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Bevezetés 
Magyarországon az utánpótláskorú sportolók edzésrendszereinek folyamatos revíziója történik; útkeresésben 
vannak a sportágak a pszichológiai, pedagógiai és fizikai tulajdonságok tekintetében. Korosztályspecifikus, va-
lamint sportágspecifikus edzésmódszerek fejlesztésének szüksége jelent meg napjainkban. A sporttudományos 
kutatások egyre nagyobb szerepet kapnak, valamint kell, hogy kapjanak a sportolók felkészítésében. 
A különböző sportágakban az utánpótláskorú sportolók lemorzsolódása jelentős. Viszonylag nagy számú után-
pótláskorú sportoló közül csak kevesen válnak felnőtt versenyzőkké és érnek el figyelemreméltó eredményeket, 
ezért fontos minden új módszer vizsgálata, kutatása, amely az utánpótlásnevelés rendszereinek hatékonyságát 
növelhetik. 
 
Anyag és módszerek 
A vizsgált személyek triatlonos fiúk (n=10 fő, életkor(polarizált)=15,63±1,25 év; életkor(küszöb)=15,61±0,89 év) voltak. 
A mintát az alkalmazott edzésmódszertan alapján két csoportra osztottuk. Vizsgálatunk során a lényeges kü-
lönbség a két csoport felkészülésében, az alapozó időszakban végzett edzésmennyiség intenzitászónák szerinti 
differenciálása volt. A hosszmetszeti vizsgálat alatt az edzésmódszerek hatékonyságát spiroergometriás vizsgálat 
(vita maxima) során mért teljesítménnyel és élettani paraméterekkel jellemeztük. Az antropometriai tulajdonsá-
gok közül a testmagasságot, testtömeget, a relatív izom- és zsírtömeget, illetve ezek változását is jellemeztük. 
 
Eredmények 
A „Polarizált„ csoportnál a teljesítményt meghatározó jellemzők esetében jelentős különbséget tapasztaltunk, 
míg a kontrollcsoportnál egyetlen változó esetében sem találtunk jelentős különbséget a három adatfelvétel során.  
Az előmérés során a két csoport átlagai között nem találtunk szignifikáns különbséget. A második adatfelvétel 
során a „Polarizált” csoport szignifikánsan jobban teljesített a relatív aerob kapacitás, a ventillált levegő, a légzési 
térfogat és a teljesített idő tekintetében. A harmadik adatfelvétel során a második adatfelvétel alkalmával detektált 
szignifikáns különbségek továbbra is kimutathatók voltak.  
 
Következtetések 
Az általunk alkalmazni kívánt vizsgálati módszer a nemzetközi szakirodalomban elfogadott és már számos szerző 
igazolta, hogy a spiroergometriás teszten nyújtott teljesítmény jó prediktora a pályán várható teljesítménynek. Re-
méljük, hogy vizsgálati eredményeink is alátámasztják azokat a kutatási eredményeket, amelyek a polarizált edzés 
hatékonyságát igazolták. 
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