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frekvence,  un līdz ar to šāvējam ir vairāk laika starp diviem 
sirdspukstiem tēmēšanai un precīza šāviena realizēšanai.

efektivitāte. Daudzos zinātniskos pētījumos ir pierādīts, 
ka beta - blokeratori ir efektīvs ergogēnisks līdzeklis šaušanā. 
eksperimentos ir pierādījies, ka samazinās uztraukums, 
sasprindzinājuma sajūta. šaušanas sacensībās parasti ir 
novērojamas šīs negatīvās parādības, bieži tās pastiprina 
arī emocionāls sirdsdarbības frekvences un asinsspiediena 
palielināšanos. šaušanā rezultāts uzlabojas par aptuveni 13%, 
ja pirms sacensībām „noņem” roku trīcēšanu. beta-blokerātori 
noņem pārmērīgu uztraukumu un stresu sporta veidos, kuros ir 
liela stresa izpausmes – lēkšana ar slēpēm, nobraucieni kalnu 
slēpošanā.

tajā pašā laikā beta - blokeratori samazina aerobās darbspējas 
elites līmeņa atlētiem. galvenokārt nomācot normālo stimulantu 
– epinefrīnu. Arī aerobās darbspējas labi trenētiem atlētiem tiek 
samazinātas. tātad šajos sporta veidos šie preparāti nav derīgi.

Drošība. neskatoties uz to, ka beta-blokeratori tiek lietoti kā 
medicīniski preparāti sirds slimību un hipertonijas ārstēšanai, tie 
rada normāliem indivīdiem veselības problēmas. Ir novērojamas 
dažādas blakus parādības, kā caureja, paātrinās noguruma 
izpausmes, vājums. pārdozēšanas gadījumos var rasties 
problēmas ar elpošanu, samazinās asinsspiediens, rodas dažāda 
rakstura sirdsdarbības problēmas.

legalitāte un ētika. beta - blokeratori ir aizliegti 11 pistoļu 
un divos loka šaušanas veidos, kā arī citos sporta veidos, 
kuros veiksmi var būtiski ietekmēt pārmērīga uzbudinājuma 
samazināšana, piemēram – bobslejā, kamaniņās, kalnu slēpošanā, 
lekšanā ar slēpēm u.tml. sporta veidos.

rekomendācijas. neskatoties uz to, ka beta - blokeratori atstāj 
pozitīvu ietekmi precīzijas sporta veidos, tos nerekomendē lietot, 
jo tie ir nelegāli preparāti. citos sporta veidos tie nav aizliegti, bet 
daudzos sporta veidos var samazināt darbspējas.
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beta – 2  agonisti
klasifikācija un lietošana. beta-2 agonisti tiek klasificēti 

kā farmakoloģiski sporta ergogēnie līdzekļi. beta-2 agonistam 
klenbuterolam tiek pievērsta maza uzmanība, bet albuterolam un 
citiem beta-2 agonistiem zinātniskajos pētījumos tiek pievērsta 
liela uzmanība.

klenbuterols un citi beta-2 agonisti tiek klasificēti kā 
stimulanti. klenbuterolam ir nepieciešama recepte, to eiropā 
un daudzās citu kontinentu valstīs izmanto astmas ārstēšanai. 
Albuterols vai salbutamols ir beta-2 agonistu analogs. 
klenbuterols ir aerosola veidā un to lieto inhalācijai. tirdzniecībā 
ir arī tabletes un šķidrums injekcijām. Atlēti parasti lieto tabletes, 
deva ir 0,2 – 0,3 miligrami divas reizes dienā, bieži šī deva tiek 
dubultota. Albuterols ir aerosola veidā, inhalācijas deva  ir 200-
400 mikrogami, lai iegūtu ergogēnisko efektu.

Sporta darbspēju faktors.  garīgais spēks, fiziskā jauda 
un mehāniskās priekšrocības. beta-2 agonisti uzlabo dažādus 
darbspēju faktorus, kuri izpaužas kā garīgās darbības stimulators 
un fiziskās jaudas palielināšanas līdzeklis, optimizējot visas trīs 
enerģijas producēšanas sistēmas.

paralēli tam, ka klenbuterols kā beta-2 agonists tiek 
uzskatīts par stimulantu, tam ir pozitīva loma arī muskuļu masas 
palielināšanā, tādējādi palielinot spēku un jaudas izpausmes.

teorija. teorētiski beta-2 agonisti optimizē plaušu funkcijas 
šie preparāti stimulē beta-2 receptorus, kuri atrodas bronhos, kuri 
tiek paplašināti, tādējādi atvieglojot elpošanu. uzskata, ka tiek 
veicināts skābekļa transports un līdz ar to tiek optimizēta aerobā 
enerģijas producēšanas sistēma. Iespējams, ka tiek stimulētas arī 
pārējās enerģijas producēšanas sistēmas.

teorētiski tiek uzskatīts, ka klenbuterolam ir arī anaboliski/ 
androgēno steroīdu iedarbībai līdzīgs efekts. uzskata, ka 
klenbuterols aktivizē enzīmu darbību muskuļu šūnās, kā 
rezultātā tiek stabilizēta jauno olbaltumvielu novietošanās šūnās. 
klenbuterols stimulē tauku iesaistīšanu enerģijas producēšanā.
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efektivitāte. vairākos pētījumos ir pierādīts, ka, inhalējot 
albuterolu (salbutamolu), novērojama plaušu funkciju uzlabošanās 
nelielos apmēros. nav novērojamas vērā ņemamas metabolisko 
un psiholoģisko iespēju uzlabošanās dažādu līmeņu fizisko 
slodžu testos.

pētījumos ar dzīvniekiem ir konstatēts, ka, lietojot 
klenbuterolu, palielinās muskuļu masa, bet vienlaikus samazinās 
tauku masa. katrā muskuļu šūnā palielinās miofibrillu skaits, 
kā rezultātā palielinās muskuļu masa un kontrakciju spēks. 
vienmērīgi palielinās kā ātro tā lēno muskuļu šķiedru izmēri.

Orāli lietojot beta-2 agonistus nav novērotas pozitīvas 
izmaiņas darbspēju jomā. kā redzams, jautājumā par beta-2 
agonistu anabolisko efektu ir pretrunīgas informācijas.

Drošība. kā blakus parādības, lietojot beta - agonistus, bieži 
novēro nervozitāti, galvas sāpes, muskuļu tremoru, muskuļu 
krampjus, sirdsklauves. šos papildefektus novēro astmas 
slimniekiem, kuri lieto klenbuterolu. līdzīgus simptomus novēro 
tiem atlētiem, kuri šos preparātus lieto nelegāli.

legalitāte un ētika. SOk šos beta-2 agonistus ir iekļāvis 
aizliegto vielu sarakstā anabolisko/ androgēnu steroīgu grupā, bet 
ne stimulantu grupā. tāpēc šo preparātu lietošana nav ētiska.

Atlētiem ar astmas izpausmēm tiek dota speciāla atļauja lietot 
šos preparātus (dažas formas) tikai aerosolu vai inhalāciju veidā, 
jo tad tie neietekmē olbaltumvielu sintēzi un tauku iesaistīšanu 
enerģijas producēšanā, kā orālā vai injekcijas forma.

rekomendācijas.  lai arī pētījumi ar dzīvniekiem ir ļoti 
intriģējoši, pētījumos ar cilvēkiem nav novēroti identiski pozitīvie 
efekti. Sakarā ar to, ka beta-2 agonisti ir aizliegto vielu sarakstā, 
tie netiek rekomendēti kā sporta ergogēnie līdzekļi.

asins dopings
klasifikācija un lietošana. Asins dopings nodrošina palielinātu 

eritrocītu daudzumu asinīs, tātad to var klasificēt kā fizioloģisko 
sporta ergogēno līdzekli. Asins dopingu realizē vairākos veidos. 
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pieniņš, nav novērojamas blakus parādības. tomēr var būt 
nopietnas reakcijas (alerģiska rakstura) atsevišķiem indivīdiem 
– galvas sāpes, slikta dūša, caureja, u.tml.

legalitāte un ētika. bišu māšu pieniņa lietošana ir legāla un 
ētiska.

rekomendācijas. bišu māšu pieniņu nerekomendē kā 
ergogēno līdzekli, kurš uzlabo darbspējas tiešā veidā, jo nav 
zinātnisku publikāciju, kas to apstiprinātu.

beta – blokeratori
klasifikācija un lietošana. beta – bloķētāji vai blokeratori 

ir klasificējami kā farmakoloģiskie sporta ergogēnie līdzekļi. 
beta – blokeratori vai beta – adrenerģētiskie blokeratori ir 
medicīniskie preparāti, kurus izraksta, lai samazinātu epinefrīna 
un norepinefrīna stimulējošo darbību beta-receptoros, kuri 
ir izvietoti daudzos organisma audos, piemēram, sirdī. beta-
blokeratori ir spējīgi samazināt riska iespējas sirds asinsvadu 
slimību un hipertonijas saslimšanām. vispopulārākais un biežāk 
lietotais beta - blokerators ir propranolols, kuru lieto 1-4 stundas 
pirms sacensībām. Dozējums ir atkarīgs no lietošanas veida.

Sporta darbspēju faktors. garīgie spēki. Samazina 
uzbudinājumu, pirmsstarta drudzi, it īpaši tādos sporta veidos, 
kuros nepieciešamas koordinācijas izpausmes, it īpaši acs - rokas 
koordinācijas sporta veidos – šaušanā, loka šaušanā, stenda 
šaušanā u.tml. 

teorija. pārmērīgs psiholoģiskais stress stimulē epinefrīna 
un norepinefrīna izdalīšanos, kas palielina uzbudinājumu, 
uztraukumu, parādās locekļu (roku un kāju) trīcēšana, palielinās 
sirdsdarbības frekvence. beta -blokeratori var uzlabot darbspējas 
sporta veidos, kuros dominējošais faktors ir precizitāte jebkurā 
jomā, samazinot uzbudinājuma negatīvo ietekmi uz precīzo 
kustību kontroli. piemēram, šaušanā tiek samazināta roku 
trīcēšanas pakāpe, vienlaikus samazinās arī sirds darbības 
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(10  24 stundās) vai ilgstoši ( 8g dienā 18 mēnešu laikā) lietojot 
aspartātus. lietojot lielās devās, novērojama caureja.

legalitāte un ētika. Aspartāti ir legāli (atļautie) preparāti. to 
lietošanai nav ētiska rakstura problēmu.

rekomendācijas. kālija un magnija aspartāta lietošana ir 
droša un var dot ergogēnisku efektu izturības sporta veidos, kad 
galvenā enerģētiskā substance ir ogļhidrāti, tātad šajos sporta 
veidos vispirms ir nepieciešams adekvāts ogļhidrātu daudzums 
uzturā, un aspartāti to neaizvieto. Aspartātu deva dienā var būt 
līdz 10g pa 2g 5 reizes dienā. rekomendē eksperimentālā veidā 
noteikt aspartātu efektivitāti pirms sacensībām.

bišu māšu pieniņš
klasifikācija un lietošana. bišu māšu pieniņš tiek iekļauts 

sporta ergogēno uzturvielu sarakstā. bišu māšu pieniņa produkti 
bieži ir vitamīnu, minerālvielu, aminoskābju un citu uztura 
bagātinātāju sarakstā. rūpnieciski bišu māšu pieniņš ir kapsulās. 
lai stimulētu darbspējas, rekomendē 2,7g dienā.

Sporta darbspēju faktors. Fiziskā jauda. uzskata, ka bišu māšu 
pieniņš uzlabo lielas jaudas, jaudas izturību un aerobās jaudas 
darbspējas, iedarbojoties uz visām trim enerģijas producēšanas 
sistēmās.

teorija. pagaidām nav noteikta tā ķīmiskā komponente bišu 
māšu pieniņa sastāvā, kura ietekmē darbspējas, tādēļ uzskata, ka 
visas ķīmiskās komponentes kopumā dod ergogēno efektu. bišu 
māšu pieniņš ir arī labs enerģijas avots, galvenokārt stimulējot 
atjaunošanās procesus pēc intensīvām un smagām slodzēm. 
pagaidām gan to neapstiprina nopietni zinātniski pētījumi. tomēr 
bišu māšu pieniņu lieto kā sprinteri tā arī maratona skrējēji.

efektivitāte. zinātniskajā literatūrā nav vērā ņemamu 
publikāciju, kurās reāli apstiprināts bišu māšu pieniņa pozitīvais 
efekts. nav novērojams kopīgais efekts, kuru rada šis preparāts. 

Drošība. vairums gadījumos, kad tiek lietots bišu māšu 
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vienā variantā tiek pārlietas asinis no cita cilvēka, kurās asinīs 
ir daudz hemoglobīna. Otrs variants ir, kad tiek noņemtas 
asinis, iekonservētas un pēc kāda laika, kad asins daudzums ir 
atjaunojies dabīgā ceļā, noņemtās asinis atlej atpakaļ, tādējādi 
palielinot eritrocītu un līdz ar to hemoglobīna daudzumu.

