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šķiedras, palielinās sirdsdarbības frekvence, tātad pastāv iespēja iegūt 
sirds muskuļa distrofiju. Daudzi to zina un tāpēc bāzes veidošanas 
treniņus nekad neveido ar augstas frekvences sirdsdarbības slodzēm. 
Visi to zina, bet tomēr trenējas ar lielām intensitātēm un iet bojā ne 
tikai atlēts – talants, bet arī cilvēks.

Tādēļ šāda tipa indivīdiem rodas treniņu slodžu atlases 
problēmas. Slēpošana jāizmanto tikai tāpēc, lai atjaunotu slēpošanas 
tehniku, bet galvenajam treniņu procesam ir jānotiek sporta zālē,  
precīzāk - trenažieru zālē, ar mērķi palielināt roku, kāju un citu 
ķermeņa daļu muskuļu spēku, galvenokārt roku un vēdera preses 
muskuļus. Galvenais ir nodarboties ar glikolītisko muskuļu šķiedru 
pārveidošanu par oksidatīvām šķiedrām.
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14. KĀPNĪŠU  TESTA  REZULTĀTU 
INTERPRETĀCIJA

Kā jau iepriekš tika norādīts, lai sastādītu treniņu plānu un 
izstrādātu treniņu programmu, jebkurš atlēts jātestē. Galvenais 
testēšanas līdzeklis ir tā saucamais kāpnīšu tests (PWC170). Iegūtie 
rezultāti var daudz ko izskaidrot par katra indivīda stāvokli.

Testa galvenā ideja ir izpildīt slodzi ar pakāpeniski palielinātu 
pretestību, līdz atlēts vairs nespēj slodzi turpināt. Katra pakāpiena 
(kurā izpilda fiksētu un precīzu slodzi) garums ir, piemēram, 2 
minūtes. Šajā gadījumā katra pakāpiena beigās tiek sasniegts jauns 
stāvoklis un sirdsdarbības frekvence būs atbilstoša jaunajai slodzes 
intensitātei (1.attēls). Laboratorijas apstākļos testu parasti realizē uz 
veloergometra, bet āra apstākļos – stadionā – kur testu veic, skrienot 
pakāpeniski palielinot skriešanas ātrumu. Pakāpienu skaits ir līdz 20. 
Laboratorijas apstākļos vēl var iegūt papildus informāciju – plaušu 
ventilāciju vai laktāta koncentrācijas līmeni asinīs. Šo parametru 
salīdzinošā analīze ar sirdsdarbības frekvenci dod iespēju noteikt kā 
aerobo (As) slieksni, tā arī anaerobo (Ans) slieksni.

1.attēls. Kāpnīšu testa principiālā shēma

1
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No iegūtajiem testa rezultātiem tiek veidots grafiks. Uz vertikālās 
ass tiek atlikta sirdsdarbības frekvence, bet uz horizontālās – jauda 
vai pārvietošanās ātrums (2.attēls).

2.attēls. Testa rezultātu grafiskais attēlojums

Tagad apskatīsim, kā var interpretēt rezultātu grafisko attēlu.
Pakāpeniski palielinot slodzi, sirdsdarbības frekvence izmainās 

(palielinās). Kamēr slodzi realizē oksidatīvās muskuļu šķiedras 
un slodzes realizēšanu nodrošina tauki, elpošanas koeficients ir 
ļoti zems – 0,7 – 0,75. Tas norāda uz to, ka skābeklis tiek patērēts 
vairāk, bet ogļskābā gāze izdalās maz. Tātad, liekas ogļskābās gāzes 
asinīs nav tik daudz, cik tā veidojas, oksidējoties taukiem. bet, ja 
ogļskābās gāzes ir maz, nav nepieciešamības intensīvi elpot un atlēts 
elpo mierīgi. Sakarā ar to, ka ogļskābā gāze nestimulē sirds darbību, 
tā nepalielina savu frekvenci. Kamēr slodzes realizēšanā rekrutējas 
(ieslēdzas) tikai oksidatīvās muskuļu šķiedras, šajā grafika posmā ir 
novērojama tieša sakarība starp sirdsdarbības frekvenci un slodzes 
jaudu.

Tiklīdz slodzes jauda palielinās un tās nodrošināšanā nepieciešams 
piesaistīt arī glikolītiskās šķiedras, muskuļos sāk producēties 
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tehniku, kura ir identiska sacensību darbībai, tātad ar reālu slēpošanu 
šķēršļotā apvidū, samazina „lieko” muskuļu masu. Šajā sakarībā 
pozitīva loma ilgstošām slodzēm ir ar rolleriem vai slēpēm uz pirmā 
sniega.

Elites līmeņa slēpotāji ir šauri specializējušies. Viņiem teicami 
attīstīti kāju muskuļi, vēdera preses muskuļi, roku trīsgalvu muskuļi, 
bet divgalvu muskuļu gandrīz vispār nav, nav novērojama deltveida 
priekšējo šķiedru hipertrofija, labi attīstīts ir muguras platais muskulis 
un muguras muskuļi lāpstiņu rajonā.

Visiem sporta speciālistiem ir labi zināma patiesība, ka uz 
katru indivīdu identiskas treniņu slodzes atstāj individuālu ietekmi. 
Neskatoties uz to, ka visi to labi zina, tomēr bieži tiek veidoti 
individuālie treniņu plāni pēc grupveida principa, jo tā ir vieglāk 
pārrakstīt treniņu programmas un organizēt treniņu nodarbības. Tā 
vietā, lai visus nenoslogotu vienādi, vajag katram slēpotājam veidot 
konkrētus treniņu plānus un programmas atsevišķi. Vispirms nosaka 
sirds muskuļa lielumu. Ja sirds ir maza, tad nepieciešams pieņemt 
medicīniskus slēdzienus, ārstēt sirdi vai dot iespēju tai atpūsties. 
Jāpieņem lēmumi: ja sirds ir maza tāpēc, ka ir maz trenēta, nekad 
nav bijis ilgstošs, ciklisks, zemas intensitātes darbs, tad vispirms 
nepieciešams 4 mēnešu ilgs zemas intensitātes, liela apjoma treniņu 
process ar mērķi sagatavot sirds muskuli turpmākajām treniņu 
slodzēm. bet tiem, kuriem nav nepieciešamības sagatavot sirds 
muskuli, jāsagatavo slēpošanai raksturīgu skeleta muskuļi.

