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Bevezetés

A labdarúgásban az alsó végtag 
robbanékony ereje meghatározó 
jelentőségű

Ezen képesség mérése több 
módszerrel is megvalósítható 

Jelen munkában ennek a 
képességnek a mérésére 
pneumatikus lábtoló erőmérő gépet 
alkalmaztunk



Anyag és módszer

N=171 fő

6 labdarúgó akadémia játékosai

4 korosztály (decimális életkor 
alapján):

- 15 éves: 57 fő

- 16 éves: 58 fő

- 17 éves: 36 fő

- 18 éves: 20 fő

Testmagasság - testsúly korosztályonként 
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Anyag és módszer

Vizsgálat: pneumatikus 
lábtoló erőmérő gép (HUR 
Labs FCM3500)

90 nm ellenálláson végzett 
2 kísérlet

Minden paraméterből                                  
a magasabb értékek                   
figyelembe vétele a  
statisztikai elemzés során



Anyag és módszer

Gép által rögzített 
főbb adatok:

- Mozdulat 
időtartama

- Kifejtett maximális 
erő

- Csúcsteljesítmény

- Maximális 
szögsebesség

- Erőfelfutási 
meredekség 



Statisztikai elemzés

Korosztályok közti különbségek 
vizsgálatára variancia analízis

A jobb és bal láb mérési adatainak 
összehasonlítására kétmintás t-próba



Eredmények

Maximális Erő (N)
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Relatív erő  (N/kg)
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F 3,169 = 10,84; p<0,05

F 3,169 = 1,62; p>0,05

* * *

*: szignifikáns különbség a 18 évesekhez képest



Eredmények
Maximális Teljesítmény (W)
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Relatív teljesítmény (W/kg)
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F 3,169 = 0,72; p>0,05

F 3,169 = 2,94; p<0,05



Eredmények
Maximális Szögsebesség (fok/sec)
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F 3,169 = 1,36; p>0,05

A két láb közti értékeknél a statisztikai elemzés nem mutatott 
szignifikáns különbséget a megvizsgált mutatókban 



Következtetések

Feltételeztük, hogy a vizsgált változókban a 
korosztályok között a folyamatos, több éves 
edzésmunka hatására szignifikáns differenciát 
találunk 

Az erőben tapasztalt különbségek mértéke nincs 
összhangban a teljesítmény értékek közti 
különbségekkel, ami arra utal, hogy az 
erőkifejtés sebessége alig változik

Az abszolút erő értékek alakulásának és a relatív 
erő stagnálásának magyarázatára mindenképpen 
a képzési rendszer elégtelen hatékonysága 
kínálkozik. Ebben az életkorban  a spontán testi 
fejlődés erőteljes hatása még feltételezhető.



Köszönöm a figyelmet!