Sporta darbspēju faktors. Fiziskā jauda. Asins dopings 
galvenokārt tiek izmantots, lai palielinātu aerobo jaudu un 
kapacitāti (izturību) sporta veidos, kuros enerģijas producēšana 
galvenokārt notiek aerobā veidā.

teorija. Asins dopings palielina asinīs sarkano asins 
ķermenīšu (eritrocītu) un hemoglobīna koncentrāciju. eritrocīti 
un hemoglobīns plaušās piesaista skābekli, lai to aiztransportētu 
uz noslogotajiem muskuļiem. tā palielinot skābekļa piesaistīšanas 
kapacitāti (asinīs), tiek palielināts ergogēniskais efekts, 
optimizējot aerobās enerģijas producēšanas sistēmas darbības 
efektivitāti slodzēs, kuras ir garākas par 5 min.

efektivitāte. Daudzās pēdējo gadu zinātniskās publikācijās 
ir pierādīts, ka asins dopings ir ļoti efektīvs sporta ergogēnais 
līdzeklis aerobajos sporta veidos. Asins vai eritrocītu ieliešana 
asiņu sistēmā ( 900 – 2000 ml) ievērojami palielina hemoglobīna 
koncentrācijas pakāpi, eritrocītu absolūto skaitu. šīs asins sastāva 
izmaiņas ir saistītas ar ievērojamām aerobās jaudas (vO2 max) 
izmaiņām, kā rezultātā samazinās stress maksimālas slodzes 
realizēšanas laikā, samazinoties sirdsdarbības frekvencei, laktāta 
koncentrācijas pakāpei asinīs un līdz ar to uzlabojas psiholoģiskais 
statuss, fiziskās darbspējas.

eksperimentos ir pierādīts, ka palielinās slodzes realizēšanas 
laiks līdz izsīkumam, uzlabojas rezultāti distancēs no 1500m 
līdz 10000m. tādēļ uzskata, ka asins dopings ir viens no 
visefektīvākajiem sporta ergogēniem līdzekļiem.

Drošība. Asins pārliešanas procedūra vienmēr ir saistīta ar b 
un c hepatīta risku, hIv (AIDS) inficēšanos. kad tiek pārlietas 
personīgās asinis, tad šīs problēmas ir mazākas. tomēr pastāv 
lielas iespējas radīt problēmas veselības jomā. Asins dopings var 
radīt pat fatālas sekas.
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legalitāte un ētika. Asins dopings ir iekļauts aizliegto 
procedūru skaitā kopš 1985.gada. Izmantojot urīna analīzes, var 
konstatēt asins dopinga lietošanu. Arī ar asins hematokrīta analīzi 
ierobežo asins dopinga lietošanu. pieļautā hematogrīta norma ir 
50%. Asins dopings ir nelegāla procedūra un līdz ar to tas nav 
ētisks process.

rekomendācijas. lai arī asins dopinga lietošana efektīvi 
uzlabo darbspējas, tā lietošana ir aizliegta un to nerekomendē kā 
ergogēnisko līdzekli.

broms
klasifikācija un lietošana. broms ir neaizvietojama 

minerālviela un tas tiek klasificēts kā dabīgs ergogēniskais 
līdzeklis. broms ir atrodams daudzos augu valsts produktos, 
galvenokārt augļos, riekstos, apelsīnu un vīnogu sulās. bromam 
ir zināma loma metaboliskajos procesos, tas stimulē kaulu 
mineralizāciju. broms parasti ir tablešu formā, kuras lieto, lai 
optimizētu steroīdu kompleksa darbību. Dozējums ir 2,5mg dienā 
2 mēnešus.

Sporta darbspēju faktors. Mehāniskais faktors un fiziskā 
jauda. pētījumos izmanto broma papilddevas, lai palielinātu 
muskuļu masu, samazinātu lieko tauku masu, palielinātu spēku 
un jaudu.

teorija. pētījumos ir konstatēta broma papilddevu pozitīvā 
ietekme uz kaulu mineralizācijas pakāpi. Dažās publikācijās 
ir norādes, ka broma preparāta lietošanas rezultātā palielinās 
testosterona koncentrācijas līmenis asins plazmā, kas stimulē 
anaboliskos procesus – palielina muskuļu masu un samazina 
tauku daudzumu.

efektivitāte. vairākās publikācijās ir norādes, ka nav 
novērojama testosterona koncentrācijas līmeņa palielināšanās 
broma preparātu lietošanas laikā. broms nav efektīgs ergogēnais 
līdzeklis.
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legalitāte un ētika. Arginīns, lizīns un ornitīns ir legāli 
preparāti, kuru lietošanai nav ētiskas problēmas.

rekomendācijas. Atlēti, kuri trenējas ar pretestības 
pārvarēšanas slodzēm, lieto lielākas aminoskābju devas, lai 
palielinātu muskuļu masu, bet tam nav zinātniski nopamatotas 
teorijas un prakses. šajā sakarā nerekomendē arginīna, lizīna un 
ornitīna lietošanu kompleksā ar uzturu.

aspartāti
klasifikācija un lietošana. Aspartāti var būt klasificēti kā 

sporta ergogēnie uzturlīdzekļi. Aspartāta skābe ir neaizvietojamā 
aminoskābe, un tā ir olbaltumvielu dabīgā komponente, bet 
neeksistē brīvā formā uzturā, kuru lieto atlēts.

rūpnieciski aspartāti ir kālija vai magnija aspartāta formā 
(tabletes). pētījumos ir norādes, ka ikdienas deva ir 7 – 10g.

Sporta darbspēju faktors. Fiziskā jauda. Aspartāti uzlabo 
aerobo jaudu un izturību sporta veidos, kuros enerģijas 
producēšana galvenokārt tiek realizēta ar aerobo enerģijas 
producēšanas variantu.

teorija.  lai arī nav novērojams tiešs ergogēniskais efekts, 
tomēr pastāv vairākas hipotēzes. pirmkārt, uzskata, ka aspartāti 
veicina taukskābju iesaistīšanu enerģijas producēšanā, kā 
rezultātā tiek ietaupīti ogļhidrāti. Otrkārt – aspartāti samazina 
amonija uzkrāšanos asinīs, kas izsauc nogurumu. pagaidām nav 
zināmi amonija ietekmes uz nogurumu veidošanās mehānismiem. 
teorētiski ogļhidrātu ietaupīšana un amonija koncentrācijas 
samazināšana asinīs uzlabo darbspējas ilgstošās izturības 
slodzēs.

efektivitāte. zinātniskajās publikācijās nav kopīga viedokļa 
par aspartātu efektivitāti darbspēju uzlabošanās jomā. tomēr 
aspartātu sāls atstāj pozitīvu ietekmi uz darbspēju uzlabošanos 
garās izturības sporta veidos.

Drošība. literatūrā nav konstatēti blakus efekti īslaicīgi 
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arginīns, lizīns, ornitīns
klasifikācija un lietošana. Arginīns, lizīns un ornitīns (AlO) 

ir aminoskābes un kā barības vielas tiek klasificētas kā sporta 
ergogēniskās uzturvielas. tās ir neaizvietojamās aminoskābes, 
kuras netiek sintezētas cilvēka organismā. tomēr lizīnu 
sintēzē organismā no citām aminoskābēm. šīs aminoskābes ir 
olbaltumvielu komponentes un tās brīvā veidā organismā nav 
sastopamas. lizīnu rekomendē ne mazāk kā 1 g dienā, kas ir 
normālas diētas daudzums.

AlO tiek rūpnieciski ražoti tablešu formā, gan katra 
aminoskābe atsevišķi, gan kompleksā. tipiskās ikdienas devas ir 
2 – 3 grami no katras aminoskābes.

Sporta darbspēju faktors. Mehāniskā efektivitāte un fiziskā 
jauda. AlO galvenokārt nodrošina muskuļu masas palielināšanu 
un tauku masas samazināšanu. Daži preparātu varianti tiek 
uzskatīti par vēl efektīvākiem nekā anaboliskie steroīdi.

teorija. Orāli lietojot arginīnu, lizīnu un ornitīnu 
intensificējas vairāku hormonu cirkulācija – galvenokārt cilvēka 
augšanas hormona un insulīna. tas nosaka šo AlO aminoskābju 
ergogēno efektu pat anaboliskā efekta līmenī, jo intensificē 
augšanas hormona un insulīna padevi muskuļu šūnām. teorētiski 
šie abi hormoni stimulē muskuļu masas palielināšanu un samazina 
organismā esošo tauku masu.

efektivitāte. lai gan teorētiski AlO intensificē augšanas 
hormona un insulīna cirkulāciju, palielinot tā koncentrācijas 
līmeni asinīs, tomēr ir daži labi organizēti un kontrolēti pētījumi, 
kuros nav pierādījies AlO teorētiskais efekts, kad tos lieto orālā 
veidā, aptuveni 2g no katras aminoskābes. palielinot devu līdz 
10g un vairāk, izpaužas zarnu trakta distress un caureja.

Drošība. ja lieto ikdienā aptuveni 6 g no katras aminoskābes, 
tad nav novērojamas problēmas, bet tiklīdz devu palielina līdz 
10 g, tad ir novērojama caureja. uzskata, ka palielinātu devu 
gadījumos tiek samazināta citu aminoskābju uzsūkšanās zarnu 
traktā.
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Drošība. publikācijās ir norādes, ka lietojot dienā mazāk par 
10mg šo broma preparātu, nav novērojamas blakus parādības. 
lietojot vairāk nekā 50mg dienā, var iegūt toksisku efektu.

legalitāte un ētika. broma preparāti ir atļauti sporta sacensību 
laikā.

rekomendācijas. pamatojoties uz zinātniskajām publikācijām, 
broma preparātu lietošana nav rekomendējama kā ergogēnais 
līdzeklis, jo tie neuzlabo darbspējas. tomēr uzturā nelietojot 
produktus, kuros ir broms, pēc aptuveni 3 nedēļām ir novērojamas 
darbspēju pazemināšanās izpausmes. tātad, nepieciešams uzturā 
lietot tādas barības vielas, kurās ir daudz broma.

sazaroto ķēžu aminoskābes
klasifikācija un lietošana. leicīns, izoleicīns un valīns ir trīs 

aminoskābes, kuras veido sazaroto ķēžu aminoskābju grupu. 
tās tiek klasificētas kā sporta ergogēnās uzturvielas. tās ir 
olbaltumvielu bagātos ēdienos. Dozējums ir aptuveni 3g dienā.

rūpnieciski šīs aminoskābes tiek ražotas arī tablešu formā 
un parasti ir aminoskābju kompleksos un sporta dzērienos. 
pētījumos ir konstatēts, ka atlēti dienā lieto aptuveni 5 – 10g, bet 
šķidrumos tā daudzums ir 1-7g uz 1 litru.

Sporta darbspēju faktors. garīgais spēks un fiziskā jauda. 
Sazaroto ķēžu aminoskābes samazina garīgā noguruma 
izpausmes, līdz ar to uzlabo darbspējas ļoti ilgstošās slodzēs – 
aeroba rakstura sporta veidos.

teorija. garīgais nogurums ietekmē centrālās nervu sistēmas 
darbību – galvenokārt smadzeņu darbību, to parasti definē kā 
centrālo nogurumu. pētījumos ir konstatēts, ka zems sazaroto 
ķēžu aminoskābju daudzums ir saistīts ar palielinātu triptofāna 
daudzumu asinīs, kas izsauc noguruma izpausmju paātrināšanos. 
Sazaroto ķēžu aminoskābes bloķē triptofāna iekļūšanu nervu 
šūnās, kad samazinās glikogena daudzums asinīs un muskuļos. 
Sazaroto ķēžu aminoskābes mēģina kompensēt šo enerģētisko 
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substanču deficītu, koordinējot  centrālās nervu sistēmas 
darbību.

teorētiski sazaroto ķēžu aminoskābes var pasargāt atlētu no 
ātra noguruma izpausmēm.

efektivitāte.  lai arī teorētiski sazaroto ķēžu aminoskābes 
samazina noguruma izpausmes, praktiski nav novērots vērā 
ņemams efekts. tomēr, lietojot šīs aminoskābes, novērojama 
garīgo spēju saglabāšana ilgstošās slodzēs.

Dažos pētījumos konstatēts, ka, ilgstoši lietojot šīs 
aminoskābes, ir iespējama darbspēju uzlabošanās. Akūta šo 
preparātu lietošana pirms sacensībām un to laikā nerada pozitīvu 
efektu.

publikācijās nav vienotas koncepcijas šo aminoskābju 
lietošanai, jo, realizējot adekvātu ogļhidrātu diētu, netiek radītas 
problēmas enerģijas producēšanas jomā.

