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Edzés kvalitásának meghatározó 

tényezői, interdiszciplináris tényezők 

Bompa, Haff (2009) 
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Bishop és Girard (2013) 

A csapatsportok fizikai teljesítményének meghatározó tényezői 
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A különböző sportágak kondicionális mátrix rendszerre az erő (F), sebesség 

(S) és állóképesség (E) viszonylatában 

Bompa, Haff (2009) 
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Kondicionális és koordinációs „flowchart” 

Erő Állóképesség Gyorsaság Koordináció Flexibilitás 
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Bompa, Haff (2009) 



Egyszerű reakcióidő 

Dubecz (2009) 



Egyszerű reakcióidő 

Tapintási – nyomási ingerre a 
reakcióidő kb. 140 ms. 



Egyszerű reakcióidő mérése terheléses vizsgálat során 



A RI (reakció idő) változása terhelés hatására 

A reakció, reagálási idő csökkentése 

 

(Malomsoki, 1979) 

Futópadon, kerékpár ergométeren (7’) 

 

Terhelés  100 W reakcióidő javul 

Terhelés  200 W reakcióidő inkább javul, mint romlik 
Terhelés  300 W reakcióidő romlik 

A reakcióidő értékeit nagyban befolyásolja 

sporttevékenység terhelésének mértéke, ami gyakorlatilag 

az aktuálisan megjelenő oxigén szükséglet színvonalát is 

jelenti. 



Választásos reakcióidő 

Batak 



A megfigyelés különböző minőségű (+,o,-) döntést előkészítő, 

mozgásprogramot alakító és szabályozó emlékek pontosított 

előhívásának, felidézésének gyorsasága, minőség tartó időtartama. 

Tapasztalt 
emlékek 

POZITÍV 

SEMLEGES 

NEGATÍV 

Gyors 
felidézés 

Optimális 
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Hypoxia hatása a reakció időre 



Reakciógyorsaság vagy reagálási gyorsaság 
(külső parancsra indul a mozgás) 

Két megközelítés: 

1. definíció: Egyenlő az egyszerű reakcióidővel. 
2. definíció: A reakciógyorsaság egyenlő egy bizonyos sebességen 

megjelenő információ mennyiség felbontó képességével. 

24 



Mozdulatgyorsaság 
(belső parancsra indul a mozgás) 

Mozdulat 

kezdete 

Mozdulat 

vége 

Idő (t) 



Vágtagyorsaság 
(lokomotorikus gyorsaság) 

A ciklikus mozgások távleküzdése során felépített és tartott 

sebességviszonyok. 
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Felgyorsulás és tartott 

sebesség közötti kapcsolat 

(40 méter)  

Varley és mtsai (2017) 



Gyorsulási – lassulási képesség 

A gyorsulási-lassulási képesség azt a mozgás-végrehajtási képet 
jelenti, amelynek során a sportoló mozgásszabályozása és fizikai 
képessége alapján a lehető legrövidebb időtartam alatt eléri a 

sebességének csúcsértékét, illetve ebből a maximumból a lehető 
legrövidebb idő alatt lefékezi a haladási sebességét. 



Helyzetgyorsaság, választásos vagy döntési gyorsaság 

A gondolkodás különböző részfázisainak – információ felvételtől a 

döntés meghozataláig – az összerendezése a döntéseknek 

megfelelő mozgásprogram megindításával és koordinált 

végrehajtásával, milyen rövid idő alatt történik. 

Az a sportjátékos lesz gyorsabb, ami nem csak fizikálisan gyors (kondíció), 
hanem a döntéseinek gyorsasága is kevesebb időt igényel lesz. 



Mozdulatok gyakorisága vagy mozgékonysága 

Időegységre kifejezett mozdulatok 

száma! 



Tanulási gyorsaság 

Mozgás-, technikai repertoár bővítése és a különböző 

gondolkodási folyamatokat igénylő sportági teljesítmény elemek 

elsajátításának, sebességének gyorsaságát jelenti. 

Gyorserő, gyorsasági állóképesség 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi23uOLn5jLAhVKCZoKHabPA6sQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/53921113@N02/4988751957&psig=AFQjCNEs517apn-fv-9UaW4AP-SLwKniLA&ust=1456672770498112


Dinamikus sztereotipek kiépítése 

A mozgásos cselekvésekben több fajta sztereotip kialakítása 

javíthatja a gyorsasági teljesítmény javulását. 

Egyéni mozdulat sztereotip  

• reflex szerűen megjelenő támadó, védekező, hárító, 
elkapó automatizmusok 

• ütés elöl a fej elrántása, váratlanul érkező szer elkapása  

Mozgássor sztereotip  

• begyakorolt mozgássor programok célszerűségi alapon 
szervezve  

• sportági egyéni összetett cselek  

Több versenyző egyéni és összehangolt 
cselekvési programja 

• figurális játék kialakítása 
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Cummins és mtsai (2013) 

Sebességviszonyok a sportjátékokban GPS adatbázisból 
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Cummins és mtsai (2013) 

Sebességviszonyok a sportjátékokban GPS adatbázisból 



Hojka és mtsai (2016), Sheppard, Young (2006), Sheppard és mtsai (2014), Young és Montgomery (2002) nyomán 

Agilitás lebontása I. 



