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A teljesítőképesség növekedés hátterében álló folyamatokA teljesítőképesség növekedés hátterében álló folyamatokA teljesítőképesség növekedés hátterében álló folyamatokA teljesítőképesség növekedés hátterében álló folyamatok

Terhelés

PihenésPihenés

Kölcsönhatások

Túlkompenzáció Megszakítások nélküli terhelés
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Alkalmazkodási sorozatok jelentőségeAlkalmazkodási sorozatok jelentőségeAlkalmazkodási sorozatok jelentőségeAlkalmazkodási sorozatok jelentősége

• Az egyes alkalmazkodási folyamatok eredményei összeadódnak

• Hatékonyság maximalizálása, hiányosságok minimalizálása

• Megszakítás → Minden olyan tényező, mely nem kedvez a terhelés-pihenés kölcsönhatások 

létrejöttének, vagy a már megszerzett edzettségi szint stagnálásához, csökkenéséhez vezet.

– Például: betegség, sérülés, túledzettség, elégtelen mennyiségű és/vagy minőségű – Például: betegség, sérülés, túledzettség, elégtelen mennyiségű és/vagy minőségű 

pihenés, nem megfelelő táplálkozás • Nő a betegségek, sérülések 
gyakorisága

• Lassul a betegségekből, 
sérülésekből történő gyógyulás

• Könnyebben alakul ki túledzettség
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Elméleti 100%

Századok − Másodpercek

Grammok − Kilógrammok

Centiméterek − Méterek

Elért 100%

A sporttáplálkozás jelentősége az „élet” oldalárólA sporttáplálkozás jelentősége az „élet” oldalárólA sporttáplálkozás jelentősége az „élet” oldalárólA sporttáplálkozás jelentősége az „élet” oldaláról

5 10 15 200 év
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Kis különbségek az elért eredményben, 
nagy különbségek a későbbi elismerésben…

Sportoló, edzőSportoló, edző
család, sportvezetők, család, sportvezetők, 

szponzorok, szponzorok, 
egyéb segítők egyéb segítők 



A teljesítőképesség növekedés hátterében álló folyamatokA teljesítőképesség növekedés hátterében álló folyamatokA teljesítőképesség növekedés hátterében álló folyamatokA teljesítőképesség növekedés hátterében álló folyamatok

Terhelés

PihenésPihenés

Kölcsönhatások

Túlkompenzáció Megszakítások nélküli terhelés

TÁPLÁLKOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FOLYAMATOK…



A táplálkozás a túlkompenzáció elvében összefoglalt folyamatok A táplálkozás a túlkompenzáció elvében összefoglalt folyamatok 
mindegyikét képes befolyásolnimindegyikét képes befolyásolni

A táplálkozás a túlkompenzáció elvében összefoglalt folyamatok A táplálkozás a túlkompenzáció elvében összefoglalt folyamatok 
mindegyikét képes befolyásolnimindegyikét képes befolyásolni

Edzésterhelés
(Edzésinger)

Túlkompenzáció
(Alkalmazkodás) Visszafejlődés

A hatás lehet kedvező vagy kedvezőtlen… 
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Alkalmazkodási folyamatok támogatása, fokozása
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Jobb edzésteljesítmény

Késletett fáradás

Gyorsabb és hatékonyabb regeneráció



A táplálkozás a túlkompenzáció elvében összefoglalt folyamatok A táplálkozás a túlkompenzáció elvében összefoglalt folyamatok 
mindegyikét képes befolyásolnimindegyikét képes befolyásolni

A táplálkozás a túlkompenzáció elvében összefoglalt folyamatok A táplálkozás a túlkompenzáció elvében összefoglalt folyamatok 
mindegyikét képes befolyásolnimindegyikét képes befolyásolni

Edzésterhelés
(Edzésinger)

Túlkompenzáció
(Alkalmazkodás) Visszafejlődés

A hatás lehet kedvező vagy kedvezőtlen… 

Szuboptimális edzésinger
Alkalmazkodási folyamatok hatékonysága csökken
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Rosszabb edzésteljesítmény

Korai fáradás

Lassabb és kevésbé hatékony regeneráció



A táplálkozás jelentősége a teljesítőképesség növekedés A táplálkozás jelentősége a teljesítőképesség növekedés 
optimalizálásábanoptimalizálásában