Drošība. šīs aminoskābes ir relatīvi drošas, jo tās ir normāla 
uztura komponentes. tomēr daudzās publikācijās ir norādes, ka 
pārmērīga šo aminoskābju lietošana samazina zarnu trakta spēju 
uzsūkt citas aminoskābes. tātad lielas devas samazina zarnu 
trakta darbības spējas, 7g uz vienu litru šķidruma ir droša deva.

legalitāte un ētika. Sazaroto ķēžu aminoskābes ir legālas un 
to lietošana ir ētiska.

rekomendācijas. Ilgstošās slodzēs galvenā enerģētiskā substance 
ir ogļhidrāti. ja atlēti normālās devās lieto ogļhidrātu ēdienus, sazaroto 
ķēžu aminoskābju kompensējošā darbība nav nepieciešama. Sporta 
dzērieniem tomēr vajadzētu pievienot sazaroto ķēžu aminoskābes, 
kas zināmā mērā uzlabo ilgstošās darbspējas.

Sakarā ar to, ka publikācijās ir pretrunīgi secinājumi, 
pagaidām nevar rekomendēt šīs aminoskābes darbspēju 
uzlabošanai, bet ilgstošo darbspēju nodrošināšanai uzturā jālieto 
adekvāts ogļhidrātu daudzums.
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efektivitāte ir noteikta daudzos pētījumos, galvenokārt 
samazinot muskuļu šūnas bojājumu jomā. Augsti trenētiem 
atlētiem ir lielāka nepieciešamība pēc antioksidantiem, tāpēc 
spēja iesaistīt antioksidantus „cīņā” ar radikāļiem ir ļoti aktuāla.

Drošība. vitamīnu un minerālvielu devas netiek palielinātas, 
salīdzinot ar vispārīgajām normām vitamīnu un minerālvielu jomā, 
tāpēc antioksidantu lietošana ir droša un neizraisa blakus efektus. 
jebkura antioksidanta palielināta deva nevar būt toksiska.

legalitāte un ētika. Antioksidantu lietošana ir atļauta un līdz 
ar to tā ir ētiska.

rekomendācijas. pamatojoties uz zinātniskajiem pētījumiem, 
antioksidantu lietošana nepalielina darbspējas un tādēļ tos 
neuzskata par vērtīgiem sporta ergogēniem līdzekļiem. tādēļ to 
lietošana netiek rekomendēta. 8.3 tabulā norādītas barības vielas, 
kuras ir galvenās antioksidantu komponentes.

8.3 tabula
Aptuvenais barības vielās esošais antioksidantu daudzums

beta – karotīns
1 aprikoze    
1 burkāns     
1 mango       
1 papaija      

•
•
•
•

800 Iu (starptautiskās vienības)
�0000 IU
8000 IU
6000 IU

c vitamīns
130 g greipfrūtu sulas 
1 mango                          
130 g apelsīnu sulas           
½ glāzes zemeņu                

•
•
•
•

45 mg 
55 mg
60 mg
40 mg

e vitamīns
1 tējkarote margarīna 
1 tējkarote majonēzes 
1 tējkarote saulespuķu eļļas 
30 g saulespuķu sēklu 

•
•
•
•

8 IU
�0 IU
6 IU
�� IU
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IEVaDS

Mums visiem ir dabīgas un iedzimtas fiziskās darbspējas. 
Mūsu atlētiskās darbspējas lielā mērā ietekmē gēni, kurus 
iegūstam no vecākiem. gēni nosaka mūsu garumu un ķermeņa 
formu vai muskuļu šķiedru tipa proporciju, vai spēju resintezēt 
enerģiju muskuļu darbības nodrošināšanai, vai psiholoģisko 
“spēku”, kā arī daudzus un citus faktorus un to kopumu, kuri 
nosaka sportisko sasniegumu līmeni. ģenētiskie faktori palīdz 
noteikt atlēta perspektīvo sasniegumu līmeni. veseli un attīstīti 
sprinteri spēj noskriet 100 m distanci, bet tikai daži ir spējīgi to 
noskriet ātrāk par 9,9 sekundēm.

ne visiem atlētiem ir ģenētiskais potenciāls, lai kļūtu par 
olimpisko spēļu čempioniem, bet jebkurš var sasniegt savu 
ģenētisko kapacitāšu maksimālu realizāciju ar adekvātām 
fizioloģiskām, psiholoģiskām un biomehāniskām treniņu 
metodēm. Daudzu gadu laikā sporta zinātnieki ir veikuši 
neskaitāmus pētījumus un eksperimentus, lai izprastu fizioloģisko, 
psiholoģisko un biomehānisko atlētisko darbspēju būtību. 
bieži novērojami mēģinājumi pilnveidot treniņu programmas, 
lai uzlabotu atlēta spējas izcīnīt uzvaru pār visiem pārējiem 
pretendentiem, maksimalizējot - optimizējot cilvēka fizisko 
potenciālu. Atlēti visos sporta veidos sacensībās mēģina realizēt 
savu treniņu programmās iekļauto pasākumu un ideju kopumu 
uzvaras kaldināšanā, daudzos gadījumos apmierinājumu rada 
arī personiskā rekorda uzstādīšana, kas reizē var būt valsts, 
kontinenta, pasaules vai olimpisko spēļu rekords. Adekvāts un 
pareizs (kvalitatīvs) treniņu process ir visefektīvākais veids 
kā sasniegt specifiskos - sporta veidam raksturīgos darbspēju 
mērķus. 

visu līmeņu sacensību sporta atlēti izvirza speciālus mērķus, 
kuri palīdz palielināt viņiem darbspējas līdz potenciālajām 
iespējām un reizēm pat tās pārsniedzot. Atlēti un treneri nemitīgi 
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antioksidanti
klasifikācija un lietošana. Antioksidanti ir uztura bagātinātāji, 

kurus iekļauj sporta uztura ergogēno līdzekļu grupā. neskatoties 
uz to, ka tirdzniecībā ir daudzi antioksidantu kompleksi, kuri ir 
paredzēti atlētiem, visparastākie antioksidanti ir vitamīns beta 
– karotīns, c un e vitamīni, minerālviela – selēns, koenzīms Q10. 
tie pozitīvi iedarbojas kā pa vienam tā dažādās kombinācijās. 
Dažos sporta dzērienos ir viss antioksidantu grupas komplekss.

zinātniskos pētījumos ir pietiekami lielas atšķirības jautājumā 
par antioksidantu dozējumu.

Sporta darbspēju faktors. Fiziskā jauda. Antioksidantu 
kokteilis uzlabo visa veida darbspēju faktorus, visās trīs enerģijas 
producēšanas sistēmās.

teorija. Intensīvu slodžu rezultātā tiek producēti bezskābekļa 
radikāļi, to negatīvā darbība ir novērojama fizisko slodžu un 
atjaunošanās laikā. lai ierobežotu antioksidantu negatīvo 
ietekmi uz tauku šūnu un citu šūnu (muskuļu) membrānu 
veidošanu, organismā tiek veidoti vairāki antioksidantu enzīmi 
(glutahinona peroksidāze, katalāze, superoksida dismutāze). 
uzskata, ka sintētiskie antioksidanti uzlabo dabīgo antioksidantu 
cīņu organismā un palīdz saglabāt muskuļu un citu šūnu spēju 
pretoties bojājumiem, kas veidojas ilgstošu aerobo slodžu laikā 
( 8.2. attēls).

8.2. attēls. brīvie radikāļi var sagraut šūnas apvalku, mitohondrijas un ģenētiskos fakto-
rus kodolā.
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kofeīns
klasifikācija un lietošana. kofeīns vai trimetylxantine tiek 

klasificēts kā farmakoloģiskais ergogēnais līdzeklis. bieži to lieto 
arī kā uztura ergogēno līdzekli, jo tas ir vairāku ikdienā lietoto 
ēdienu sastāvā, galvenokārt kafijā. 

normālā terapeitiskā kofeīna deva ir 100 – 300mg. Aptuveni 
150g kafijas tasē ir 100-150mg kofeīna. kofeīna daudzums citos 
produktos ir norādīts tabulā 8.4.

8.4 tabula
Aptuvenais kofeīna daudzums dažādos produktos

vienā kafijas tasē 100-150 mg
Dekadfeinētā kafijas tasē 3 mg
vienā tējas glāzē 50 – 60 mg
kakao tasē 5 mg
 kolas glāzē  50 – 6- mg
1 tabletē exedrīna 65 mg
1 tabletē noDoz 100 mg
1 tabletē vivarin 200 mg
100 mg guarana 100 mg

pētījumos par kofeīna ietekmi tiek izmēģinātas kofeīna devas 
uz vienu masas kg (3 – 15 mg). pieaudzis vīrietis, 70kg smags, 
var lietot 210 – 1050 mg kofeīna.

Sporta darbspēju faktors. Fiziskā jauda un garīgie spēki. 
kofeīns var pozitīvi ietekmēt visas trīs enerģijas producēšanas 
sistēmas, galvenokārt kā stimulants.

teorija. teorētiski kofeīns var veicināt darbspējas ļoti daudzos 
un dažādos veidos.

1. kofeīns stimulē centrālo nervu sistēmu un uzlabo 
psiholoģiskās iespējas, kā rezultātā daudzos sporta veidos tiek 
uzlabotas darbspējas.

2. kofeīns veicina epinefrīna izdalīšanos, kas stimulē 
centrālās nervu sistēmas darbību, stimulē fizioloģiskos procesus 
– sirds-asinsvadu funkcijas un enerģētisko substaņču utilizāciju 
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(patēriņu) muskuļos. kofeīns stimulē tauku iesaistīšanu enerģijas 
producēšanas reakcijās, tādējādi ietaupot ogļhidrātus. tātad 
kofeīns pozitīvi ietekmē ilgstošas fiziskās slodzes.

3. kofeīns veicina kalcija izdalīšanos no to uzkrāšanas 
vietas muskuļos, stimulē muskuļu kontrakcijas spējas, palielinās 
muskuļu spēka izpausmes un arī jaudas izpausmes īslaicīgās 
slodzēs, ļoti jaudīgās slodzēs. kofeīns efektīvi stimulē AtF- krF 
enerģijas producēšanas sistēmu. kofeīns teicami stimulē enerģijas 
producēšanu arī pienskābes producēšanas enerģijas sistēmā.

visu kofeīna iedarbības veidu rezultātā kā metaboliskais gala 
produkts, noārdoties kofeīnam, veidojas dimetilxantine.

 efektivitāte. kofeīna ergogēnās spējas tiek pētītas jau vairāk 
nekā 100 gadus. Daudzos pētījumos pierādīts, ka kofeīns var 
uzlabot darbspējas daudzos sporta veidos. 8.5 tabulā norādītas 
kofeīna galvenās efektivitātes izpausmes pazīmes.

jaunākajās publikācijās ir norādes, ka kofeīns var uzlabot 
darbspējas, to lietojot legālās (atļautās) devās. galvenokārt tas 
attiecas uz aeroba rakstura slodzēm (izturības sporta veidos), 
kurās enerģijas producēšana ir atkarīga no skābekļa enerģijas 
producēšanas sistēmas darbības efektivitātes – distancēs, sākot 
ar 1500m un beidzot ar maratona distancēm. Atsevišķos darbos 
autori norāda, ka pozitīvs efekts tiek iegūts arī īsākās distancēs 
(100 – 400m), bet šo rezultātu uzlabošanās ticamība nav tik liela 
kā garajos izturības veidos.

8.5 tabula
visu trīs enerģijas producēšanas sistēmu spēju uzlabošanās kofeīna 

lietošanas rezultātā

AtF – krF enerģijas producēšanas sistēmā
Maksimālās jaudas producēšanā līdz 6 sek
palielinās izokinētiskais spēks un jauda

•
•
pienskābes (laktāta) enerģijas producēšanas sistēmā

100 m peldējumā•
jauktajā (pienskābes/ aerobajā) enerģijas producēšanas sistēmā

1500 m skrējienā•
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psiholoģiskie efekti
Agresivitāte•

reproduktīvie efekti
Samazinās sēklinieku izmēri,
Samazinās spermas producēšana,
Samazinās libido,
vīriešiem impotence,
prostatas dziedzera palielināšanās,
Sievietēm palielinās klitors.

•
•
•
•
•
•
Sirds asinsvadu slimību faktors

Aterosklerotiskas lipīda profila izmaiņas serumā – plazmā,
Samazinās hDl – holesterīns (labais holestarīns),
palielinās lDl – holesterīns (sliktais holestarīns),
palielinās asinsspiediens,
Samazinās tolerance uz glikozi asinīs,
Infarkts,
Sirds slimības.

•
•
•
•
•
•
•
Aknu funkcijas 

hepatīts,
Aknu tumors.