Labi trenētas sirds īpašniekiem nav nepieciešami lieli treniņu 
slodžu apjomi, jo to mērķis ir palielināt sirds apjomu. Lielu apjomu 
treniņu slodžu rezultātā skeleta muskuļos nekas būtisks nenotiek. 
Nepārtraukti ieslēdzas vienas un tās pašas muskuļu šķiedras – 
oksidatīvās, tās jau tā ir uz trenētības virsotnes līmeņa, tās nekad 
nepaliks labākas, realizējot dinamiska rakstura vingrinājumus. Šie 
indivīdi ir talantīgi atlēti un derīgi slēpošanas sportam. Viņiem 
ir daudz oksidatīvo muskuļu šķiedru, kuras ir labi uztrenētas, bet 
viņi tās joprojām turpina noslogot un mocīt. Ar šīm oksidatīvajām 
šķiedrām viss ir kārtībā, tādēļ jātrenē glikolītiskās vai tās, kuras tautā 
sauc par ātrajām šķiedrām. bet, tiklīdz sāk noslogot šīs glikolītiskās 
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indivīdam sākas sirds muskuļa distrofija, būs novērojamas ekstra 
sistoles, no rītiem miera stāvoklī var būt palielināta vai arī pazemināta 
sirdsdarbības frekvence, bet treniņu nodarbībā pat submaksimālas 
intensitātes slodzēs sirdsdarbības frekvence būs lielāka nekā agrāk. 
Atlēts pakāpeniski sasniegs pārtrenēšanās sindroma izpausmes, kas 
vēl nav nekas slikts, bet bieži turpinot treniņu plānu izpildīšanas 
noteikumus, slēpotājs nemanot nonāks pie totāla spēku izsīkuma, no 
kura pat mediķi reti kad var palīdzēt „izķepuroties”.

bet tie atlēti, kuri trenējas ar sirdsdarbības frekvenci 150 sit/min 
(un ne vairāk), pakāpeniski iegūst sportisko formu. Pēc tam iesākas 
pirmssacensību periods, pakāpeniski palielinās sacensību intensitātes 
slodžu apjomi. beidzot sākas treniņu slodzes 180 – 190 sit/min 
līmenī, bet tikai tiem, kuri pirms tam ir trenējušies ar intensitāti 130 
– 150 sit/min. Šis etaps nav ilgstošs – ne vairāk kā vienu mēnesi 
sirds ar pūlēm iztur šo slodzi. Tāpēc nekad nedrīkst veikt šādas 
intensitātes slodzes ilgākā laika periodā. Tiklīdz sākas sacensības 
– apjoms samazinās. Šādā veidā sagatavoti slēpotāji var trenēties bez 
liekām problēmām, tomēr atsevišķi indivīdi zaudē sportisko formu. 
beigās saglabājas tikai tie atlēti, kuriem ir ļoti liela sirds – ģenētiskā 
bāze. Kas attiecas uz skeleta muskuļiem, tad netiek veikti kaut cik 
vērā ņemami treniņi.

Sākuma sagatavošanās periods noved pie tā, ka muskuļi faktiski 
distrofējas. Sākoties pirmssacensību sagatavošanas etapam, kaut 
kas tiek darīts arī skeleta muskuļu labā. Ja sirds muskulis iztur šo 
„idiotismu”, muskuļu masa sāk palielināties sacensību periodā 
un sacensību perioda beigās var sasniegt teicamu funkcionālo 
sagatavotību. Parasti viss notiek labi, kad atlētiem izdodas nesodītiem 
izmantot anaboliskos steroīdus. Par to liecina daudzas publikācijas, 
tikai nekur nav deklarēts, kā maskē dopingu lietošanu, kaut gan ir 
skaidrs, ka, tikai lietojot dopingus, var sasniegt šādus trenētības 
līmeņus. Maskēties var tikai tad, ja slēpotāju sagatavošanos vada 
un organizē speciāli sagatavota un pilnvarota zinātniskā brigāde. 
Par tādas brigādes pozitīvo ietekmi uz rezultātiem slēpošanā norāda 
mūsu kaimiņu republiku pieredze.

Ilgstoši treniņi ar tehniskās meistarības pilnveidošanu, ar tādu 

49

pienskābe, kura laktāta formā nonāk asinīs, sirdsdarbības frekvence 
strauji palielās. Šim momentam atbilst 2.attēlā norādītais A punkts, 
kas parasti norāda uz aerobo slieksni. Šī ir slikti trenētu atlētu līkne.

Labi sagatavotam atlētam, kuram ir daudz oksidatīvo muskuļu 
šķiedru, grafika līknei būs cita forma (b). Viņam grafika taisne no 
sākuma līdz sirdsdarbības frekvencei 170 – 180 sit/min ir taisnā 
līnijā, pēc tam tā novirzās pa labi. Sirdsdarbības frekvence vienkārši 
augstāk par 180 – 190 sit/min nepalielinās. Kāpēc tas tā notiek? 
Tāpēc, ka atlētam ir daudzas oksidatīvās muskuļu šķiedras, bet 
pārējās glikolītiskajās šķiedrās, kuru ir ļoti maz, laktāta koncentrācija 
palielinās minimāli. Sirds asinsvadu sistēmai ir ļoti liels uzbudinājums, 
jo muskuļi darbojas ar ļoti lielu intensitāti un spēku. Sirds uz tik 
niecīgu laktāta koncentrāciju praktiski nereaģē. Tāpēc papildus 
muskuļu šķiedru rekrutēšanās nepalielina sirdsdarbības frekvenci. 
Šāda veida grafikā punktu b sauc par Konkoni punktu un to saista ar 
anaerobo slieksni.