A táplálkozás jelentősége a teljesítőképesség növekedés A táplálkozás jelentősége a teljesítőképesség növekedés 
optimalizálásábanoptimalizálásában
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A sportoló általános A sportoló általános egészségénekegészségének megőrzése, megőrzése, 
betegségekbetegségek, , sérüléseksérülések megelőzésemegelőzése
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Túlkompenzáció
(Alkalmazkodás)

EdzésteljesítményEdzésteljesítmény optimalizálásaoptimalizálása

Betegségekből, sérülésekből történő Betegségekből, sérülésekből történő 
gyógyulásgyógyulás elősegítéseelősegítése
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Testösszetétel, testsúly optimalizálásaTestösszetétel, testsúly optimalizálása

VersenyteljesítményVersenyteljesítmény fokozásafokozása

EdzésekEdzések-- és versenyek utáni és versenyek utáni 
regenerációregeneráció elősegítéseelősegítése

A szervezet terheléshez történő A szervezet terheléshez történő alkalmazkodásialkalmazkodási
folyamatainak támogatásafolyamatainak támogatása

EdzésteljesítményEdzésteljesítmény optimalizálásaoptimalizálása



• Nagyon szorosan kapcsolódik az étrend menedzseléséhez + az edző sok esetben ilyen 

mérésen találkozik először a táplálkozással foglalkozó szakemberrel.

• Rengeteg hiba és félreértés figyelhető meg ezen a területen

– A szakember hibája, hogy nem jól csinálja

Testösszetétel vizsgálata (Testösszetétel vizsgálata (BIABIA--valval))Testösszetétel vizsgálata (Testösszetétel vizsgálata (BIABIA--valval))

– Az edző hibája, hogy nem veszi észre, hogy a szakember nem jól csinálja

• A hibák elkerülése érdekében az edzőnek tisztában kell lennie vele, hogy:

1. Mit várhat egy testösszetétel méréstől

2. Mit kell tennie azért, hogy pontos és jól értékelhető eredményeket kapjon

3. Hogyan kell a kapott eredményekre tekinteni, hogyan kell őket értékelni



• Nincs olyan a gyakorlatban alkalmazható módszer, mellyel tökéletesen pontosan meg 

lehetne mérni a testösszetételt!

• Az összes módszer (indirekt módon) csak több-kevesebb pontossággal tudja BECSÜLNI a 

testösszetételt.

Testösszetétel vizsgálataTestösszetétel vizsgálataTestösszetétel vizsgálataTestösszetétel vizsgálata

• Még a legtökéletesebben kivitelezett mérések esetén is van egy bizonyos mértékű hibahatár, 

melyet még tovább növelhetnek a mérés során elkövetett hibák, vagy a mérés előtti 

protokollok be nem tartása → Eredmények értékelésénél figyelembe kell venni!

• Jelentős szakmai hibának számít kizárólag csak a testösszetételi mérési adatokra 

támaszkodni és görcsösen ragaszkodni hozzájuk!

• Jelentős egyéni különbségek lehetnek abban, hogy ki milyen testösszetételi arány, 

testzsírszázalék mellett teljesít a legjobban.



Testösszetétel mérés Testösszetétel mérés BIABIA--valvalTestösszetétel mérés Testösszetétel mérés BIABIA--valval

• Mérési körülmények kontrollálása → mérési pontosság növelése és a hibahatár csökkentése, 

eredmények összehasonlíthatósága

• Kiinduló állapot + nyomonkövetés, változások monitorozása, tendenciák megfigyelése

• A normál tartományok azonos

nemű, életkorú és hasonló test-

Felháborítóan helytelen 
és sajnálatosan gyakori

magasságú átlagemberekre

vonatkoznak

• Edző jelentősége a célértékek 

meghatározásában → 

„Edzői szem”

VS.

Helyes

Közös munka és folyamatos 
eszmecserék



A mérési körülmények kontrollálásaA mérési körülmények kontrollálásaA mérési körülmények kontrollálásaA mérési körülmények kontrollálása

• Precíz testmagasság mérés (NEM bemondás alapján…)

• A mérés előtti 24 órában: Jól hidratált állapot → kifejezetten sok vizet kell fogyasztani (gyakori 

pisilés a teljes nap és az este során), valamint nem szabad alkoholt fogyasztani.

• A mérés előtti 12 órában: nem szabad edzeni.

• A mérések napján:

– A méréseket reggel éhgyomorra kell elvégezni mindig közel ugyanabban az – A méréseket reggel éhgyomorra kell elvégezni mindig közel ugyanabban az 

időpontban.