•
•
Sportiskās traumas

Saišu un cīpslu sarāvumi.•

legalitāte un ētika. AAS ir visvairāk aizliegtie ergogēnie 
līdzekļi sportā. AAS atlēta organismā nosaka ar urīna analīzi, 
pozitīvu testu rezultātā – diskvalificē gandrīz visos sporta veidos 
jebkura līmeņa sacensībās. ja atlēts ir lietojis, piemēram, vistas 
gaļu, kura ir iegūta no vistām, kurām ir injicēti AAS, lai izaugtu 
lielāka muskuļu masa, tad viņa urīna analīze uzrāda AAS.

rekomendācijas lai arī visos zinātniskos pētījumos ir tiešā 
veidā pierādīta AAS izcili augstā efektivitāte, tomēr to lietošana 
netiek rekomendēta.
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meklē jaunas ķīmiskas substances, lai uzlabotu sasniegumus 
sacensībās vai pārsniegtu savus labākos sasniegumus vai rekordus. 
elites līmeņa atlēti pirms atbildīgām sacensībām psiholoģiskajā 
jomā noskaņo sevi garīgi, lai varētu palielināt darbspējas, lietojot 
dažādas substances, kurām var būt pat letālas sekas. zemāka 
ranga atlēti sacensībās izmanto identiskas tehnikas, piemēram, 
uzturā lieto vairāk atsevišķas uztura komponentes, ticot, ka līdz 
ar to uzlabosies viņu darbspējas.

Speciālas substances vai preparātus, kuru lietošana sportā ir 
saistīta ar mēģinājumiem uzlabot fizioloģiskās, psiholoģiskās un 
biomehāniskās darbspējas, sporta zinātnē sauc par ergogēniem 
līdzekļiem. ergon - no grieķu vārda nozīmē darbs, bet gennan 
nozīmē enerģētiskais nodrošinājums. tātad ergogēnie līdzekļi ir 
preperāti un pasākumu kopums, ar kuriem var palielināt atlēta 
atlētiskās darbspējas. Sportā ergogēnie līdzekļi palīdz uzlabot 
atlētiskās darbības izpausmes.

Sportā ergogēniem līdzekļiem ir dažāda līmeņa ietekme 
un virzība. piemēram, palielinot uzturā olbaltumvielu piedevu 
daudzumu, uzskata, ka palielināsies muskuļu spēks un masa, kā 
to dara kultūristi un spēka trīscīņnieki.

garo distanču skrējēji, maratonisti un ultra garo distanču 
skrējēji praktizē legālos farmakoloģiskos līdzekļus, piemēram, 
kofeīnu, cerot, ka tas uzlabos izturību. Sporta ergogēniskos 
līdzekļus nosacīti var iedalīt 4 ergogēniskās grupās:

uzturā,
farmakoloģiskajā,
psiholoģiskajā,
fizioloģiskajā.

1. nodaļā iegūsiet konceptuālu ieskatu informācijā par sporta 
darbspēju faktoriem (SDF), kā arī informāciju par iedzimtības 
faktoriem, kuri konkrētajā sporta veidā limitē darbspējas un 
panākumus.

2. nodaļā ir norādes, kā dažādi ergogēnie līdzekļi var palielināt 
sporta darbspēju faktoru (SDF) efektivitāti.

3. nodaļā koncentrēta uzmanība uz fiziskās jaudas 

•
•
•
•
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vielu maiņa – metabolisms.
vitamīni – organiskie savienojumi, kas realizē specifiskas 

funkcijas - nodrošina augšanu, veselību. galvenokārt tie darbojas 
kā ķīmisko reakciju katalizatori.

VO2max – (skat. skābekļa max patēriņš). Maksimālais 
skābekļa daudzums, ko katrs indivīds var utilizēt (paņemt) laika 
vienībā (parasti šo daudzumu izsaka kā l 1 min). to var noteikt 
arī attiecībā uz cilvēka masas 1 kg. tas norāda uz sportista aerobo 
spēju max līmeni (muskuļu šūnu aerobo metabolismu).
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t
tahikardija – paaugstināts sirdsdarbības frekvence miera 

stāvoklī.
tauki – barības vielu un audu komponente, ko veido gal-

venokārt organiski savienojumi, kā triglicerīdi un holesterorīns. 
enerģētiskā vērtība ir 9,2 kkal, ko dod viens g tauku. 

taukskābes – molekula, galvenokārt veidota no 
triglicerīdiem - tā ir galvenā tauku šūnu komponente. tauku 
metabolisma starpprodukts.

testosterons – vīriešu dzimumhormons, kas stimulē 
spermas produkciju.

triglicerīdi – taukaudu galvenā molekula (adipose). 
enerģētiskā vērtība - 9,3 kkal uz vienu g.

tropomiozīns – olbaltumviela, kurai ir cauruļveida forma 
un kas ir apvīta ap aktīnu.

troponīns – sarežģīta olbaltumviela, kas ir piestiprināta 
(noteiktos intervālos) pie aktīna un tropomiozīna.

u
Ūdens deficīts – starpība, ko veido organisma ideālais ūdens 

daudzums un reālais (aktuālais) ūdens daudzums (parasti slodžu 
laikā un pēc tam).

urea – cilvēka olbaltumvielu metabolisma galaprodukts.

V
vats – laika vienībā veiktā darba mērvienība. 1 vats (w) 

vienāds 0,01433 kkal/min, 0,0013 zirgspēku vai 6,12 kgm/min.
vielas daudzums – viens mols (mol) = 1000 milimoli (mmol) 

= 10 sestajā pakāpē mikromoli (mkmol). Molu koncentrācija 
šķīdumā. vielas 1 mols 1 l šķīduma (mol/l -1).
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palielināšanu vai enerģijas producēšanas palielināšanu un kā 
sporta ergogēnie līdzekļi var palielināt enerģijas un jaudas 
producēšanu.

4. nodaļā orientēta uzmanība uz garīgo darbspēju 
nodrošināšanu, uz psiholoģisko sporta ergogēnisko līdzekļu 
ietekmi uz mentālo darbspēju paaugstināšanu.

5. nodaļā norādīts, kā palielināt mehāniskās darbspējas 
sportā, izvērsta diskusija par biomehānisko un mehānisko sporta 
ergogēnisko līdzekļu lietošanu.

6. nodaļā mēģināts apkopot sporta darbspēju faktoru (SDF) 
lomu atsevišķos sporta veidos un ergogēniskie līdzekļi, kuri 
teorētiski var uzlabot darbspējas.

7. nodaļā mēģināts atklāt reālo sporta ergoģenētisko līdzekļu 
lomu darbspēju uzlabošanā un galvenās norādes drošības jomā, 
legalitāte, estētiskie faktori, kuri ir saistīt ar daudzu ergogēnisko 
līdzekļu lietošanu.

8. nodaļa ir šīs grāmatas galvenā nodaļa, kurā mēģināts izvērst 
jaunākās atziņas par katru sportā lietoto ergogēnisko līdzkli: 

lietošana un klasifikācija - kas tas ir un kā to lietot, 
kā tas iedarbojas?
darbspēju uzlabošanas faktors - kā konkrētais 
ergogēniskais līdzeklis iedarbojas uz darbspējām,
teorētiskie pamati,
efektivitāte - vai tas tiešām darbojas pietiekami 
efektīvi? vai uzlabojas darbpējas?
drošība - vai ir veselības stāvokļa riska iespējas?
ētika - vai ir ētikas problēmas, lietojot ergogēniskos 
līdzekļus?
rekomendācijas - zinātniskās un praktiskās 
rekomendācijas ergogēnisko līdzekļu lietošanas 
jomā.

katram sporta veidam ir savi, specifiskie sporta veidam 
raksturīgie darbspēju faktori attiecībā uz fizisko jaudu, garīgām 
spējām un biomehāniskām izpausmēm. vienos sporta veidos 
ir nepieciešama liela sporta jaudas izpausme, citos mazāka. Ir 

•

•

•
•

•
•

•
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8.1. attēls. AAS iekļūst muskuļu šūnā pa speciāliem receptoriem, kuru daudzums katram 
indivīdam ir atšķirīgs. Muskuļu šūnās notiek vesela procesu ķēde ģenētisko izmaiņu 

līmenī. 

efektivitāte. AAS lietošana savu efektivitāti uzrāda tikai tad, 
ja to papildina ar kvalitatīvām treniņa nodarbībām un uzturu. 
tikai tad var būt novērojama muskuļu masas palielināšanās un 
spēka – jaudas izpausmju dinamika. normālā deva 5 – 10 
mg maz palielina muskuļu masu. tādēļ, lai iegūtu vēlamo efektu, 
devas tiek palielinātas.

AAS ir efektīvs farmakoloģiskais sporta ergogēnais līdzeklis 
muskuļu masas un spēka attīstīšanā.

Drošība. AAS lietošana izsauc daudz un dažādas problēmas 
veselības jomā, galvenais trūkums ir tas, ka šie preparāti sagrauj 
dabīgo hormonālo līdzsvaru starp hipotalāmu, vairogdziedzeriem 
un dzimumdziedzeriem. AAS, lietojot orālā formā, sagrauj aknu 
sistēmu un samazina aknu normālu funkcionēšanu. AAS palielina 
agresivitāti. 8.2.tabulā norādīti galvenie trūkumi un ļaunumi, 
kuri parādās, lietojot AAS.

8.2.tabula
veselības traucējumi lietojot anaboliskos / andragenos steroīdus

kosmētiskie efekti:
Izsitumi uz sejas un ķermeņa daļām,
vīriešiem izveidojas sievietēm līdzīgas krūtis,
balss kļūst rupjāka,
Sievietēm – maskulizācija – vīriešiem raksturīgas ipausmes
Sievietēm - vīriešiem raksturīgais apmatojums

•
•
•
•
•
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Skābekļa (aerobajā) enerģijas producēšanas sistēmā
1500 m peldējumos
Slodzēs līdz 60 min

•
•
psiholoģiskais efekts

palielina darba realizācijas iespējas•

kofeīna pozitīvā ietekme galvenokārt ir parādīta laboratorijas 
testos. bet sacensību apstākļos, kur izteikts stress un sacensību 
situācijas ietekme (epinefrīns), 5-9 mg kofeīna deva uz katru 
masas kilogramu nedod statistiski ticamu rezultātu uzlabošanos 
pusmaratona distancē, veicot to karstumā. Acīm redzot, ir 
nepieciešami specializēti eksperimenti, kuros pierādītu kofeīna 
efektivitāti sacensību radītā stresa apstākļos.

Drosība. kofeīns ir relatīvi drošs produkts un to var lietot 
atlēti. pārmērīgi lielu devu lietošana var izsaukt blakus efektus 
– palielinās uzbudinājums (nervozitāte), tremors un ir novērojami 
sirdsdarbības traucējumi (klauves). ja palielināts asins spiediens 
pirms kofeīna lietošanas, jāgriežas pie sporta ārsta.

legalitāte un ētika.  SOk kofeīnu iedala stimulantu grupā. 
lai arī, ka stimulanti ir aizliegti, kofeīnu noteiktās devās var lietot 
arī atlēti. ja urīnā konstatē vairāk nekā 12 mikrograms kofeīna uz 
vienu mililitru urīna, atlēts tiek diskvalificēts.

ja atlēts  izdzers 100 mg kofeīna, urīnā tā koncentrācija 
palielināsies līdz 1,5 mikrogramiem uz mililitru urīna, tad 800 mg 
kofeīna deva dos aizliegto kofeīna koncentrācijas līmeni urīnā. 
legālā norma ir atkarīga no daudziem faktoriem – no ķermeņa 
masas, dzimuma, hidratācijas līmeņa u.tml. Atsevišķiem 
indivīdiem pat ievērojami mazāka deva par 800mg var izsaukt 
ievērojamu legālās normas pārkāpumu.

legalitātes norma:
8 (150 g) kafijas tases,
16 – 20 (300g) kokakola (skārdene),
8 noD0z tabletes,
4 vivarina tabletes,
12 excedrīna tabletes.

•
•
•
•
•



��8

rekomendācijas. kofeīns ir pietiekami efektīvs ergogēnais 
līdzeklis pat legālo normu ietvaros. kofeīns ir arī relatīvi drošs 
preparāts. 

rekomendē 5mg kofeīna uz vienu masas kilogramu. 60kg 
smags atlēts var lietot pirms sacensībām 300 mg kofeīna. Daudzos 
gadījumos novērots, ka kofeīna tabletes (piemēram, vivarīns) ir 
daudz efektīvākas nekā dabīgā kafija. 5.mg uz katru kg ir tuvu 
maksimālajai devai, tomēr urīnā nepārsniedz 12 mg / ml normu. 
pastiprināta kafijas lietošana 2 – 3 dienas pirms sacensībām arī 
dod pozitīvu efektu.

katrs atlēts individuāli reaģē uz kofeīna iedarbību un līdz ar 
to arī blakus efekti var būt atšķirīgāki (uzbudinājums, tremors) 
un tas var samazināt darbspējas.

kalcijs
klasifikācija un lietošana. kalcijs ir neaizvietajama 

minerālviela un tiek iedalīta sporta ergogēnajos barības vielu 
līdzekļos. kalcijs dabīgā veidā ir daudzos uzturlīdzekļos. 
Atsevišķiem ēdieniem var pievienot kalciju. pieaugušajiem dienā 
rekomendē 800 mg, bet pusaudžiem vecumā no 11 – 25 gadiem 
– 1,2g dienā.

kalcija preperātiem ir vairākas formas - kalcija karbonāts 
un kalcija glukonāts. normāli katrā ēdiena reizē uzņem aptuveni 
200 mg kalcija.