faktiski Konkoni punktam nav nekāda sakara ar anaerobo 
slieksni. Konkoni veica savus pētījumus ar zemākas klases skrējējiem, 
kuriem nav tik kvalitatīvi attīstīti muskuļi kā elites līmeņa slēpotājiem, 
kuriem anaerobais slieksnis praktiski ir skābekļa maksimālā patēriņa 
līmenī. Sakarā ar to, ka tikko kā šis atlēts ir ieslēdzis visas oksidatīvās 
muskuļu šķiedras, bet glikolītisko viņam praktiski nav daudz, sirds 
vairāk neuzbudinās un sirdsdarbības frekvence viņam ir tikai 170 
– 180 sit/min. Lai sasniegtu 210 – 240 sit/min, nepieciešama sevišķi 
augsta laktāta koncentrācijas pakāpe, bet šie atlēti, kuriem daudz 
oksidatīvo muskuļu šķiedru, nav spējīgi sasniegt augstu laktāta 
koncentrāciju. Šo atlētu sirds pārstāj palielināt sirdsdarbības frekvenci 
un pēc diviem pakāpieniem pārtrauc testu. Atlētiem, kuriem ir teicami 
sagatavota sirds, bet vāji sagatavoti skeleta muskuļi, nekad neuzrāda 
Konkoni efektu, jo viņiem nav šādas parādības. Atlētiem, kuriem ir 
daudz glikolītisko muskuļu šķiedru, sirdsdarbības frekvence turpina 
palielināties un nekādi lūzuma punkti pa labi (uz leju) nav novērojami. 
Konkoni efekts ir novērojams 80% slēpotāju, un Konkoni punkts pat 
sakrīt ar anaerobo slieksni, bet 20% nav šī Konkoni punkta vai tam 
nav nekādas sakarības ar anaerobo slieksni. Sakarā ar to, ka 2.attēlā 
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norādītajā A grafikā nesagatavotam atlētam nav novērojams Konkoni 
efekts, bet anaerobais slieksnis ir novērojams, tad šī parādība nav 
novērojama. Loģika norāda uz to, ja ir Konkoni punkts, ir arī anaerobais 
slieksnis, un ir arī 4 mmol/l laktāta koncentrācijas līmenis. bet kur tad 
b līknei teicami sagatavotam slēpotājam ir lūzuma punkts, jo līkne, 
faktiski taisne, iet tikai uz augšu? Var secināt, ka tāds Konkoni efekts 
vispār neeksistē.

Šāda strauja līknes noliekšanās pa labi, ja sirdsdarbības frekvence 
aptuveni ir 170 – 180 sit/min, parasti ir novērojama veterāniem. 
Slēpotāji veterāni uz veloergometra nevar sasniegt lielus sirdsdarbības 
frekvences rādītājus. Viņi regulāri trenējas, viņiem ir iela sirds, bet 
kāju muskuļi kļūst aizvien vājāki, jo faktiski viņi par maz trenējas. 
Sirds, ja tā ir liela, ar šāda apjoma slodzēm saglabā savu lielo izmēru. 
Pārtraucot treniņus, tā var sarauties, bet pat pēc nedaudz treniņu 
nodarbībām tā atkal var atjaunot savu lielo izmēru. Testējot šādus 
atlētus uz veloergometa, viņi sasniedz sirdsdarbības frekvenci ne 
lielāku par 150 sit/min. Šajā gadījumā sirds spēj piegādāt muskuļiem 
ļoti daudz skābekļa, bet muskuļi nespēj to paņemt tāpēc, ka tiem nav 
vairāk muskuļu šķiedru, ko iesaistīt slodzes realizēšanā. 

Sākumā, kad atlētam bija lieli muskuļi, tie patērēja daudz 
skābekļa un tie varēja realizēt lielu slodzi, bet pēc tam, kad dažādu 
iemeslu rezultātā samazinājās muskuļu masa, ne tikai vecuma 
rezultātā (muskuļu masa samazinās arī trenējoties kalnos), šie 
muskuļi nespēja patērēt vairāk skābekļa kā 2 l/min, un kopējais 
skābekļa patēriņa līmenis nespēja palielināties vairāk par 3 – 4 l/min, 
jo slodzes realizēšanā iesaistījušās visas muskuļu šķiedras. Kaut gan 
šie atlēti subjektīvi spiež uz pedāļiem ar visu spēku, bet objektīvi šis 
spēks ir neliels, nav liela arī laktāta koncentrācija, jo viņš regulāri 
trenējas, regulāri slodzes realizēšanā iesaista visas muskuļu šķiedras, 
līdz ar to saglabājot mitohondriju daudzumu.

Lai saglabātu muskuļu masu, ir nepieciešami speciāli spēka 
vingrinājumi, bet slēpotāji to reti kad dara. Vai arī jābūt pietiekami 
jaunam, kad ir daudz hormonu un muskuļu masa aug pati no sevis. 
bet, sākot ar 50 gadiem, muskuļu masa vairs neaug, tā ar katru gadu 
samazinās.
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13. TRADICIONĀLĀ  SLēPOTĀJU  
SAGATAVOŠANAS  SISTēMA – 
PLUSI  UN  MĪNUSI

Vispirms ir slikti tas, ka visi kaut cik vērā ņemami slēpotāji trenējas 
pēc vienas sistēmas. Ir arī tādi, kuri pārgudrības rezultātā deklarē, 
ka trenējas pēc citas sistēmas, bet faktiski tā ne ar ko neatšķiras no 
vispārpieņemtās, jo arī rezultāti būtiski neatšķiras. Spēja veikt 50 km 
distanci nav slēpotāja sagatavotības rādītājs.

Standarta sistēma ir tradicionāla jau vismaz 30 gadus. 
Neanalizēsim to, ko dara vasaras treniņos, faktiski tie nodara 
lielāku ļaunumu nekā labumu. Sakarā ar to, ka gatavojoties vasaras 
sacensībām rollerslēpošanā (jautājums – cik daudz šādās vasaras 
rolleru sacensībās startē elites līmeņa ziemas distanču slēpotāji?) tiek 
palielināta slodzes intensitāte. Pēc tam sākas pirmā sniega treniņu 
nometnes. Kur un cik ilgi, ir atkarīgs no finansēm. Kamēr ir garas 
dienas vai arī ir apgaismotās trases, trenējas 2 – 3 reizes dienā. PSRS 
izlase pirmā sniega nometnē Mončegorskā sakarā ar to, ka dienas 
gaišā daļa bija īsa, trenējās vienu reizi dienā 80 – 100 km vienā 
piegājienā. Summā trenējās līdz pat 8 stundām dienā, un tā vismaz 
2 – 3 – 4 mēnešus pēc kārtas – ar ideju – jo vairāk, jo labāk. Tas arī 
ir galvenais etaps slēpotāja sagatavošanās procesā. Uzskata – ja tā 
nedarīs, tad nebūs rezultātu. Gadās, ka  dara tā, bet rezultātu kā nav, 
tā nav. Ko tad ar šāda veida sistēmas treniņiem dara? Šie slēpotāji 
neveido izturības bāzi – viņi palielina un izstiepj sirdi.