Az agilitást meghatározó készségek és képességek I. 

Sheppard és Young (2005) 



Illinois agilitás teszt 

Hachana és mtsai (2014) 

Az Illinois tesztet Vesconi és McGuigan (2007) alkalmazta agilitás felmérésére.  

Katis és Kellis (2009) 



Balsom agilitás teszt 

Jordan és mtsai (2012) 
Rey és mtsai (2012) 



Klasszikus T-teszt az agilitás felmérésére 

Wallman és mtsai (2008) Több esetben 5 és 10 méteres távokat alkalmaznak. 



Módosított T-teszt a „török teszt” 

Kutlu és mtsai (2012) 



Zigzag agilitás teszt alkalmazása labdarúgóknál 

Little és Williams (2005) 

• 106 férfi labdarúgó 

• Angol I. II. élvonal 

• Életkor: 18–36 év 



Módosított Zigzag teszt és az L-teszt 

Lockie és mtsai (2013) Quammen és mtsai (2012) 



Az 505-teszt és a K-teszt  

Tomás és mtsai (2014) 

8-as agilitás teszt 

Vanttinen és mtsai (2010) 



Milanovic és mtsai (2013) 

• Horvát U19 

• 66 játékos 3 klubból  (20, 22, 24) 

• TT: 71,3 ± 5,9 

• TM: 1,77 ± 0,07 

 

• Kontrol: 66 játékos másik klubból (21, 

21, 24) 

• TT: 70,6 ± 4,9 

• TM: 1,76 ± 0,06 



SAQ program által 
alkalmazott keretfeladatok 

Milanovic és mtsai (2013) 



SAQ program hatása a labdarúgók képességeire 

Milanovic és mtsai (2013) 
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Slimani és mtsai (2016) 

Plyometria edzés és a teljesítmény 

növelése sportjátékoknál 

(legalább 8 hetes ciklusok) 



Plyomteria hatása a fiatal labdarúgók képességeire 

Franco-Márquez és mtsai (2015) 



Sebesség, futógyorsaság biomechanikai alapjai a homokon 

Gaudino és mtsai (2012) 

A homokon történő futás szinte minden biomechanikai futással kapcsolatos változót megváltoztat, ha 

összehasonlítjuk a stabil felületen történő futással. A teljesítmény növelésének a megoldása a felület-

specifikus edzés. 



Módszertani tanácsok a gyorsaság fejlesztéséhez 

• Mindig pihent állapotból történjen a gyorsaságfejlesztés közvetlenül a bemelegítés 

után. 

• A gyorsasági munka és a kiegészítő edzés egymást követő sorrendiségnek gondos 

tervezése szükséges. 

• Őrizzük meg a gyorsasági gyakorlatok mozgásszerkezetének hasonlóságát a 

versenyfeladatokhoz. 

• A gyakorlat technikai tudásszintje tegye lehetővé a határsebességgel történő 

végrehajtást. 

• A feladatokat a sportoló olyan szinten tudja, hogy csak annak végrehajtási 

sebességére kelljen figyelnie, nem a végrehajtás technikai szabályozására. 

• A gyakorlás idejét úgy kell megválasztani, hogy a végrehajtás sebességére az 

elfáradás ne legyen befolyásoló hatással. 

• A maximális intenzitású/frekvenciájú időtartama 5-11 mp-nél, képzetteknél 11-20 mp-

nél ne legyen több, esetén. 

• A terjedelmet úgy kell meghatározni, hogy az intenzitás végig egyenletesen magas 

legyen. 



• A pihenés időtartama biztosítsa az optimális megújulását. 

• Aktív pihenés javasolt, ami az ingerhatásokat, a munkahőmérsékletet a megfelelő 

magas szinten tartja. 

• Az edzés szerkezetben figyeljünk a fáradtság megjelenésének első jegyeit, ha 

szükséges, változtassunk a terhelési összetevőkön. 

• A mikrocikluson belül a szünetet követő első napra, vagy kis intenzitású edzést 

követően, második napra tegyünk gyorsasági edzést. 

• Gyorsasági eredményjavuláshoz minimum 6-8 hetes speciális edzésre van szükség. 

Módszertani tanácsok a gyorsaság fejlesztéséhez 

Minőségi, koncentrált végrehajtás! 

Plyometria fejlesztése (8 hetes időszak)! 

GPS sebességviszonyokból meghatározott zónák! 

Objektív mérések (agilitás tesztek)! 
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GYORSABBAN!!
! 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


