sportolók teljesítményváltozásai, nagyszerűen követhetőek 

lennének a laborvizsgálatok segítségével, ha megfelelő figyelmet szentelne nekik az edző. 

Az esetleges nem kívánatos eltolódásokat az edzések jellegében szintén jól követhetjük az 

eredményeket elemezve. Megfelelő képet alkothatunk a versenyző szervezetében zajló 

élettani, és biokémiai folyamatok megváltoztatásának irányáról, mértékéről.  

A vizsgált alanyok alacsony száma, számomra ismeretlen edzésmunkájuk, és vizsgálatok 

alatti ugyancsak ismeretlen mentális-, és fizikai állapotuk azonban, csak feltételezésekké 

teszik az előbbi megállapításaimat. Mindezeken túlmutat azonban, egy sokkal objektívebb 

megállapítás, mely az elemzéseim során egyértelműen feltűnt számomra: a terheléses 

vizsgálatok eredményeit vizsgálva, nélkülözhetetlen adatokhoz juthat az edző. 

Nélkülözhetetlenek, hiszen figyelmen kívül hagyásuk egyenesen akadályozzák a 

versenyzőink fejlődését, és így a magyar mountain bike cross-country szakágának 

fejlődését is.   
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