Sporta darbspēju faktors. Fiziskā jauda. kalcijs palielina visu 
trīs enerģijas producēšanas veidu reakciju aktivitāti.

teorija.  gandrīz viss (99%) kalcijs ir uzkrāts kaulos, zobos, 
bet pārējais kalcijs (1%) ir ļoti nozīmīgs muskuļiem, lai nodrošinātu 
metaboliskos procesus. kalcija deficīts samazina darbspējas 
jebkurā sporta veidā. kalcijs aktivizē daudzus enzīmus, kuriem 
liela nozīme sportā.

efektivitāte.  pagaidām publikācijās nav norādes par kalcija 
ergogēno efektu. lai nodrošinātu hormonālās sistēmas darbības 
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paplašināti zinātniski jādiskutē. AAS lietošanas rezultātā 
samazinās sēklinieku funkcionēšanas spējas. lai no tā izvairītos, 
atlēti paralēli AAS lieto arī gonadotropīnu – augšanas hormonu, 
lai izvairītos no sēklinieku atrofijas. Antiestrogēns palīdz 
vīriešiem, kuri lieto AAS, izsargāties no krūšu palielināšanās.

8.1. tabula
Anaboliskie androgēno steroīdu medicīniskie un tirdznieciskie nosau-

kumi

Orālai lietošanai.
Anadrols – oxumetholone
Anavar – oxaudronole
Dianabols – methandrostenolone
Metandrēns –metyltestosferone
primobolīns – methenolone
vinstrols – stanozolol

•
•
•
•
•
•
Injekcijām

Deka – durabolīns – nandronole decanoate
Delatestril  - fesfosterone enanthate
Depo – testosterone – testosterone cypionate
testasterona suspensija

•
•
•
•

Sporta darbspēju faktors. Mehāniskā un fiziskā jauda. AAS 
galvenokārt tiek izmantoti muskuļu masas, spēka un jaudas 
palielināšanai. AAS var ietekmēt arī garīgos procesus – palielinās 
agresivitāte.

teorija. AAS lietošanas rezultātā vienlaikus palielinās kā 
fizioloģiskā, tā arī psiholoģisko procesu intensitāte, palielinās 
sporta darbspējas. AAS anaboliskais efekts ir redzams 8.1. attēlā. 
AAS ietekme šūnu līmenī izpaužas jaunu olbaltumvielu sintēzē. 
AAS samazina olbaltumvielu noārdīšanos, veicinot atjaunošanās 
procesu gaitu pēc intensīvām treniņu slodzēm. Atsevišķiem 
indivīdiem palielinās agresivitāte, kam ir pozitīva loma, jo atlēts 
spēj palielināt fizisko slodžu līmeni treniņos. AAS dod pozitīvu 
efektu ne tikai jaudas sporta veidu atlētiem, bet tam ir pozitīva 
ietekme arī izturības sportā, jo atlēti var intensīvāk trenēties.

��

sporta veidi, kuros sasniegumi atkarīgi no psiholoģiskajiem 
faktoriem, citi no relaksācijas pakāpes. pastāv sporta veidi, kuros 
dominē biomehāniskās likumsakarības, citos tām ir mazāka loma. 
Sporta ergogēniskie līdzekļi un faktori ir izteikti specifiski. vieni 
ergogēniskie līdzekļi ir efektīvāki, citi mazāk efektīvi. 

Daļa ergogēnisko līdzekļu ir derīgi neatkarīgi no atlētiskās 
meistarības līmeņa. Daļai egogēnisko līdzekļu ir tikai teorētiska 
rakstura priekšrocības un reālajās sacensībās tiem nav praktiska 
rezultāta.

viens no galvenajiem momentiem, izvēloties ergogēniskos 
līdezkļus, ir to efektivitāte praktiskos sacensību apstākļos, bet 
ne teorētiskie apsvērumi, ka no tā ir iespējami pozitīvi momenti. 
Orientēties uz ergogēniskiem līdzekļiem, tos lietot var tikai tad, 
ja ir veikti respektabli pētījumi.

šajā grāmatā ir apkopoti daudzu autoru pētījumi un visas 
rekomendācijas dotas, pamatojoties uz literatūras avotu pētījumu 
bāzes. rekomendācijas bieži vien ir pretrunīgas, tādēļ efektivitātes 
kvalitāti ieteicams noteikt eksperimentālajā ceļā, orientējoties uz 
katra atlēta un sporta veida individualitāti un specifiku.
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maksimuma līmenis (to nosaka skābekļa koncentrācijas starpība 
arteriālajās asinīs pirms muskuļa) un skābekļa daudzums, ko 
muskulis spēj utilizēt.

skābekļa parāds – skābekļa daudzums, kas nepieciešams, 
lai atjaunotu pienskābes koncentrācijas līmeni un citus uzkrātos 
metaboliskos produktus, kuri ir uzkrājušies šūnu metabolismā 
anaerobā šūnu darbības periodā.

skābekļa patēriņš (vo2) – totālais skābekļa utilizācijas 
(paņemšanas) daudzums noteiktā laika posmā, lai nodrošinātu 
šūnas enerģētiskās prasības.

šķidruma deficīts – starpība, ko veido organisma ideālais 
ūdens daudzums un reālais (aktuālais) ūdens daudzums (parasti 
slodžu laikā un pēc tam).

slieksnis  – minimālais impulsa līmenis, kas izsauc 
reakciju.

slodzes apjoms – absolūti veiktais darbs slodzes laikā (m, 
km, min, stundas, atkārtojuma reizes u.tml.).

slodzes intensitāte – veiktā darba grūtības pakāpe, kas 
izpaužas sirdsdarbības frekvences atbildes reakcijā (parasti tā 
izpaužas pārvietošanās ātrumā, pretestības lielumā, atpūtas 
intervālu garumā).

steroīdi – veido 6 oglekļa gredzeni, trīs no tiem ir hormonu 
klase.

summārais nogurums – nogurums, kuru izjūt pēc sma-
gām treniņu nedēļām. tā faktiski ir tikai pēcslodzes noguruma 
forma. ja tā atjaunojās, tad tā ir normālu treniņu sastāvdaļa.

šūna – dzīvās matērijas mazākā strukturālā vienība, kas ir 
spējīga neatkarīgi funkcionēt.

šūnu elpošana – enerģijas veidošana no vairākām 
molekulām, lai producētu AtF - mitohondrijās un citoplazmā. 
šajā procesā tiek patērēts skābeklis un izdalīta ogļskābā gāze.
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iekšējo membrānu veidojums (sistēma), kas piedalās nervu 
signāla nodošanā muskuļu šķiedrām.

simpatiskā nervu sistēma – autonomās nervu sistēmas 
daļa, kura sagatavo ķermeni darbībai.

sinapse – savienojums, kuru veido aksons un neirons.
sirds asinsvadu sistēma – cilvēka cirkulārā sistēma, ko 

veido sirds un asinsvadi, un pa kuru tiek transportētas asinis no 
un uz sirdi.

sirds – doba muskulāra sistēma, kura sūknē asinis cauri 
cirkulārajai asinsvadu sistēmai.

sirdsdarbības cikls – sirds saraušanās un atslābināšanās 
cikls ar nelielu pauzi.

sirdsdarbības maksimālā frekvence – maksimuma 
līmenis atkarīgs no vecuma un arī no individuālām īpatnībām. šis 
maksimums samazinās palielinoties vecumam (gadu skaitam). 
parasti lieto formulu: SMF = 220 - vecums gados.

sistole – sirds kambara kontrakcija, kad radītā spēka 
rezultātā asins izplūst aortā un tālāk uz artērijām.

sistoliskais spiediens – asinsspiediena maksimums, kad 
kontrahējas sirds kreisais kambaris. 

sistoliskais tilpums – asins daudzums, ko sirds izspiež 
aortā vienā saraušanās ciklā (sistolē), parasti 50 - 200 g.

skābe – viela (substance), kurā palielināts ūdeņraža jonu 
daudzums.

sābekļa deficīts – skābekļa daudzums, ar kuru organisms 
nav spējīgs nodrošināt intensīvas slodzes, kad AtF resintēze 
notiek anaerobā ceļā.

skābekļa maksimālais patēriņš (v02 max) –  
maksimālais skābekļa daudzums (parasti litros), ko katrs indivīds 
var patērēt laika vienībā (parasti vienā min). tas var būt izteikts 
arī uz katru svara kg (ml/kg/min). tas norāda uz ierobežoto 
skābekļa daudzumu, kuru var iesaistīt muskuļu šūnu darbībā. 
vO� max pamatā ir maksimālais sirdsdarbības tilpums (cik litru 
asiņu tā var izsūknēt vienā min) un ir arteriāli - venozās starpības 
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1. nodaļa
Faktori, kas ierobežo 
atlētu darbspējas

rotaļas un spēles ir cilvēku galvenā darbības izpausmes 
forma. bērni instinktīvi skrien, lec met utt. Apvienojot šīs 
pamatkustību izpausmes, izpaužas cilvēka pamatdarbības, tādēļ 
bērni ir iesaistīti dažādās rotaļās un spēlēs. visi cenšas skriet 
ātrāk, lekt augstāk un tālāk, mest tālāk nekā viņu rotaļu biedri.

kļūstot vecākiem, cilvēki iesaistās sarežģītākās spēlēs, kuras 
sauc par sportu, kura galvenais priekšmets un mērķis ir sacensība. 
vārds sacensība tiek definēts vairākos veidos. Attiecībā uz sportu 
sacensības ir cīņa par prioritāti, lai noskaidrotu, kurš no indivīdiem 
ir labāks vai arī lai noskaidrotu uzvarētāju savstarpējā cīņā.

Sabiedrībā tiek izvērtēta sporta sacensību prioritāte kopš 
organizēto sacensību pirmsākumiem. jau kopš antīko olimpisko 
spēļu laikiem veiksmīgākie atlēti baudīja sabiedrības cieņu un 
uzslavu. pat Senajā grieķijā olimpisko spēļu čempioni saņēma 
ļoti bagātīgus materiālos apbalvojumus. šodien elites līmeņa 
sportistu attēli ir redzami visu avīžu un žurnālu lappusēs. nav 
nevienas televīzijas programmas, kas nesniegtu informāciju 
par sportu, par sacensībām un par uzvarētājiem - rekordistiem. 
Mūsdienās daudzi olimpisko spēļu un pasaules čempionātu un 
kausu izcīņas uzvarētāji kļūst par reāliem multimiljonāriem.

Sakarā ar visiem labumiem, kurus var iegūt ar sporta 
palīdzību, atlēti vienmēr cenšas uzlabot savas darbspējas, parasti 
kompetentu treneru vadībā. līdz šim treneri varēja palīdzēt 
atlētiem balstoties tikai uz pieredzi. tomēr mūsdienās treneriem 
ir nepieciešams ievērojami lielāks zināšanu un prasmju apjoms, 
kuru pamatā ir daudzu zinātnes nozaru sasniegumi, pat nobela 
prēmiju līmenī. Daudzos gadījumos tas ir iespējams tikai tad, 
ja trenerim palīdz vesela zinātnieku komanda. šādā speciālistu 
sadarbībā (treneri un sporta zinātnieki) mūsdienās ir iespējama 
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efektivitāte. pēdējo gadu publikācijās ir norādes, ka fitosteroli 
nepalielina testosterona producēšanu vai augšanas hormona 
ekskrēciju, līdz ar to ievērojami mazāk stimulē muskuļu masas 
palielināšanu un mazāk smazina lieko tauku masu, nekā tas 
tika uzskatīts. praktiski nav veikti pētījumi ar cilvēkiem – visi 
pētījumi ir veikti ar dzīvniekiem. vienā publikācijā ir pat norāde, 
ka gamma oryzinol samazina augšanas hormona producēšanu.

Drošība. vairums augu valsts preperātu, arī fitosterols, ir 
droši preperāti. tomēr atsevišķās publikācijās ir norādes, ka var 
būt problēmas ar veselību.

legalitāte un ētika. Fitosterola preperātu lietošana no 
legalitātes un ētikas viedokļa ir atļauta.

rekomendācijas. Fitosterola preperātu lietošanu 
nerekomendē, pagaidām nav vērā ņemamu publikāciju, ka tas 
palielina darbspējas.

anaboliskie (androgēnie) steroīdi (aas)
klasifikācija un lietošana. Anaboliskie steroīdi tiek pieskaitīti 

pie sporta farmakoloģijas ergogēnajiem līdzekļiem. AAS ir 
prepetāti, kuriem nepieciešama recepte, jo tie ietekmē hormonālo 
sekrēciju, it īpaši testosterona jomā. testosterona anaboliskais 
efekts izpaužas daudzu organisma audu augšanā un attīstībā, 
tajā skaitā muskuļu masas augšanā. Androgēnais efekts izpaužas 
vīriešu sekundāro dzimumpazīmju attīstībā.