Kas tur ir slikts? Slikti ir tas, ka visi vienādi izmanto vienus 
un tos pašus līdzekļus, neņemot vērā atlēta individuālās īpatnības. 
Piemēram, braucot vienā treniņu grupā ar vienādu pārvietošanās 
ātrumu, vienam sirdsdarbības frekvence ir 190 sit/min, bet citiem 
150 sit/min. Kurš cenšas noturēties līdzi grupai ar sirdsdarbības 
frekvenci tuvu 190 sit/min, pēc mēneša „atslēgsies” un apjēgs (vai 
treneris nojautīs), ka šī treniņu sistēma neko labu nav devusi. Šim 
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IEVADA VIETĀ

Slēpošana ir viens no tiem sporta veidiem, kurā pēdējo 70 gadu 
laikā ir novērojams vislielākais pārvietošanās ātruma pieaugums. 
Piemēram, vēl tūlīt pēc II pasaules kara, 40. gadu beigās, Olimpiskajās 
spēlēs 50 km distanci slēpoja aptuveni 4 stundās. Mūsdienās šo 
distanci veic pat ātrāk par 2 stundām. Ja ilgus gadus slēpošanā bija 
tikai viens pārvietošanās variants, kuru mūsdienās sauc par klasisko, 
kad atgrūšanās notiek ar “stāvošu” slēpi un slēpes pārvietojas paralēli 
viena otrai, tad nez kāpēc mūsdienās “izgudroja” tādu pārvietošanās 
veidu kā slidsoļus, kurus bieži realizēja arī agrāk, bet sakarā ar to, 
ka distances nesagatavoja ar tehniskām iekārtām, slidsolis netika 
izmantots. būtiski ir izmainījies inventāra gatavošanas tehnoloģiskais 
process. Ievērojami izmainījusies arī slēpotāju sagatavošanas 
sistēma, ievērojamus sasniegumus guvusi arī bioloģiskā zinātne un 
to zinātņu joma, kurām it kā nebūtu tieša sakara ar slēpošanu. Pēdējo 
15 – 20 gadu laikā dažādās zinātņu nozarēs ir piešķirtas 12 – 15 
Nobela prēmijas, kuru autori ir veikuši pasaules mēroga atklājumus, 
tiešā vai netiešā veidā ietekmējošus slēpošanas sportu. bet zinātnes 
sasniegumi iet ievērojami pa priekšu sportam un arī slēpošanai. 
Kāpēc? Acīmredzot slēpošanas sporta speciālisti nespēj uz šo brīdi 
aptvert to pozitīvo ietekmi, ko dod zinātnes sasniegumi. Treneri 
vienkārši atpaliek savā profesionālajā sagatavotībā un cenšas akli 
kopēt tos trenerus, kuri ieklausās zinātnieku rekomendācijās. Parasti 
kopēšanai ir kļūdu variativitāte.

Šajā darbā mēģināts vienkāršā (cik nu tas ir iespējams) valodā 
izklāstīt jaunākos bioloģisko zinātņu sasniegumus un to izmantošanas 
iespējas slēpošanā.
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 Ja slēpotājs regulāri trenējas, tad šīs simpātiskās nervu sistēmas 
un klejojošā nerva ietekmējošās komponentes nav tik izteiktas. 
Teicami sagatavotiem slēpotājiem sirdsdarbības frekvencei miera 
stāvoklī ir jābūt vismaz 40 sit/min, bet tiem, kuri kaut nedaudz slēpo, 
sirdsdarbības frekvencei vajadzētu būt 45 – 55 sit/min robežās.
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Protams, ka minētie piemēri nav vienīgais variants. Reālos 
testos novirzes no līnijas var būt jebkurā vietā un uz jebkuru pusi. 
Reizēm šajā grafikā var būt 4 vietas, kurās izmainās līknes līnija. Lai 
precizētu testā iegūtā grafika interpretāciju, vispirms nepieciešams 
precizēt plaušu ventilācijas izmaiņas. Pēc sirdsdarbības frekvences 
izmaiņām praktiski gandrīz nav iespējams noteikt anaerobo slieksni. 
Vajadzīga papildus informācija – vai nu plaušu ventilācijas vai 
laktāta koncentrācijas izmaiņas. Pirmais līknes lūzums sakrīt ar 
plaušu ventilācijas izmaiņu lūzumu, un tas ir aerobā sliekšņa punkts. 
bet otrais plaušu ventilācijas lūzuma punkts atbilst anaerobajam 
slieksnim, kas sakrīt ar 4 mmol/l laktāta koncentrācijas līmeni asinīs. 
Vairums gadījumos tie sakrīt.

Šajā testa analīzē var iegūt vairākus secinājumus:
var noteikt sirds potenciālās spējas skābekļa transporta 
jomā,
ja rekrutējas oksidatīvās muskuļu šķiedras un vienlaikus tiek 
fiksēta slodzes jauda un sirdsdarbības frekvence, novērojama 
likumsakarība starp sirdsdarbības frekvenci un slodzes 
jaudu,
ja ignorē turpmākās izmaiņas līknē un turpina to līdz 190 sit/
min (2.attēlā raustītā līnija), tad var prognozēt, kas notiktu, 
ja atlēts sasniegtu sirdsdarbības frekvenci 190 sit/min un ja 
viņam būtu tikai oksidatīvās muskuļu šķiedras. 

