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Bevezetés 
A kialakult világméretű járvány miatt Magyarországon új oktatási rend lépett életbe, miszerint az iskolásokra 
vonatkozó döntés értelmében a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) március 16-tól határozatlan időre felfüg-
gesztette az összes utánpótlás bajnokságot és az edzéseket. A sportszakembereknek és az edzőknek az otthoni 
edzésprogram kialakítása és visszaellenőrzése lett az elsődleges feladat. Jelen vizsgálat célja, hogy egy 4 hetes 
otthoni edzésterv milyen hatással van az utánpótláskorú sportolók állóképességére vonatkozóan.  
 
Anyag és módszerek 
A vizsgálatba (n=11) 14-15 éves kor közötti fiúkat, az NB I. Elit Akadémia U-15-ös korosztály labdarúgóit vontuk 
be. Az állóképesség felméréséhez 1 000 méteres futótesztet alkalmaztunk, a két mérés között 4 hét telt el. A fel-
mérést (1 000 méter teszt) a játékosok Runtastic applikációval mérték, feltétel volt, hogy mindenki ugyanazt az 
alkalmazást használja, és az eredményről képernyőfotót készítsen. Az erőprogram és a futóprogram intenzitását 
RPE (rating of perceived exertion) skálával követtük nyomon. A terhelések optimális adagolásához egyénileg az 
A/C (akut/krónikus arány) terhelési arányt vettük figyelembe. A futóprogram megtervezése a maximális aerob 
sebesség alapján történt, egyénre szabottan. A maximális aerob sebesség becsléséhez 1 500 méteres futótesztet 
alkalmaztunk az állóképesség felmérését megelőzően.  
 
Eredmények 
A 4 hetes otthoni edzés során a játékosok átlag 16 edzésen vettek részt, ami tartalmazta az erőprogramot és a 
futóprogramot. Az erőprogram átlag 44 perc, a futóprogram átlag 40,5 perc terjedelmű volt. Az erőprogram átlag 
RPE 5,7 volt, a futóprogram átlag RPE pedig 6,7 értékelésű volt. A 16 edzés átlagosan 84,5 percet vett igénybe. 
Az (1.) 1 000 méter (217,36±7,07 sec); (2.) 1 000 méter (202,81±18,42 sec), átlagainak különbsége szignifikáns 
volt (p=0,005). A játékosok átlag 15 másodpercet javítottak az 1 000 méteres futóteszt időeredményükön. Meg-
vizsgáltuk az edzés adatokat és a játékosok spiroergometriai adatait: Az RPE erőprogram – ATP (anaerob törés-
pont) r=-0,7553 (p=0,005), illetve az RPE futóprogram – ATP r=-0,6759; (p=0,005) között negatív szignifikáns 
kapcsolatot találtunk. Valódi kapcsolatot találtunk továbbá a 16 edzés átlagidő – ATP/MP% (az anaerob töréspont 
pulzus, illetve ennek a maximális pulzus százalékában (r=-0,7063) között.  
 
Következtetések 
Az alaposan megtervezett otthoni edzéseknek és ennek folyamatos visszaellenőrzésének köszönhetően a játéko-
sok állóképessége szignifikánsan javult. Figyelembe vettük, hogy a nagyon magas intenzitású edzések nagy 
stresszt rónak a szervezetre, éppen ezért az edzésprogram a mennyiségi extenzív tartományt célozta meg.  
Összességében elmondhatjuk, hogy a korlátozott mozgás és a szervezett edzések beszüntetése bizonyos értelem-
ben nem jelentett hátrányt, ha a teljesítményt limitáló tényezők fejlesztését (aerob kapacitás) vesszük figyelembe.  
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