AAS lieto orāli un injekciju formā. 8.1. tabulā ir norādīti daži 
vairāk populārie anabolsikie steroīdi. no medicīnas viedokļa 
raugoties, normāla terapeitiska deva dienā ir 5 – 10 mg orālai 
lietošanai. Atsevišķās publikācijās ir norādes, ka daudzi atlēti 
dienā lieto 300 un vairāk mg. Atsevišķi atlēti lieto tā saucamo 
stakinga tehniku, kad vienlaikus lieto vairākus AAS veidus, 
kā orāli tā intramuskulāri. pakāpeniski stakinga laikā palielina 
dozējumu, lai iegūtu optimālu efektu. pakāpeniski tiek radītas 
arvien jaunas AAS lietošanas tehnoloģijas, par kurām nav 
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efektivitāti, nepieciešams normāls kalcija līmenis muskuļu audos. 
ja muskuļos ir pazemināts kalcija līmenis, hormoni mobilizē 
kalciju no kauliem un nogādā to muskuļos. no kauliem paņemto 
kalciju vēlāk atjauno ar atbilstošu uzturu.

Drošība. kalcija lietošana parasti ir 800 – 1200 mg robežās. 
pārmērīga kaļķa lietošana samazina pārējo minerālvielu 
uzsūkšanos zarnu traktā – it īpaši dzelzi un cinku. Atsevišķiem 
indivīdiem, kuri lieto daudz kalcija, nierēs veidojas akmeņi.

legalitāte un ētika. kalcija lietošana ir legāla un ētiska.
rekomendācijas. kalciju nerekomendē kā sporta ergogēno 

līdzekli, jo tas efektīvi nepalielina darbspējas. Atlētiem kalcijs 
jāsaņem tikai ar pareizu uzturu. ja ēdiens nav kvalitatīvi 
sabalansēts, var rasties kalcija deficīts. šajā gadījumā ēdienreizēs 
rekomendē papildus lietot 200 mg kalcija 3 x dienā.

kalcija preperātu lietošana sievietēm samazina riska pakāpi 
saslimt ar osteroporozi.

ogļhidrātu papilddevas
klasifikācija un lietošana. Ogļhidrātu papilddevas tiek 

klasificētas kā sporta ergogēnais uzturlīdzeklis. Ogļhidrāti ir 
daudzu ēdienu sastāvā, ļoti dažādās formās, parasti tos iedala 
vienkāršos ogļhidrātos (cukuros) un kompleksos ogļhidrātos 
(cietēs).

glikoze un fruktoze ir visizplatītākā vienkāršo cukuru 
forma, kas ir atrodama daudzos augļos. Sukroze - vai parastais 
galda cukurs un laktoze vai piena cukurs arī ir vienkārši cukuri. 
cietes galvenokārt graudos un saknēs ir kompleksie ogļhidrāti, 
kurus veido garas vienkāršo cukuru ķēdes, kuras savukārt 
veido glikoze. Sukroze, rūpnieciski ražotais cukurs, ir fruktozes 
un glikozes polimērs, kas apvienojas vairāk nekā 10 glikozes 
molekulās. Dietologi uzturā rekomendē no ikdienas kaloriju 
daudzuma ar ogļhidrātiem nodrošināt 55- 60%.

galvenā ogļhidrātu funkcija cilvēka uzturā ir nodrošināt ar 
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enerģiju organisma darbību. Ogļhidrāti kā enerģētiskā substance 
nodrošina laktātu un aerobo enerģijas producēšanas veidus.

rūpnieciski tiek ražoti daudzi ogļhidrātu papilddevu veidi - 
sporta dzērieni, sporta šokolādes, glikozes pulveris. Ogļhidrātu veids 
un daudzums, kuru lieto dažādās fiziskās slodzēs, ir ļoti atšķirīgs.

parasti visās rekomendācijās, kurās ir norādes par ogļhidrātu 
lietošanu, to devas dotas gramos katrai ēdiena reizei, jo vieglāk 
ir noteikt ikdienas normu gramos, nekā kalorijās. kad jānosaka, 
cik daudz ikdienas uzturā jālieto ogļhidrātu, vieglāk un arī 
pareizāk orientēties uz kaloriju daudzumu (60%), kuru nodrošina 
ogļhidrāti. ja atlētam ikdienā nepieciešams ar uzturu atjaunot 
3000 kalorijas, tad tas nozīmē, ka ogļhidrātu viņa uzturā ir 450g, 
jo 60% no 3000 kalorijām ir 1800 kalorijas, kuras nodrošina 
ogļhidrāti. viens ogļhidrāta grams dod 4 kalorijas, izdalot 1800 
kalorijas ar 4 kalorijām, iegūstam 450 g.

Sporta darbspēju faktors. Fiziskā jauda. Ogļhidrātu 
papilddevas lieto, lai uzlabotu aerobo jaudu un kapacitāti 
(izturību) sporta veidos, kuru enerģētiskais nodrošinājums 
tiek realizēts aerobā veidā. Ogļhidrāti ir efektīvāks produkts, 
kurš nodrošina ievērojami lielāku AtF producēšanu no vienas 
skābekļa vienības, salīdzinot ar taukiem. cilvēka organismā 
tiek uzkrātas ogļhidrātu rezerves muskuļu glikogena un aknu 
glikogena formā, arī asinīs ir ogļhidrāti, bet glikozes formā. kad 
izsmelti ogļhidrātu krājumi, izpaužas noguruma iezīmes, jo:

beidzoties ogļhidrātu krājumiem enerģijas 
producēšana turpinās, izmantojot taukus, kuri mazāk 
producē AtF no viena skābekļa vienības, nekā 
ogļhidrāti, kā rezultātā samazinās slodzes vidējā 
intensitāte;
samazinoties glikogena daudzumam muskuļos un 
aknās, asinīs samazinās glikozes koncentrācija, kā 
rezultātā samazinās enerģētiskās substances piegāde 
noslogotajiem muskuļiem;
samazinātais glikozes līmenis (hipoglikēmija) asinīs 
samazina smadzenēs enerģijas piegādi, kas samazina 
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amfetamīna lietošanas nāves gadījumiem, amfetamīnu iekļāva 
aizliegto vielu sarakstā.

Amfetamīns ir jaudīgāks preperāts nekā kofeīns vai 
efedrīns, kaut gan, lietojot tos lielākās devās, var iegūt identisku 
rezultātu.

legalitāte un ētika. Amfetamīna lietošana ir aizliegta. 
Amfetamīnu nosaka ar tā koncentrāciju urīna analīzēs. lai 
urīna analīzēs nevarētu noteikt amfetamīna klātbūtni, atlēti lieto 
dažādus maskējošus preperātus (dekongestantus un saaukstēšanās 
preperātus), kuru lietošanu aizliedz SOk.

rekomendācijas. pētījumos apstiprinās - amfetamīns ir 
ergogēniskais līdzeklis darbspēju uzlabošanā. Amfetamīnu 
nerekomendē lietot. tā lietošana ir nelegāla un neētiska, tas var 
izsaukt atsevišķiem atlētiem liekas problēmas veselības jomā.  

anaboliskais fitosterols (augu valsts sterols)
klasifikācija un lietošana. Fitosterols ir uztura bagātinātājs, 

kuru var iekļaut sporta ergogēnisko uzturvielu grupā. to iegūst 
no vairākiem augu valsts produktiem. vairāki fitosterola veidi un 
to derivāti palielina spēku atlētiem, kuri attīsta spēku. visplašāk 
izplatītie fitosterola veidi ir – gamma oryzanol, Smilax, beta 
– sitosterol, ferulikskābe. Arī citi augu valsts fitosteroli ir plaši 
izplatītas formas – ginzenga, johimbine u.c.

Aminoskābais fitosterols ir patstāvīga sporta ergogēnisko 
līdzekļu grupa. Dozēšana ir atkarīga no produkta veida.

Sporta darbspēju faktors. palielina mehānisko un fizisko 
jaudu. Fitosterolu lieto galvenokārt, lai palielinātu muskuļu 
masu un samazinātu tauku masu, lai palielinātu spēka un jaudas 
izpausmes.

teorija. Fitosterols stimulē testosterona producēšanu un 
augšanas hormonu ekskrēciju. tie abi ir anaboliskie hormoni, 
kuri stimulē muskuļu masas palielināšanos un samazina tauku 
masu. 
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zinātniski nopamatota atlēta fizioloģisko, psiholoģisko un 
biomehānisko parametru analīze, bez kuras nav iespējama atlēta 
turpmākā darbspēju uzlabošana. 

atlētu darbspēju uzlabošana
tikai ar nelieliem izņēmumiem atlētu darbspēju uzlabošanās 

un ar to saistītā rezultātu izaugsme jaunos rekordos turpinās jau 
gandrīz 100 gadus. vēl pavisam nesen 1 jūdzes skrējienā 4 min 
robežās bija fantastisks rezultāts, fantastiski bija 2 m augstlēkšanā 
un 8 m tāllēkšanā. šodien šie rezultāti labākajā gadījumā izsauc 
smaidu, jo vienas jūdzes skrējiena rezultāts jau ir 3,45 min, 
augstlēkšanā drīz atlēti pārvarēs latiņu, kura ir jau par 0,5 m 
augstāka nekā 2m, bet tāllēkšanā rekords tuvojas jau 9 m atzīmei. 
(skat. 1.1. attēlu) līdzīgas izmaiņas ir novērojamas daudzos 
citos sporta veidos kā nacionālajā tā arī internacionālajā līmenī. 
Daudzos gadījumos mūsdienās jaunatnes čempionu rezultāti ir 
pirmskara olimpisko rekordu līmenī.
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1.1. attēls. pasaules rekordu uzlabošanās 1 jūdzes skrējienā kopš 1920 gada.

Olimpisko spēļu moto ir - citius, altius, fortius. Tas nozīmē 
- ātrāk, augstāk, spēcīgāk!
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pienskābe – viena no anaerobā metabolisma 
līdzproduktiem. tai ir negatīva ietekme uz muskuļu darbību 
(funkcionēšanu) - ierobežo (limitē) optimālās fiziskās spējas. 
pienskābe veidojas un uzkrājas muskuļos anaerobo slodžu laikā, 
skābekļa iedarbības rezultātā tā tiek pārveidota par glikozi.

pienskābes slieksnis – procentuālais līmenis no skābekļa 
maksimālā patēriņa līmeņa, kad sirds asinsvadu sistēma nespēj 
nodrošināt nepieciešamo skābekļa daudzumu muskuļu darbībai 
- sāk uzkrāties pienskābe ne tikai muskuļos, bet arī asinīs.

placebo – neaktīva substance (viela).
plaušu dzīvības tilpums – izelpotā gaisa daudzums pēc 

maksimālas ieelpas.
plazmas daudzums – šķidrums asinīs (apmēram 60% no 

asins daudzuma).
pliometriski vingrinājumi – maksimāla koncentriska 

piepūle, kura seko ekscentriskajai kontrakcijas fāzei - dažāda 
veida un rakstura atkārtoti palēcieni.

proprioreceptori – sensorie receptori (muskuļos, locītavās, 
saitēs) un kas signalizē par ķermeņa kustībām vai pozām.

proteīns vai olbaltumvielas – dzīvnieku muskuļu audu 
galvenā komponente. var uzskatīt arī par otrās pakāpes enerģijas 
avotu (pēc cukuriem un taukiem). proteīnus veido aminoskābes. 
enerģētiskā vērtība ir 4,1 kkal, kuru dod 1 g proteīna. 

pubertātes periods – periods, kurā sasniegta dzimuma 
reproducēšanas spēja.

S
sarkolemma – muskuļu šķiedras (šūnas) membrāna.
sarkomēras – skeleta muskuļu funkcionālās vienības, 

kas sastāv no aktīna un miozīna filamentiem - starp diviem z 
diskiem.

sarkoplazmātiskais retikulums – šūnas (muskuļa) 



�0�

organisma funkcijas. Struktūru veido 2 un vairāku veidu audi, 
kuri veic integrētas funkcijas (sirds, aknas, nieres, kuņģis).

orgānu sistēma – orgānu grupa, kura veic radnieciskas 
funkcijas. 

osmoze – ūdens vai šķīdumu pārvietošanās no vietām, kur tā ir 
daudz uz, vietām, kur tā ir par maz, parasti caur šūnu membrānām.

p
pamata metaboliskā norma (bmr) – pamata vielmaiņa, 

cilvēka enerģijas patēriņa līmenis miera stāvoklī no rīta guļus.
pamata vielu maiņa – enerģijas veidošanas līmenis pēc 

atpūtas optimālā atpūtas stāvoklī, pēc 12 - 18 stundas gulēšanas. 
parasti to nosaka no rīta.

parciālais spiediens – gaisā kā gāzu sajaukumā katrai 
gāzei ir savs parciālais spiediens, atbilstoši tās koncentrācijas 
pakāpei gaisā. 

pārslodze – nogurums, kuru izjūt pēc nedēļas treniņu cikla, 
kas atjaunojas un ir normāla treniņu procesa sastāvdaļa.

pārtrenēšanās – parasti ilgstoša noguruma uzkrāšanās, 
kas faktiski ierobežo (bet nestimulē) fiziskās darbspējas.

pēcslodzes nogurums – normāla, vairāku stundu ilga 
parādība, kura norāda, ka sportists ir izsmēlis sava treniņa iespējas.

peptīdi – īso ķēžu aminoskābes.
peremizijs – muskuļu saišķu apvalks.
periodizācija – blokveida programma (parasti specializētu 

treniņu periodu formā), kur katrs treniņu posms ir orientēts uz 
galarezultātu sasniegšanu.

 piemēram, gada pirmie treniņu bloki - periodi ir saistīti ar 
aerobo darbspēju attīstīšanu.

ph – negatīvs ūdeņraža jonu koncentrācijas logaritms. ph 
ir skābes līmeņa mērvienība. jo mazāk h jonu, jo mazāks ir ph 
skaitlis.
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Sasniegumu izaugsme sportā ir daudzu un dažādu faktoru 
ietekmes rezultāts. vairums gadījumos rekordistu un čempionu 
sasniegumu pamatā ir ģenētisko faktoru vai iedzimtības loma. 
Otrās faktoru grupas organizētāji ir treneri, kuri ar izsmalcinātām 
treniņu metodēm palielina savu audzēkņu fizisko kondīciju, 
psiholoģiskās iespējas un tehniskās meistarības biomehānisko 
izsmalcinātību. nākamā faktoru kopa ir saistīta ar labāku uzturu 
un medicīnisko aprūpi, kā rezultātā atlēti ir spējīgi kvalitatīvāk 
trenēties. protams, ka mūsdienās, uzlabojoties tehnoloģiskajiem 
sasniegumiem, ir novērojama strauja inventāra un treniņu iekārtu 
tehniskā izaugsme, kas ievērojami palielina atlētu biomehāniskās 
iespējas uzlabot rezultātus. gan atsevišķi, gan kopīgi šie faktori 
ietekmē jaunos rekordus un labākos sasniegumus.