Tā var prognozēt katra atlēta potenciālās iespējas.
Atlēta potenciālo iespēju prognozēšana, izmantojot kāpņveida 

grafika līkni, ir ļoti precīza un korekta. Pēc tam, kad sistoliskais 
tilpums ir sasniedzis savu maksimumu, šis lielums stabilizējas un 
sāk samazināties tikai tad, ja ir novērojams diastoles defekts. Tas ir 
novērojams ļoti lielās frekvencēs, kuras ir augstākas par anaerobo 
slieksni. Tādēļ var veikt ekstrapolāciju līdz pat 190 sit/min, ja tas nav 
maksimālais lielums. Parasti slēpotājiem maksimālā sirdsdarbības 
frekvence ir aptuveni 180 – 190 sit/min. bet tas, protams, ir zems 
rādītājs, salīdzinot ar citiem sporta veidiem. Kāpēc tas slēpotājiem 
ir tik zems? Tāpēc, ka labi trenētiem slēpotājiem teicamā sportiskā 
formā anaerobais slieksnis ir aptuveni 80 – 90% līmenī no skābekļa 

•

•

•
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maksimālā patēriņa līmeņa. Nav nekāda stimula pārmērīgi palielināt 
sirdsdarbības frekvenci, tādēļ tā nav lielāka par 180 – 190 sit/
min. Reti, it īpaši slēpotājam, sirdsdarbības frekvence ir 200 un 
vairāk sitieni minūtē. Tādēļ slēpotāji slēpo ar savām spējām tuvu 
sirdsdarbības frekvencei – nedaudz augstāku par anaerobo slieksni. 
bieži ir novērojams psiholoģisks moments – slikti sagatavotie 
slēpotāji slēpo ar 210 sit/min – varbūt pat ar 220 sit/min. Tā ir rupja 
kļūda, jo slodze jārealizē ar zemāku sirdsdarbības frekvenci.

Pēc līknes (grafika) rakstura var spriest par skeleta muskuļu 
stāvokli, par oksidatīvajām un glikolītiskajām muskuļu šķiedrām. 
Ļoti vērtīgu informāciju var iegūt salīdzinot dažādos laika posmos 
veikto testu grafikus. Palielinoties trenētībai, mainās grafiskais 
attēls. Pēc izmaiņām grafika līknēs var secināt par notikušajām 
izmaiņām. Parasti palielinās visu komponentu raksturlielumi. Tomēr 
gala rezultātu nosaka ar trīs tipu izmaiņām grafika kompozīcijā un 
dažādām komponentēm.

Palielinoties oksidatīvo muskuļu šķiedru spēka izpausmēm (to 
hipertrofija), pirmais lūzuma punkts novirzās pa labi (3.attēls). Var 
uzskatīt, ka atlēts ir veicis spēka treniņus un tā rezultātā kaut kas 
ir noticis ar oksidatīvajām muskuļu šķiedrām. Šāda veida izmaiņas 
parasti notiek tad, kad ir veikti statodinamiskie vingrinājumi.

3.attēls. Grafika līknes izmaiņas ir iepriekšējā līmenī „A”, ja spēks nav palielināts
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divas supersērijas, kuras nodrošinās tonizējošu efektu noslogotajiem 
muskuļiem (par spēka treniņiem turpmākajās nodaļās. Tūlīt pēc 
spēka treniņiem obligāti jāuzņem uztura bagātinātāji (ja ir drosme 
– anaboliskos steroīdus). Vislabākais variants ir anaboliskie steroīdi 
terapeitiskās devās. Tie darbojas ļoti efektīvi un terapeitiskās dozās 
ideāli nostiprina un saglabā veselību, kas, protams, ir ļoti svarīgi, 
un muskuļu kvalitāte arī būs ideāla. Ja nevar lietot anaboliskos 
steroīdus dopinga kontroles vai citu iemeslu rezultātā, tad jālieto 
tās piedevas, kuras ir oficiāli atļautas - piemēram, dažādi augu 
valsts anabolizatori. Ja nebūs anabolizatoru, tad muskuļi vienkārši 
neizturēs tādas slodzes. Pakāpeniski samazināsies muskuļu masa, 
it īpaši trenējoties viduskalnē. Ja muskuļu masa samazinās, ilgi 
nav jāgaida sirds muskuļa distrofija. Cilvēka organisms ir pakļauts 
īpašai likumsakarībai – vispirms tiek aizsargātas smadzenes un 
sirds, tikai pēc tam viss pārējais. Tātad, ja saglabāsies muskuļu 
masa, tad nebūs nekādu problēmu ar smadzeņu koordināciju un 
sirds darbība saglabāsies 100% līmenī. Kāpēc ir nepieciešamas 
smadzeņu darbības koordinācijas spējas – ja distanču slēpošanā it kā 
tām nebūtu būtiskas nozīmes, tad biatlonā rokas – acs koordinācija 
šaušanas vingrinājumos ir absolūti nepieciešama, bet kalnu treniņos 
samazinātā muskuļu masa sagrauj arī smadzeņu darbības efektivitāti 
un līdz ar to šaušanas rezultātu samazināšanās ir acīmredzama. 
Šajā gadījumā nav jāmeklē vaina biatlonistos, bet gan teorētiskajās 
zināšanās un spējā ieklausīties zinātnieku rekomendācijās.

Kā palielinās sistoliskais tilpums, tā uzreiz samazinās 
sirdsdarbības frekvence miera stāvoklī. Normālam un praktiski 
veselam cilvēkam sirdsdarbības frekvence ir 60 – 70 sit/min. bet 
gadījumā, ja sirds ir ievērojami hipertrofēta, kas slēpotājiem ir 
praktiski iespējama parādība, tad sirdsdarbības frekvence var būt 
40 – 42 sit/min, atsevišķos gadījumos pat 30 un mazāk sit/min. Ja 
sirdsdarbības frekvence miera stāvoklī ir mazāka par 30 sit/min, tas 
norāda, ka slēpotājam ir ļoti liela sirds.

