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Bevezetés 
Kutatásunk célja volt (1) az utánpótláskorú labdarúgó válogatott mérkőzéseken produkált mérkőzésterhelés 
arányában a megelőző három edzésnap külső terhelésének kvantifikálása és az egyes napok összehasonlítása, 
valamint (2) a mérkőzés előtti három napos mikrociklus kumulált terhelésének a mérkőzésterheléssel történő 
összevetése és a mért paraméterek közötti különbség meghatározása. 
 
Anyag és módszerek 
2016-2019 között 84 fő U-17 korosztályú játékos (születési év: 2000-2003) 64 válogatott mérkőzésén és az, azt 
megelőző edzésnapokon mértük a külső terhelést 10 HZ-en történő GPS (Catapult S5 és S7, Catapultsports, 
Ausztrália) rögzítéssel. Nemzetközi felkészülési és selejtező mérkőzéseken a végig játszó játékosok mérkőzést 
megelőző három napi (MD-1, MD-2, MD-3) edzésterhelését az adott mérkőzés százalékos arányában határoztuk 
meg. Az edzés és mérkőzésterhelési paramétereket terjedelemben és – perc alapon normalizálva – intenzitásban 
adtuk meg. A kumulált terhelést a mérkőzés előtti három edzésnap összegeként kvantifikáltuk. A résztvevő já-
tékosok átlagterhelését az egyes edzésnapok között páros t-próbával és nem paraméteres Wilcoxon-teszt segít-
ségével hasonlítottuk össze. A hatásnagyságot Cohen-féle d és a CLES (Common Language Effect Size) érték 
alapján határoztuk meg. Bonferroni-korrekciót alkalmaztunk a többszörös összehasonlításból adódó hibalehe-
tőség kiküszöbölése érdekében, mely után a szignifikanciaszintet meghatároztuk (terjedelem és intenzitás: 
p<0,0016; kumulált: p<0,0011). 
 
Eredmények 
Szignifikáns különbséget tapasztaltunk az MD-1 és MD-2/MD-3 napok között a legtöbb rögzített terjedelmi pa-
raméterben (d=0,68–0,99; p<0,0016), valamint az intenzitás paraméterek közül a magas intenzitású futótávol-
ságban (d=0,67 és 0,73; p<0,0016). MD-1 és MD-2 napok között jelentős eltérés volt a maximális sebesség 
értékekben (d=0,82; p<0,0016). A kumulált teljes távolság és az intenzív gyorsítások száma több, mint kétszeres 
mérkőzésterhelésnek felelt meg (2,10 és 2,84), míg a többi rögzített paraméter az egy mérkőzésnek megfelelő érték 
alatt volt. Szignifikáns különbséget találtunk az intenzív gyorsítások és lassítások (d=0,83; p<0,0011) száma kö-
zött. 
 
Következtetések 
Általánosságban elmondható, hogy a terjedelmi terhelés a három edzésnap során folyamatosan csökkent a mér-
kőzés közeledtével, azonban egyes intenzitás paraméterek nem követtek hasonló trendet. A maximális sebesség, 
az intenzív gyorsítások száma és az átlagsebesség is magasabb értéket mutatott a mérkőzés referenciánál az MD-
1 és az MD-3 edzésnapokon. Az MD-3 napon tapasztalható a legnagyobb variancia, mivel az edzők ezen a napon 
tudnak kondicionáló jellegű edzést tartani a mérkőzés teljesítmény befolyásolása nélkül. A három nap kumulált 
terhelésében rendkívül magas számban fordultak elő az intenzív gyorsítások. Eredményeink alapján elmondható, 
hogy az egyéni alapon történő, mérkőzés referenciát alapul vevő edzésterhelés monitorozás kiemelt szerepet játszik 
a nemzetközi mérkőzésre történő rövidtávú felkészítésben. 
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