– Ébredés és a mérés között már csak maximum néhány korty (kb. 100-150 ml)  vizet 

szabad inni (kávét nem), valamint nem szabad zuhanyozni és testápolót használni. 

– A mérést üres húgyhólyaggal kell elvégezni → a mérés előtt el kell menni mosdóba.

• Mérés során:

– Le kell venni az órát és az ékszereket.

– A méréseket mindig ugyan abban a minimális ruházatban kell elvégezni →

alsónemű vagy könnyű rövidnadrág és egy könnyű ujjatlan póló.



Étrendi teljesítményfokozás → Étrendi teljesítményfokozás → pl. versenyteljesítménypl. versenyteljesítményÉtrendi teljesítményfokozás → Étrendi teljesítményfokozás → pl. versenyteljesítménypl. versenyteljesítmény

Mikor

• GONDOLKODÁS - TERVEZÉS - KITAPASZTALÁS – KORREKCIÓ/FINOMHANGOLÁS

• A sportolók táplálkozásának lényege a TERVEZÉS (napi életritmus, 

edzések időpontja, időtartama, intenzitása) egy előre meghatározott

koncepció mentén, bizonyos

célok megvalósítása érdekében.
Mikor
Mit
Mennyit
Miért
Hol
Hogyan

célok megvalósítása érdekében.



Tervezés, tervezés, tervezés…Tervezés, tervezés, tervezés…Tervezés, tervezés, tervezés…Tervezés, tervezés, tervezés…

• Cél:

– A lehető legjobb állapotban kezdje meg a versenyt a sportoló

– A lehető legjobb állapotban maradjon a versenynap(ok) egésze során

• Egy több lépésből álló folyamatként tekintsünk, amely során minden egyes pontnak megvannak 

a sajátos étrendi szempontjai és minden egyes pont láncszemként kapcsolódik a másikhoz

VERSENYNAPFELKÉSZÜLÉS

• Az edző felelőssége, hogy lépéseket tegyen ezen folyamat optimalizálása érdekében

(saját maga és a sportolójának érdeke)



EnergiaEnergia-- és tápanyagszükséglet biztosításaés tápanyagszükséglet biztosításaEnergiaEnergia-- és tápanyagszükséglet biztosításaés tápanyagszükséglet biztosítása

• Gyakori problémák

– Nincs az étlapon megfelelő étel

– A menü első látására megfelelő, de nem 

megfelelő a mennyisége, a komponensek aránya 

Étterem

1) Megálló a versenyre történő utazás során

2) Szálláshelyen

megfelelő a mennyisége, a komponensek aránya 

vagy az ételkészítési technológia 

(emészthetőség)

• Megoldás → előre történő telefonos egyeztetés



EnergiaEnergia-- és tápanyagszükséglet biztosításaés tápanyagszükséglet biztosításaEnergiaEnergia-- és tápanyagszükséglet biztosításaés tápanyagszükséglet biztosítása

Szállás

Svédasztalos büféreggeli Svédasztalos ebéd

1) Megfelelő ételek kiválasztása + lemérése 

2) Egy típusú előre megadott reggeli elkészíttetése

1) Megfelelő ételek kiválasztása + lemérése 

2) Előre megadott ebéd elkészíttetése



GyomorGyomor--bélrendszeri fertőzések, hányás, hasmenés bélrendszeri fertőzések, hányás, hasmenés 
megelőzésemegelőzése

GyomorGyomor--bélrendszeri fertőzések, hányás, hasmenés bélrendszeri fertőzések, hányás, hasmenés 
megelőzésemegelőzése

• A lehető legtöbb élelmiszert vigyük magunkkal

– Jól megszokott élelmiszerek kontrollált bevitele egy előre meghatározott koncepció mentén → 

Étrendi teljesítményfokozás

– Teljesítményromlás megelőzése → Gyomorrontás, hasmenés, hasi diszkomfort (szinte nem 

múlik el e nélkül külföldi világverseny…)

+

+

+

+

+ ++

Egészséges, biztonságos, könnyen emészthető, ismert energia-, fehérje-, zsír- és szénhidráttartalom



GyomorGyomor--bélrendszeri fertőzések, hányás, hasmenés bélrendszeri fertőzések, hányás, hasmenés 
megelőzése és kezelésemegelőzése és kezelése

