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• Az (MLSZ) március 16-tól határozatlan időre felfüggesztette az összes utánpótlás

bajnokságot és edzéseket

• Az edzőknek az otthoni edzésprogram kialakítása és visszaellenőrzése lett az elsődleges

feladat.

• Kommunikáció -> Google Classroom

• A felmérést (1000 méter teszt) a játékosok (Runtastic) applikációval mérték

• Az erőprogram és fotóprogram intenzitását Borg 1-10-ig RPE (rating of perceived exertion)

skálával követtük

• 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 1500 méter futótesztet alkalmaztunk,

(Adam Rowan, és mtsai, 2019) alapján

Borg RPE skála Runtastic App

(Ryan White, 2018) 

Google Classroom

A/C (akut/krónikus arány)



Edzésmódszer

• MAS: maximális aerob sebeség

• Edzések: Hétfő, Kedd, Csütörtök, Szombat

• Az edzésnapok tartalmaztak egy erő és egy

futóprogramot

• Az erőprogramot stopperral mérték

• Az erő és futóprogramot külön RPE skálán

értékelték, Google kérdőív segítségével

• A futóprogram egyénre szabottan volt

meghatározva, mindenki megkapta, hogy

adott idő alatt hány métert kell megtenni

• A futóprogram megtervezéséhez a My Soccer

System programot használtam

2x8x(10-10-20-20-10-10-20m)



• Az (1.)1000 méter= (217.36 mp±7.07);

(2.)1000 méter= (202.81 mp±18.42),

átlagai (p=0.005) szignifikáns

• A játékosok átlag 15 másodpercet

javítottak az 1000 méter

időeredményükön.

1000 méter időeredmények



1000m eredménye, RPE és spiroergometriai adatok 

• Az első 1000 méter időeredmény között nem

volt szignifikáns kapcsolat

• A második 1000 méter eredményén az

látható, akinek jobb az aerob kapacitása,

annak jobb az 1000 méter időeredménye is

• Az 1000m és az átlag RPE/futóprogram

értékelések között a kapcsolat szignifikáns,

azon játékosok akik gyengébb 1000m

eredményt produkáltak, az RPE érték is

nagyobb volt, és az aerob kapacitásuk is

alacsonyabb volt,

• A metszéspont jelzi ebben a mintában az

optimális aerob kapacitást

• Jobb aerob kapacitás -> jobb időeredmény ->

alacsonyabb RPE érték



Következtetések

• Folyamatos visszaellenőrzésnek köszönhetően a játékosok állóképessége szignifikánsan javult

• Az edzésprogram a mennyiségi extenzív tartományt célozta meg, ez elegendő volt az állóképesség fejlesztéséhez

• A nagyobb aerob kapacitás javítja az állóképességi teljesítményt, valamint az értékelt szubjektív erőfeszítés (RPE skála) 
értékelése is alacsonyabb volt

• A kommunikáció kiválasztása jó döntés volt, nagyon jól működött (Google Classroom), minden játékos egyszere megkapta 
az edzéstervet, az eredményeket pedig fel lehetett tölteni

• Az ingyenesen letölthető Applikáció használata sikeresnek bizonyult

• A maximális aerob sebességhez igazított futóprogram elérte a célját, hiszen a játékosok 2.1000 méter időeredménye 
szignifikánsan javult