Emocijas, protams, izkropļo šo skaisto ainu. Tiklīdz sāk trenēties 
ar liela apjoma zemas intensitātes slodzēm, tūlīt kaut kas notiek ar 
sirdi, palielinās klejotājnerva tonuss u.tml. Tā pamatā ir tas, ka sirds 
vēl nav izstiepta, sirdsdarbības frekvence jau ir samazināta. 
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To, ka cilvēka muskuļus veido dažāda veida muskuļu šķiedras, 
mūsdienās zina daudzi atlēti. bet kā nosaka šo muskuļu šķiedru 
proporciju muskuļos? Vairums sporta speciālistu, tajā skaitā treneri, 
zina, kas ir biopsija. No augšstilba ārējās virsmas ar speciālu adatu 
paņem nelielu muskuļa gabaliņu un ar speciālām bioķīmiskām 
metodēm nosaka lēno un ātro muskuļu šķiedru proporciju. Ja kādam 
no atlētiem dominē ātrās muskuļu šķiedras, tad tas norāda, ka viņam 
ir priekšrocības spēka – ātruma – jaudas sporta veidos, piemēram, 
sprintā, lekšanas un mešanas disciplīnās, svarcelšanā u.tml. Ja dominē 
lēnās muskuļu šķiedras, tad šim atlētam ir priekšrocības izturības 
sporta veidos, tajā skaitā – distanču slēpošanā un biatlonā.

biopsija ir sāpīga metode, bet ir arī citas metodes, kā nosaka 
muskuļu šķiedru proporciju praktiski bez sāpēm. Pašlaik galvenais 
uzdevums nav noskaidrot, kā nosaka muskuļu šķiedru tipu kompozīciju, 
vai kuras muskuļu šķiedras dominē atlēta skeleta muskuļu sistēmā.

Vispirms jāprecizē, kas ir slēpotājs. Ja izpēta procesus, kuri 
risinās atlēta organismā, neatkarīgi no tā, vai tas ir slēpotājs (nosacīti) 
vai arī vieglatlēts, sākot ar 1500 m garu distanci, viņu organismos 
enerģijas producēšanas procesi risinās vienādi. Ja vieglatlētikā runā 
par vidējām distancēm, tad slēpošanā par sprintu, bet gadījumā, ja 
runa ir par garajām distancēm, tad šajā gadījumā kā slēpotāji, tā 
vieglatlēti faktiski ir vienādā stāvoklī.

Riteņbraukšanā 4 km distancē un vienas stundas braucienā uzvar 
tie atlēti, kuri ir labākie vidējās distancēs. Praktiski šie riteņbraucēji 
uzvar visās distancēs. Līdzenumā un trekā labākie ir tie riteņbraucēji, 
kuri uzvar 4 km braucienā, jo viņiem sava ķermeņa masa nav jāceļ 
uz augšu. Riteņbraukšanā ir zināmi ievērojami sportisti, piemēram, 
Indurainens, Merks, Amstrongs, kuri uzvarēja, sākot ar 4 km 
iedzīšanas braucienu un garākās distancēs. Viņi dažādos laika posmos 
uzstādīja pasaules rekordus 5 km, 10 km, 20 km, 25 km, 50 km un 
stundas braucienos un neatkarīgi no distances garuma pārvietošanās 
ātrums mainījās minimāli.
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Līdzīga situācija ir arī ātrslidošanā, kur nav kāpumu. Piemēram, 
Haidens uzvarēja, sākot ar 500 m un beidzot ar 10000 m. Protams, ka 
ir arī tīrie sprinteri, kuri spēj ātri noslidot tikai 500 m, varbūt arī 1000 
m, bet garākās distancēs viņi nevar uzrādīt labus rezultātus, jo viņu 
muskuļos ļoti ātri palielinās skābuma koncentrācijas līmenis.

Identiska situācija ir novērojama arī distanču slēpošanā un 
biatlonā, ja sacensības notiek līdzenumā. Tomēr ir jāņem vērā 
atšķirības, slēpojot klasiskajā stilā un slidsoļos.

Katrā slēpošanas stilā dažādāk tiek noslogoti muskuļi. Slēpošanā 
ir jauna slēpošanas disciplīna – sprints, kurā, kā rāda pagaidām vēl 
nelielā pieredze, uzvar cita tipa slēpotāji. Arī sacensībās ar kopējo startu 
uzvar citi slēpotāji, pat ne no slēpošanas lielvalstīm. Tātad slēpošanā 
ir novērojama kaut kāda specializēšanās. Šī specializēšanās ir izteikta 
vieglatlētikā, kur viss ir ļoti vienkārši – skrien un tikai skrien. Tāpēc 
arī zinātniskie pētījumi tiek vairāk veikti ar vieglatlētiem. Tātad, kas 
ir raksturīgs vidējo distanču skrējējiem vai sprinteriem slēpošanā? 
No aerobo darbspēju viedokļa šie atlēti ir tikpat kā maratonisti vai 
50 km slēpotāji. Viņi anaerobā sliekšņa līmenī (AnS) patērē skābekli 
tikpat cik maratonisti. Maratonistam, skrienot vai slēpojot garās 
distances, slodzes realizēšanā ieslēdzas visas lēnās vai oksidatīvās 
muskuļu šķiedras, papildus maratonisti nedrīkst iesaistīt slodzes 
realizēšanā citas šķiedras. bet, ja tā notiek, viņš ir slikts maratonists 
vai garo „gabalu” (distanču) slēpotājs. Ja gargabalniekam 50% ir 
lēnās muskuļu šķiedras un otri 50% ir ātrās muskuļu šķiedras, tas 
nozīmē, ka šis slēpotājs „ved” līdzi aptuveni 6 – 8 liekus kilogramus. 
Iesaistīt slodzes realizēšanā ātrās vai glikolītiskās muskuļu šķiedras 
nedrīkst, jo tās ātri sāk producēt pienskābi un ātri attīstās nogurums. 
Vienīgais, ko šis atlēts ar šīm ātrajām muskuļu šķiedrām var darīt, 
ir „vest” līdzi visus kilometrus šo lieko ātro muskuļu šķiedru masu. 
Tas nozīmē to, ka labs vidusdistančnieks vai sprinteris slēpošanā ir 
slikts maratonists vai garo distanču slēpotājs. Slikts garo distanču 
slēpotājs ir vidusdistančnieks, kuram nav liels pārvietošanās ātrums 
100 m distancē, viņam ir ātrās muskuļu šķiedras, bet tās  nav 
izturīgas. Tādēļ, lai veiktu 1,5 km sprinta distanci, viņš izmanto 
lēnās – oksidatīvās muskuļu šķiedras, pakāpeniski distances laikā 
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12. KĀ  PALIELINĀT  SIRDS  
MUSKUĻA DARbSPēJAS,  TO 
IZSTIEPJOT  ?