GyomorGyomor--bélrendszeri fertőzések, hányás, hasmenés bélrendszeri fertőzések, hányás, hasmenés 
megelőzése és kezelésemegelőzése és kezelése

Vízfertőtlenítő Kézfertőtlenítő Higiénikus törlőkendőMerülőforraló

Megelőzés

Rehidráló oldat
(folyadék- és elektrolit pótlás)

Hasfogók Probiotikum

Kezelés



Példa gondolatmenet a szénhidrátbevitel szempontjábólPélda gondolatmenet a szénhidrátbevitel szempontjábólPélda gondolatmenet a szénhidrátbevitel szempontjábólPélda gondolatmenet a szénhidrátbevitel szempontjából

• Szénhidrátbevitel

– Közepes-magas intenzitású terhelések legfontosabb energiaforrása → 

Vérben lévő glükóz (vércukor) + glikogénraktárak (szervezet szénhidrátraktára)

– Májban lévő glikogén → Vércukorszint fenntartása (kognitív funkciók, koncentráció)

• Mennyisége a nap során fluktuál (táplálkozás vs. éhgyomri állapot, edzések)

– Izomban lévő glikogén → izomrost energiaszükségletének biztosítása– Izomban lévő glikogén → izomrost energiaszükségletének biztosítása

• A csökkenés a használatban lévő izomcsoportokban következik be

• Csökkenésének mértéke elsősorban a terhelés típusától, intenzitásától, időtartamától és 

gyakoriságától függ

• Kajak/kenu →Sorozatterhelések → Domináns izomcsoportok → A glikogénraktáraikban 

bekövetkező változások jelentős mértékben befolyásolhatják az edzés/versenyteljesítményt



Tervezés, tervezés, tervezés…Tervezés, tervezés, tervezés…Tervezés, tervezés, tervezés…Tervezés, tervezés, tervezés…

Pro
CHO

Pro
CHO

Pro
CHO Pro

CHO CHO CHO CHOCHO CHO CHO

• Akármilyen korán kezdődik a délelőtti program a reggelinek mindig megfelelő mennyiségű fehérjét kell 

tartalmaznia (időben fel kell kelni).

• 3-4 fehérjebevitelnek (jó minőségű, megfelelő mennyiségben) a verseny napján is meg kell lennie.

Pro

VERSENYNAPFELKÉSZÜLÉS

1)

2)

3)

4)

• Csökkenés mérséklése
• Gyors és „szelektív” visszatöltés
• Vércukorszint folyamatos szinten 

tartása

Glikogénraktárak 

optimalizálása



Tervezés Tervezés -- tesztelés tesztelés -- korrekciókorrekcióTervezés Tervezés -- tesztelés tesztelés -- korrekciókorrekció

Jó tanács:

Legalább 1 jól működő, személyre szabott versenyétrend kialakítása, melyet szükség 

esetén az aktuális programhoz, igényekhez lehet igazítani

++

Tesztelés, versenyszimuláció a felkészülési időszak egy erre alkalmas szakaszában.

Ez különösen igaz a direkt teljesítményfokozó anyagok (pl. koffein, Na-bikarbonát, céklalé

stb…) alkalmazásakor → Egyéni tolerancia, egyéni válaszreakciók, interakciók



A glikogénraktárak gyors visszatöltéseA glikogénraktárak gyors visszatöltéseA glikogénraktárak gyors visszatöltéseA glikogénraktárak gyors visszatöltése

• Ételek kiválasztása, valamint azok mennyiségének és időzítésének meghatározása:

– a programnak megfelelően (futamok száma, futamok közötti időtartam)

– emészthetőség, felszívódás gyorsasága

– egyéni tolerancia és preferencia

– egyéni szénhidrátszükséglet és egyéb táplálkozási szempontok figyelembevételével 

(pl. ételallergia, táplálékintolerancia)

Különböző típusú és különböző CHO koncentrációjú 

folyadékok

Különböző típusú, magas szénhidrát-, valamint 

alacsony zsír, fehérje és rosttartalmú snack-ek



Egészségmegőrzés céljábólEgészségmegőrzés céljábólEgészségmegőrzés céljábólEgészségmegőrzés céljából

Omega-3
Probiotikum, 
pebiotikum

D-vitamin
Multivitamin-multiásvány 

készítmény



DD--vitaminvitamin--szint mérés eredményének értelmezéseszint mérés eredményének értelmezéseDD--vitaminvitamin--szint mérés eredményének értelmezéseszint mérés eredményének értelmezése

Az általános laborvizsgálatok során használt referencia tartomány túl széles és a gyakorlatban nem sok 

haszna van (különösen sportolók esetében nem) → pl. 25 – 150 nmol/L

International Olympic Committee consensus statement on Vitamin D 
(A group of pretty smart people...)