Faktori, kas ierobežo atlētu darbspējas
vai pastāv kaut kas, kas limitē atlētu darbspējas? ja jā, tad kas 

tas ir? protams, ka pastāv ultimatīva rakstura barjeras, kas neļauj 
sasniegt optimālu un efektīvu enerģijas patēriņu, bet enerģija ir 
visu kustība galvenā bāze.

Divi faktori būtiski ietekmē enerģijas patēriņu jebkurā sporta 
veidā:

ģenētiskie nosacījumi,
treniņu process.

Iedzimtība nosaka, kāds enerģijas producēšanās variants ir 
labāk attīstīts jebkuram indivīdam, bet panākumus sportā nosaka 
mūsu spēja maksimalizēt vai kontrolēt mūsu spēju producēt šo 
enerģiju un izmantot to pēc iespējas efektīvāk. pat tad, ja kāds 
piedzimstot ieguvis sporta veidam nepieciešamo talantu, tas vēl 
neko nenozīmē - ir jānopūlas un treniņu procesos šis potenciāls 
jārealizē.

piemēram, Amerikas slavenais elites līmeņa riteņbraucējs, 
lance Armstrongs jau 15 gadu vecumā uzrādīja pasaules labāko 
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amfetamīns. pētījumos ir mēģināts noteikt kā amfetamīns 
ietekmē dažādus darbspēju faktorus. Amfetamīns uzlabo garīgās 
darbspējas, palielina jaudas producēšanu visās trijās enerģijas 
producēšanas sistēmās, kā arī palielina mehānisko efektivitāti 
samazinot tauku masu.

teorija. Amfetamīns ir jaudīgs centrālās nervu sistēmas 
stimulants, kurš ietekmē norepinephrine un dopamine aktivitāti, 
smadzenēs pastiprinot darbību, intensificējot psiholoģiskos 
procesus, uzbudinājumu, koncentrēšanos un paškontroli. 
Fizioloģiskas iespējas asociējas ar amfetamīna izsaukto cnS 
stimulāciju kā rezultātā palielinās muskuļu kontrantilitāte, 
muskuļos palielinās asiņu plūsma un samazinās noguruma 
izpausmes. uzskata, ka amfetamīns ļauj atlētiem pārsniegt viņu 
psiholoģiskās iespējas. Amfetamīns ir jaudīgs, apetīti samazinošs 
preperāts.

efektivitāte.  Amfetamīns ir izteikts sporta ergogēniskais 
līdzeklis. tomēr ne visos zinātniskajos pētījumos ir norādes 
uz amfetamīna pozitīvo ietekmi, kaut gan amfetamīns uzlabo 
reakcijas laiku noguruma stāvoklī, palielina muskuļu spēku un 
izturību, palielina paātrināšanās iespējas, palielina pienskābes 
koncentrāciju, maksimālās slodzēs palielina aerobo kapacitāti 
(izturību). pētījumos ir norādes, ka amfetamīns samazina apetīti 
un veicina metaboliskos procesus, tajā skaitā samazinot tauku 
daudzumu organismā.

Drošība. Ir norādes, ka, lietojot amfetamīnu rekreācijas 
nolūkos, ir novērojamas blakus parādības kā galvas sāpes, miega 
traucējumi, uzbudināmība. lietojot lielākās devās, novērojami 
garīgās darbības traucējumi, halucinācijas, ādas bojājumi. lielu 
devu lietošanas gadījumos ir novērojami smadzeņu bojājumi. 
bērniem, kuri dzimuši mātēm, kuras lietojušas amfetamīnu, ir 
novērojama palielināta mirstība.

Amfetamīna lietošana sportā palielina nāves gadījumu skaitu. 
Amfetamīns negatīvi var ietekmēt termoregulācijas procesus, 
ievērojami palielinot ķermeņa temperatūru. Sakarā ar dāņu 
riteņbraucēja nāvi romas olimpiskajās spēlēs (1960) un citiem 
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smadzeņu funkcionēšanas spējas - parādās vājums, 
zūd kustību koordinācija;
nepietiekams ogļhidrātu koncentrācijas līmenis 
var izsaukt pastiprinātu nogurumu, jo enerģijas 
producēšanā tiek iesaistītas olbaltumvielas un 
šo reakciju gala produkti intensificē smadzenēs 
serotonīna producēšanu, kas samazina motoro 
impulsu plūšanu caur visām savienojumu vietām 
nervu sistēmā (sinapsēs).

Ogļhidrāti ir laktātās enerģijas producēšanas sistēmas vienīgā 
enerģētiskā substance, kura tiek izmantota augstas intensitātes 
aerobās slodzēs.

teorētiski ogļhidrātu papilddevas var uzlabot darbspējas 
ilgstošu aerobo slodžu laikā, kad muskuļos un aknās ir pietiekams 
ogļhidrātu daudzums un asinīs ir optimāls glikozes koncentrācijas 
līmenis. Ogļhidrātu papilddevas var uzlabot darbspējas arī sporta 
veidos, kuros slodze tiek veikta ar pārtraukumiem, piemēram, 
sporta spēlēs, darbspējas uzlabojas arī augstās intensitātes 
anaerobajos sporta veidos, nodrošinot palielinātu glikozes padevi 
ātrajām muskuļu šķiedrām.

efektivitāte. Ogļhidrāti ir visvairāk pētītā enerģētiskā 
substance, kura nodrošina sporta ergogēniku. vairumā publikāciju 
ir norādes, ka visefektīvākais darbspēju palielināšanas līdzeklis 
ir ogļhidrātu papilddevas, kuras samazina noguruma izpausmes. 
tikai tad, kad organismā tiek izsmeltas glikozes rezerves.

Ogļhidrātu papilddevas, kā norādīts publikācijās, nodrošina 
šādus erogēnos faktorus:

ogļhidrātu papilddevas nepalielina darbspējas 
slodzēs, kuras ir īsākas par 60 min;
ogļhidrātu papilddevas var palielināt aerobās 
izturības slodzes, kuras ir garākas par 90 min. lai 
arī sākumā posmā atlēti nespēj realizēt intensīvāku 
slodzi, lietojot ogļhidrātu papilddevas, var saglabāt 
iesākto intensitāti ilgākā laika periodā, kā rezultātā 
samazinās distances veikšanas laiks;

•

•

•
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ogļhidrātu papilddevas uzlabo darbspējas arī 
tajos sporta veidos, kuros slodze tiek veikta ar 
pārtraukumiem (sporta spēles). pētījumos ir parādīts, 
ka, piemēram, futbolā, spēlētāji, lietojot ogļhidrātu 
papilddevas, spēles beigu posmā spēj skriet ātrāk 
un iesist vairāk vārtus nekā nelietojot ogļhidrātu 
papilddevas.

Drošība. Ogļhidrāti ir drošs uztura līdzeklis. pārmērīgas 
lietošanas rezultātā (it īpaši vienkāršos cukurus - galvenokārt 
fruktozi vai glikozes polimēru) var izmainīties osmotiskais efekts 
- zarnās palielinās ūdens daudzums, kas izsauc caureju.

legalitāte un ētika. Ogļhidrātu papilddevas ir atļautas, tās ir 
ētiskas sporta sacensībās.

rekomendācijas. Daudzi atlēti ikdienā lieto ogļhidrātus, taču 
nepietiekamā daudzumā. tāpēc visiem atlētiem (ne tikai izturības 
sporta veidos) ir jālieto tāda diēta, kurā dominē ogļhidrāti - gan 
vienkāršie cukuri, gan kompleksie. Dabīgajās barības vielās ir 
daudz komplekso ogļhidrātu cietes veidā.

Atlētiem ikdienas kaloriju daudzums 60-70% līmenī 
jānodrošina ar ogļhidrātiem - to var nodrošināt ar aptuveni 
500 g. Atlēti, kuriem ikdienā nepieciešamas 4000 kalorijas, ar 
ogļhidrātiem var nodrošināt tikai 50%, bet totālais ogļhidrātu 
daudzums tomēr ir 500 g dienā. Atlētiem, kuri samazina ķermeņa 
masu, ikdienas uzturā nesamazina ogļhidrātu daudzumu, bet 
samazina pārējās barības vielas - olbaltumvielas un taukus.

vislabākais veids ogļhidrātu uzņemšanai ir uzturā lietot 
dabīgos produktus, tomēr sacensību laikā kā ogļhidrātu 
papilddevas var lietot tikai rūpnieciski ražotās preces.

pētījumos konstatēts, ka, lietojot ogļhidrātu papilddevas 
pirms sacensībām, cukuri tiek absorbēti un nonāk asins plūsmā, 
lai tos aiztransportētu uz muskuļiem. tiek norādīts uz ievērojamu 
ergogēno efektu, lietojot dažāda veida cukurus (glikozi, fruktozi, 
polimēra glikozi) dažādās formās (atšķaidītas vai šokolādes 
formā) un glikēmiskā indeksa līmeņos.

pastāv vispārīgas atšķirības glikēmiskā indeksa jomā, lai 
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izpausmes. tomēr pārmērīga alkohola lietošana var būt par 
iemeslu daudzu cilvēku nāvei, jo patoloģiski izmainās aknu 
uzbūve un darbība, sirdsdarbība.

legalitāte un ētika. Formāli alkohola lietošana sportā ir 
aizliegta tikai šaušanas sporta veidos, olimpiskajās spēlēs un 
divos loka šaušanas veidos. Sporta veidos, kuros ir izteikti augsts 
uzbudinājums, lēkšanā ar slēpēm, daiļslidošanā, daiļlēkšanā, 
paukošanā, vingrošanā, sinhronajā peldēšanā – alkohola lietošana 
šajos sporta veidos ir neētiska.

rekomendācijas. lai arī nav sevišķi daudz pētījumu šajā 
jomā, tomēr nepieciešams atbalstīt alkohola pozitīvo lomu 
atsevišķos sporta veidos. ja sporta veidā ir aizliegta alkohola 
lietošana, tad to nevar rekomendēt pirms sacensībām. Daudzos 
sporta veidos alkohola lietošana nav aizliegta. tomēr intensīva 
alkohola lietošana pirms sacensībām samazina darbspējas.

amfetamīns
klasifikācija un lietošana. Amfetamīns tiek klasificēts kā 

sporta ergogēniskais farmakoloģiskais līdzeklis. Amfetamīns ir 
zāles, kurām nepieciešama speciāla recepte un tās lieto dažādu 
slimību gadījumos, piemēram, narkolepsijas (miega traucējumi) 
gadījumos, uzmanības deficīta gadījumos (hiperaktivitāte) 
bērniem, kā arī, lai samazinātu apetīti (depresants).

lai arī amfetamīns ir medicīnisks preperāts, tas ir labi zināms 
arī kā rekreakcijas līdzeklis. pagājušā gadsimta 50 – 60 gados ļoti 
populāri bija Dexdrine un benzedrina. vēlāk aizliedza to lietošanu. 
lai uzlabotu garastāvokli, lieto citus amfetamīna derivātus– 
methamamphetamine un methylenedioxymethamhetamine 
(MOMA vai „extasy”). Amfetamīnu producē tablešu un pulveru 
formā. Amfetamīnu ieelpo, injicē vai lieto orāli. Sporta pētījumos 
parasti izmanto benzedrine un Dexedrine, 5-15 mg devās.