Pieņemsim, ka sirds sistoliskais tilpums jāpalielina par 20%. Cik 
ilgi jātrenējas, lai to sasniegtu? Teorētisku apsvērumu un Krievijas 
zinātnieku aprēķinu pamatā ir šādus aprēķinu sistēmas:

ja jāpalielina par 20%, jātrenējas vismaz 3 – 4 reizes nedēļā, 
2 stundas katrā treniņu nodarbībā (ar sirdsdarbības frekvenci 
120 – 130 sit/min, kurā var sasniegt maksimālo sistolisko 
tilpumu),
ja jāpalielina par 50% - 60%, tad jātrenējas vismaz 3 – 4 
reizes nedēļā   2 stundas 2 reizes dienā,
lai hipertrofētu par 100%, lai palielinātu sirdi divas reizes, 
nepieciešami ļoti lieli treniņu slodžu apjomi. Jātrenējas katru 
dienu 4 – 5 stundas,
ja vēl vairāk jāpalielina sirds izmēri, tad katru dienu jātrenējas 
5 – 8 stundas.

Šāda apjoma treniņu nodarbības jāturpina 4 – 5 mēnešus. Pēc 
tam atlētam būs vienkārši izstiepta sirds. Saglabāt šādu stāvokli ir 
samērā vienkārši, bet nodrošināt to, lai tik liela sirds saglabājas uz 
visu atlikušo mūžu, ne praktiski, ne teorētiski nav iespējams. Tiklīdz 
pārtrauc treniņus, sirds izmēri pakāpeniski samazinās. Olimpiskajiem 
čempioniem slēpošanā 10 gadu laikā sirds izmēri samazinās par 60 
– 80%, kaut gan sirds masa gandrīz neizmainās.

Treniņu procesa laikā, kad galvenā un vienīgā dominante ir sirds 
izmēru palielināšana, jāsaglabā arī galveno skeleta muskuļu spēka 
izpausmes. Turpinot trenēties 5 – 6 stundas dienā (nav svarīgi ar 
kādiem līdzekļiem – skriešana, soļošana, slēpošana, riteņbraukšana, 
airēšana, peldēšana, rollerslēpošana u.tml.), obligāti jāizpilda 
statodinamiskie spēka vingrinājumi galvenajām muskuļu grupām 
(labāk pēdējā treniņu nodarbībā īsi pirms naktsmiera). Nepieciešamas 
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Kad oksidatīvo šķiedru spēks ir palicis iepriekšējā līmenī, bet ir 
palielināts mitohondriju daudzums glikolītiskajās muskuļu šķiedrās 
un tās tuvojas oksidatīvo šķiedru struktūrai, tad pirmais līknes lūzuma 
punkts „A” paliek vecajā vietā, bet teorētiski tam vajadzētu būt vietā, 
ko uzrāda 3.attēlā raustītā līnija. Šāda veida izmaiņas ir raksturīgas 
tradicionālajai slēpotāju gatavošanas sistēmai. Tradicionālā slēpotāju 
sagatavošanas sistēma, kā arī dažāda veida novirzes gadījumā nav 
novērojamas pozitīvas izmaiņas oksidatīvo šķiedru jomā. Šajā 
gadījumā šis A punkts faktiski ir nemainīgs, tikai nedaudz novirzās pa 
labi, bet līknes leņķis sasveras pa labi. Tas norāda, ka ir uzlabojusies 
trenētība glikolītiskajās muskuļu šķiedrās.

4.attēls. Palielinoties sirds sistoliskajam tilpumam, līkne novirzās pa labi uz leju

Palielinoties sirds sistoliskajam tilpumam vai sirds lielumam 
(4.attēls), testa līkne novirzās  pa labi uz leju un faktiski tā ir paralēla 
([1] un [2]) sākuma testa līnijai līdz „A” punktam – lūzuma punktam. 
4.attēlā tās ir paralēlas raustītas līnijas [1] un [2]. Sākumā, uzlabojoties 
sistoliskajam tilpumam, pēc lūzuma punkta līknes novirzās pa labi 
[3] un [4], vēlāk visa līkne jau no paša testa sākuma novirzās pa labi 
un uz leju paralēli pirmajam testam.

Vai var ar šo testu aptuveni noteikt skābekļa patēriņu? Ja tests 
tiek veikts uz veloergometra, tad lietderības koeficients ir nemainīgs 
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(23 ± 1%) un stabils, un no mehāniskās jaudas uzreiz var noteikt, 
cik daudz organisms patērē skābekli. Uz veloergometra viens litrs 
patērētā skābekļa (l/min) atbilst aptuveni 20 l/min plaušu ventilācijas 
un 75 – 80 vatiem (jaudas). Ja testā izmanto skriešanu, tad lietderības 
koeficients būtiski ir atkarīgs no skriešanas tehniskās meistarības 
līmeņa, no skriešanas tempa, no t, kā tiek novietota pēda. Tādēļ ir 
ļoti grūti šajā gadījumā kaut ko konkrētu noteikt.

39

Piemēram, talantīgs indivīds maksimālu mitohondriju daudzumu 
var sasniegt 100 dienu laikā, bet mazāk talantīgam nepieciešams 
ievērojami lielāks laiks. Ja oksidatīvās šķiedras ir aptuveni 20%, 
bet glikolītiskās ir 80%, tad praktiski ir nereāli cīnīties pret dabas 
likumiem.

10

pieslēdzot ātrās glikolītiskās muskuļu šķiedras, bet, kad finišā 
nepieciešams palielināt ātrumu, tad nav ar ko to realizēt. Tātad, kurš 
sprinta distances beigās ir nonācis ar ātro šķiedru rezervi, spēj uzvarēt 
1,5 km sprintā distancē. Visiem 800 un 1500 m skrējējiem četrgalvu 
muskulī ir tikai lēnās muskuļu šķiedras, bet augšstilba mugurējā pusē 
ir tikai ātrās muskuļu šķiedras, kuras var būt oksidatīvas.
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1. MUSKUĻU  ŠĶIEDRU  TIPI.  KĀ  
TRENIŅOS MAINĀS  ŠĶIEDRU  
KOMPOZĪCIJA    

Muskuļu šķiedru tipus var klasificēt vairākos variantos. Pirmais 
variants raksturojas ar to, ka muskuļu šķiedras iedala lēnajās (LMŠ) 
un ātrajās (ĀMŠ). Šīs klasifikācijas pamatā ir enzīms ATf-āze, kurš 
var būt kā ar ātru, tā ar lēnu darbības efektu. Tā rezultātā muskuļu 
šķiedras iedalās tādās, kuras spēj ātri sarauties un tādās, kuras spēj 
lēni sarauties. Ātro un lēno šķiedru proporciju nosaka iedzimtības 
faktori, un šo proporciju praktiski nevar izmainīt.