25(OH)D 
(nmol/L)(nmol/L)

Extreme 
defficiency < 25 

Deficient < 50
Deficiency includes all concentrations below the approximate concentration 
where PTH begins to rise abruptly.

Insufficient 50-80 Insufficiency includes all concentrations between deficiency and sufficiency.

Sufficient 80-100
Sufficiency defined as the concentration where PTH plateaus and calcium 
absorption is maximized.

Ideal 100-250?
Optimal is thought to be the serum 25(OH)D concentration where acute and 
chronic diseases prevention is optimized.

Toxicity 
> 375 + 

hypercalcemia



A DA D--vitaminvitamin--hiány megelőzésére javasolt Dhiány megelőzésére javasolt D33--vitamin dózisokvitamin dózisokA DA D--vitaminvitamin--hiány megelőzésére javasolt Dhiány megelőzésére javasolt D33--vitamin dózisokvitamin dózisok

Hazai konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és
kezelésében. Orvosi hetilap (2012) 153. évfolyam, Szupplementum 5-26.

1 NE = 0,025 µg
1 µg = 40 NE



Direkt (és indirekt) teljesítményfokozásDirekt (és indirekt) teljesítményfokozásDirekt (és indirekt) teljesítményfokozásDirekt (és indirekt) teljesítményfokozás

Kreatin-
monohidrát

Béta-alaninKoffein Na-bikarbonát Céklalé

� Fókusz

� Reakció idő

� Gyorsulás

� Iramváltás

� „Savasodás” késleltetése

� Utazósebesség, erőállóképesség

� Oxigénfelhasználás, 

aerob metabolizmus

ATP-CP

Glikolízis

Aerob



Az izomműködés közvetlen energiaforrás az Az izomműködés közvetlen energiaforrás az ATPATPAz izomműködés közvetlen energiaforrás az Az izomműködés közvetlen energiaforrás az ATPATP

20% mechanikai munka

80% hő

ATP ADP + P +   energia
miozin-ATP-áz

Vázizmainkban csak kevés ATP tárolódik
Max. izommunka → néhány mp.

Makrotápanyagok lebontásából felszabadult energia felhasználásával

Max. izommunka → néhány mp.

• Anaerob → O2

– CP
– Glikolízis

• Aerob → O2

– Szénhidrátok
– Zsírok
– (Fehérjék)

ATP

ATP reszintetizáló rendszerek

X



Energiaszolgáltató rendszerekEnergiaszolgáltató rendszerekEnergiaszolgáltató rendszerekEnergiaszolgáltató rendszerek

Milyen gyorsan, mekkora erővel → 

Időegységre vetített ATP termelő képesség

Mennyi időn keresztül →

Produkálható ATP teljes mennyisége

Anaerob
Aerob

Terhelés intenzitása, erőkifejtés mértéke

Aerob

Terhelés időtartama

Anaerob



Edzés/verseny előtti energizálókEdzés/verseny előtti energizálókEdzés/verseny előtti energizálókEdzés/verseny előtti energizálók

Radikális, edzés előtti energizáló italpor, 
magas dózisú komponensekkel!

Gondolkodás

Szakmaiság

KövetkezetességKövetkezetesség

Hatékonyság növelés

Kockázat csökkentés

Reprodukálhatóság



Indokolatlan vaspótlás veszélyeiIndokolatlan vaspótlás veszélyeiIndokolatlan vaspótlás veszélyeiIndokolatlan vaspótlás veszélyei

• Már a korosztályos sportolók esetében is problémát jelent

• Normál vasellátottság mellett történő vaspótlásnak nincs teljesítményfokozó hatása, de legalább 

kifejezetten káros → szabad gyökök képződése fokozódik, nő a bakteriális fertőzések kockázata, 

direkt módon károsíthatja számos fehérje szerkezetét, funkcióját

• Vérvétel → Sportorvosi javaslat

OxigénszállításÁllóképességi 
teljesítmény

Vas (vörösvértest, 
hemoglobin)

Több vas → Több oxigén 
→ Jobb teljesítmény



Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!

Elérhetőség: maricsbalazs@gmail.com