Sporta darbspēju faktors. garīgie spēki, fiziskā jauda un 
mehāniskie faktori ir tie darbspēju faktori, uz kuriem iedarbojas 
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atlētu līmenim atbilstošu aerobo kapacitāti, ierindojot viņu šī 
saraksta pirmo 2% robežās. Iejaukšanās ģenētiskajā potenciālā, 
lai paaugstinātu atlēta fiziskās darbspējas, nav īpaši iespējama 
darbība. cilvēka genoma projekts (starptautisks zinātnisks 
pasākums, lai noteiktu visu cilvēku gēnu funkcijas) ir caurmērā 
sarežģīts process, lai noteiktu gēnu iespējas un izpausmes 
fizioloģisko, psiholoģisko, bioķīmisko un biomehānisko raksturu 
lielumu lomu sportisko sasniegumu palielināšanā.

Sporta fiziologi veic pētījumus, kā ar dažādām treniņu 
metodēm un uzturu praktiski var uzlabot darbspējas. Sporta 
psihologi meklē variantus, kā noņemt garīgās “bremzes” no 
darbspējām, sporta pedagogi un biomehāniķi meklē kā labāk 
iemācīt un realizēt katram sporta veidam specifiskās kustības - 
tehnisko meistarību. vairums pētījumu jebkurā sporta zinātņu 
jomā ir saistīti ar barjeru noņemšanu no cilvēka darbspējām, vai 
ar to, kā samazināt šo barjeru ietekmi (1.2. attēls).

Darbspēju mērķis

↑ ↑ ↑

barjeras neadekvāta 
enerģijas 
producēšana

nepietiekama 
enerģijas kontrole

zema enerģijas 
efektivitāte

↑ ↑ ↑

attīstītās 
spējas

enerģijas 
producēšana

enerģijas kontrole enerģijas 
efektivitāte

↑ ↑ ↑

treniņu 
process

fiziskie treniņi garīgie treniņi motorās 
meistarības treniņi

↑ ↑ ↑

iedzimtība fizioloģiskās spējas psiholoģiskās 
spējas

biomehāniskās 
spējas

1.2. attēls. nepietiekama enerģijas producēšana, nepietiekama enerģijas kontrole un 
zema enerģijas efektivitāte ir galvenās barjeras, kas limitē darbspējas augstākā līmenī.
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n
neaizvietojamās – nepieciešamās uzturvielas, kuras veido 

galvenās barības elementi ( tauki un aminoskābes), kuras netiek 
sintezētas (radītas) cilvēka organismā. šīs vielas ir nepieciešamas 
šūnu normālajam metabolismam. tādēļ tās ir ikdienas uztura 
neatņemama sastāvdaļa.

neiromuskulārais savienojums – vieta, kur motorais 
neirons savienojas ar muskuļu šūnu.

neirons - specializēta šūna, kura ģenerē un novada 
bioelektriskos impulsus no vienas ķermeņa daļas uz citu. nervu 
sistēmas funkcionālā vienība.

neirotransmiters – ķīmisks savienojums, kas ļauj novadīt 
nervu impulsus.

nervi – nosūta signālus no cnS.
nervu sistēma – viena no 11 galvenajām orgānu sistēmām, 

kas koordinē un kontrolē iekšējo orgānu un ķermeņa sistēmu 
darbību, nosūta un apstrādā sensoro informāciju no ārējās vides.

nogurums – moments, kurā muskuļi nav spējīgi turpināt 
fizisku slodzi iepriekšējā efektivitātē. tas prasa papildus glikozes 
devas no to rezervēm organismā (pretēji orālām glikozes 
devām).

O
ogļūdeņradis (carbohydrate) – organisks savienojums, 

kuru veido ogleklis, ūdeņradis un skābeklis. šūnu enerģijas 
avots. 1 grams satur 4,1 kilokalorijas.

oksidācija – ķīmisko reakciju process, kurā tiek izmantots 
skābeklis (O�) enerģijas iegūšanai.

oksidatīvais potenciāls – spēja patērēt skābekli aerobās 
elpošanas procesā.

orgāns – dažādas struktūrvienības, kuras izpilda specifiskas 
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muskuļu pigments, kurš uzkrāj skābekli lēnajās muskuļu 
šķiedrās.

miozīns – tievs olbaltumvielu filoments sarkomēras 
vidusdaļā.

mitohondrija – šūnu organella, kurā glikoze, tauki vai 
olbaltumvielas tiek oksidētas un tiek izdalīta enerģija šūnu 
aktivitātei, it īpaši muskuļu darbībai.

monosaharīds – cukuri, kurus veido viena molekula.
motorā vienība – ar viena nerva inervētā muskuļu šķiedru 

kopums.
muskuļi (skeleta) –  kontraktīlas šūnas, veido 50% 

no ķermeņa masas (individuāli). Muskuļu šūnas veido 2 
olbaltumvielas - aktīns un miozīns - kuri, ķīmiskas iedarbības 
rezultātā saīsina muskuļu šķiedras nervu impulsu stimulācijas 
rezultātā.

muskuļu šķiedras – garas multinukleīdu šūnas veido 
muskuļus, kuru pamatā ir miofibrillas. Muskuļu šūnas ir spējīgas 
sarauties, tās nodrošina dzīvnieku kustības.

ātrās muskuļu šķiedras – to kontrakciju ātrums ir 2-3 
reizes lielāks nekā lēnajām muskuļu šķiedrām, līdz ar to tās 
uzrāda lielāku spēku un attīsta lielāku jaudu.

baltās muskuļu šķiedras – to kontrakciju ātrums ir 
2-3 reizes lielāks kā sarkanajām muskuļu šķiedrām, līdz ar to 
tās uzrāda lielāku spēku un attīsta lielāku jaudu.

lēnās muskuļu šķiedras – spēj ilgstoši kontrahēties, 
salīdzinot ar ātrajām muskuļu šķiedrām, tās uzrāda mazāku 
spēku nekā ātrās muskuļu šķiedras.

sarkanās muskuļu šķiedras – spēj ilgstoši 
kontrahēties, salīdzinot ar baltajām muskuļu šķiedrām. tās 
uzrāda mazāku spēku nekā baltās muskuļu šķiedras.

•

•

•

•
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Sportā, lai sasniegtu optimālu darbspēju līmeni, pretojas trīs 
galvenās barjeras, kuras var ierobežot fizioloģiskās, psiholoģiskās 
un biomehāniskās iespējas:

 fizioloģiskās barjeras limitē enerģijas producēšanas 
spējas,
psiholoģiskās barjeras limitē spēju kontrolēt 
enerģiju,
biomehāniskās barjeras limitē spēju ekonomiski 
izmantot enerģiju.

šīs augstāk minētās barjeras var savstarpēji sadarboties. 
piemēram, psiholoģiskās barjeras var kompleksēties ar optimālo 
enerģijas producēšanas limitējošo fizioloģisko barjeru kopu, 
un līdz ar to tiek sagrauta enerģijas optimālā biomehāniskā 
utilizācija. 

jautājums par enerģijas producēšanu, utilizāciju un kontroli, 
attiecībā uz noguruma veidošanās procesiem vispārinātā formā 
dod atbildi 1.2. attēlā.

neviens no mums nevar izmainīt savu ģenētisko potenciālu (jo 
mums nav iespējas izvēlēties vecākus), tomēr varam maksimalizēt 
savas atlētiskās iespējas un potenciālu treniņu nodarbībās. 
pagaidām nav iespējas aizstāt ģenētiskās iespējas ar citām (?), 
bet ar pareiziem treniņiem ir iespējams attīstīt iedzimtības 
dotās iespējas līdz maksimālām efektivitātes izpausmēm, kuras 
nepieciešamas, lai sasniegtu nospraustos mērķus. Adekvāti, 
zinātniski nopamatoti un indivīdam atbilstoši treniņi visefektīvāk 
var palielināt jebkura indivīda fiziskās un garīgās darbspējas.

“Lai kļūtu par Olimpisko spēļu čempionu, jāizvēlas pareizie 
vecāki!”

      ( per Olaf Astrands - visievērojamākais sporta zinātnieks pasaulē)

•

•

•
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Aptuveni 30 g alkohola ir tas pats, kas viena alus pudele, 120 – 
150g vīna, 40 g liķiera. uzskata, ka atlēti var iegūt pozitīvu efektu, 
ja 30 – 60 min pirms sacensībām iedzer nedaudz alkohola.

Sportisko darbspēju faktors. garīgie spēki. Alkohols 
galvenokārt samazina psiholoģisko stresu, uztraukumu pirms 
sacensībām, samazina roku trīcēšanu šaušanā (ložu, loka), 
tādējādi uzlabo kustību kontroli. Dažos gadījumos alkohols 
uzlabo pašvērtēšanas līmeni, kas, protams, var uzlabot darbspējas 
daudzos sporta veidos.

pastāv teorētiski nopamatotas teorijas, ka alkohols izturības 
sporta veidos ir arī enerģētiskā substance, kuru izmanto enerģijas 
producēšanā.

efektivitāte. lai gan par alkohola nozīmīgo lomu darbspēju 
paaugstināšanā (samazinot uzbudinājumu un roku trīcēšanu) tiek 
daudz runāts un spriests, tomēr pagaidām nav daudz pētījumu 
šajā jomā. pētījumos ir konstatētas kontrastējošas izpausmes. 
nelielas alkohola devas samazina roku trīcēšanu un pagarina 
reakcijas laiku. Alkohola lietošanas rezultātā visas kustības tiek 
noapaļotas, tās kļūs „mīkstākas”, kas, protams, daudzos gadījumos 
uzlabo darbspējas. zinātniskajā literatūrā pagaidām vēl nav 
atrastas norādes par citām pozitīvām darbspēju palielināšanas 
iespējām, lietojot alkoholu. Dārts mešanas precizitāte uzlabojas, 
ja asinīs alkohola koncentrācija ir 0,02 (30 g alkohola deva), bet 
samazinās, ja koncentrācija ir 0,05 un vairāk.

Daudzos sporta veidos pat minimāla alkohola koncentrācija 
samazina darbspējas, it īpaši sporta veidos, kuros ir nepieciešamas 
reakcijas ātruma izpausmes, rokas - acs (kājas) koordinācija, 
vizuālā uztvere un kontrole.

Alkohols samazina darbspējas anaerobās un aerobās 
kapacitātes (izturības) sporta veidos. Alkohols būtiski samazina 
darbspējas 800 m un 2500 m  distancēs, ja alkohola koncentrācija 
asinīs ir 0,01 – 0,10.

Drošība. lietojot mērenās devās alkoholu, tam nav 
negatīvas ietekmes, dažos gadījumos pat var novērot veselības 
uzlabošanos – samazinās sirds koronāro asinsvadu slimību 
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iegūtu optimālu efektu, lietojot dažāda veida ogļhidrātus un to 
papilddevas. zinātniski ir pierādīts, ka, lietojot ogļhidrātus ar 
zemu glikēmisko indeksu (piemēram, cietes), var nodrošināt ar 
enerģiju ilgākam laika posmam, nekā lietojot augstu glikēmiskā 
indeksa ogļhidrātus (glikozi, fruktozi u.tml.).

Ogļhidrātu daudzums, ko jāuzņem pirms sacensībām, ir 
atkarīgs no ķermeņa masas, tādēl jāievēro šādi nosacījumi:

4 stundas pirms sacensībām - 4 gramus uz katru 
masas kilogramu;
1 stundu pirms sacensībām - 1 gramu uz katru masas 
kilogramu;
10 minūtes pirms sacensībām- 5 gramus uz katru 
masas kilogramu.

Ogļhidrāti slodzes laikā. Atlēta muskuļi slodzes laikā 
spēj oksidēt 200 g ogļhidrātu vienā stundā, bet tikai 30 - 60 g 
vienā stundā spēj uzsūkt atlēti zarnu trakts. Aptuveni 250 ml 
sporta dzēriena, kurā ir 6% ogļhidrātu, nodrošina aptuveni 15g  
ogļhidrātu. Dzerot ik pēc 15 min pa 250 ml sporta dzēriena, 
stundas laikā tiek atjaunoti aptuveni 60 g ogļhidrātu.

ja atlēts slodzes laikā dzer maz šķidruma, tad nepieciešams 
eksperimentālā veidā izmēģināt lielāku cukura koncentrācijas 
līmeni. komerciālajos sporta dzērienos cukura koncentrācijas 
līmenis ir atšķirīgs. gatorade ir 5-6% cukura šķidrums, bet 
citos var būt pat 10%. ja atlēts izvēlas paša sagatavoto sportisko 
dzērienu, tad glikozes polimēru izšķīdina ūdenī vēlamajā 
koncentrācijā. Izveidot dažādas koncentrācijas (cukuru) sporta 
dzērienu palīdz 8.6. tabulā norādītās proporcijas.

8.6.tabula
Dažādas koncentrācijas sporta dzērienu sagatavošanas proporcijas

šķidruma koncentrācija
ogļhidrātu daudzums (g)

30 40 50 60
6% 500 666 8�� �000
8% �75 500 6�5 750
10% �00 �00 500 600
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