Otrais variants – muskuļu šķiedras iedala oksidatīvajās un 
glikolītiskajās muskuļu šķiedrās. Šo sadalījumu nosaka mitohondriju 
daudzums (mitohondrijās notiek enerģijas producēšana, izmantojot 
skābekli). Ja muskuļu šķiedrās ir mitohondrijas, tad tās ir oksidatīvās 
muskuļu šķiedras (OMŠ). Ja mitohondriju ir maz vai vispār nav, 
tad tādas muskuļu šķiedras ir glikolītiskās. Muskuļu šķiedru spēja 
uz glikolīzi arī ir iedzimta spēja, kuru nosaka glikolītisko enzīmu 
daudzums. Treniņu rezultātā ir iespējams muskuļu šķiedrās palielināt 
mitohondrijas. Palielinoties mitohondriju izmēriem un skaitam 
(blīvumam), bijušās glikolītiskās kļūst par oksidatīvi glikolītiskām 
šķiedrām.

Muskuļu šķiedru tipa klasifikācijā ir zināma problēma. bieži 
jauc šos abus klasifikācijas variantus. Vēl lielāku neizpratni rada 
cits proporcionalitāti noteicošais variants – cik ir ātro un cik ir lēno 
muskuļu šķiedru muskulī.

bieži, runājot par lēnajām šķiedrām, domā par oksidatīvajām 
šķiedrām, jauc glikolītiskās ar ātrajām. faktiski arī lēnās šķiedras 
var būt glikolītiskas. Zināms, ka slimniekam, ilgstoši ārstējoties 
un atrodoties nekustīgās pozās, pēc izveseļošanās, izrakstoties 
no slimnīcas, ir nepieciešams zināms laiks, lai no jauna iemācītos 
staigāt. Pirmkārt, jau tāpēc, ka ir izzudušas kustību koordinācijas 

38

11. CILVēKA  IESPēJU MAKSIMUMS

Cilvēkam ģenētiski ir noteikti iedzimtības robežlielumi, ģenētiski 
noteikts ir šūnu daudzums sirds muskulī. Vienam ir „plānota” 
neliela sirds, citam turpretī – ļoti liela. Arī mazu sirdi var ievērojami 
palielināt, bet, ja, sākot „stiepšanas” procesu, sirds ir bijusi lielāka, 
tad arī beigās tā būs lielāka. 

Līdz ar to sākas atlases problēmas. Slēpošanā kā izturības 
sporta veidā uz prognozējamiem rezultātiem ļoti stipri iedarbojas 
iedzimtības faktori.

Ja skatās uz skeleta muskuļiem, arī tie lielā mērā ir atkarīgi no 
ģenētikas. Pirmkārt, iedzimtība nosaka absolūto muskuļu šķiedru 
skaitu. Muskuļu masas palielināšanās lielā mērā ir atkarīga no 
muskuļu šķiedru struktūras iekšējām rezervēm, bet ne tādēļ, ka 
palielinās muskuļu šķiedru skaits (hiperplāzija nozīmē miofibrillu 
skaita palielināšanos, bet tikai ļoti retos gadījumos – līdz 5% 
- palielinās muskuļu šķiedru skaits un tikai izteiktos spēka sporta 
veidos).

Otrkārt - muskuļu šķiedru bioķīmiskās īpašības. Jau sen zinātnieki 
ir pierādījuši, ka arī enzīma ATf-āzes ietekme uz muskuļu aktivitāti 
un saraušanās ātrumu ir ģenētiski noteikta. Pastāv hipotēze, ka 
anaerobās glikolīzes enzīms (laktāta dehidrogenāze) arī ir iedzimta 
parādība. bet, lai muskuļu šķiedru pārveidotu par oksidatīvo, ir 
nepieciešami tikai treniņi. Lai šķiedras būtu glikolītiskas, visu izšķir 
ģenētika. Lai šķiedras pārveidotu par oksidatīvām, nepieciešams cita 
veida enzīms LDH – sirds muskuļa tipa (laktāta dehidrogenāze). 
LDH sirds tipa un skeleta muskuļu LDH tilpuma jomā jābūt ne 
tikai līdzsvarā, bet LDH sirds varianta enzīmam jābūt pārsvarā. 
Neskatoties uz to, vienam indivīdam muskuļu šķiedru pārveidošana 
par oksidatīvajām notiek ātri, jo viņam iedzimtības rezultātā ir maz 
glikolītisko enzīmu, savukārt, citam indivīdam, kuram šo glikolītisko 
enzīmu ir daudz, ir lielas problēmas savas  muskuļu šķiedras pārveidot 
par oksidatīvajām.
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15. SAGATAVOŠANĀS  METODIKA

Vispirms skeleta muskuļi un tad sirds tilpums - tādu versiju 
piedāvā itāļu slēpotāji. Itālijā par vadošo treneri strādā zviedru 
tautības treneris Nelsons. Viņš vada distanču slēpotāju sagatavošanas 
centru. Līdz tam viņš strādāja Zviedrijā par riteņbraukšanas treneri un 
sagatavoja olimpisko komandu 100 km braucienā. Zviedru komanda 
divas reizes uzvarēja olimpiskajās spēlēs. Vēlāk  Nelsons ieradās 
Itālijā un sāka gatavot airētājus, soļotājus, skrējējus. Itālijas airētāji ir 
labi zināmi kā elites līmeņa atlēti. Viņa trenēšanas pamatā ir princips: 
vispirms jāsagatavo skeleta muskuļi vai galvenais dzinējs, pēc tam 
ar šo muskuļu palīdzību var sasniegt rezultātus. Ja nebūs sagatavoti 
muskuļi, tad nav gaidāmi rezultāti. Ja vispirms sagatavo funkciju 
un tad šo slieksni mēģina pilnveidot, praktiski nekas nevar notikt 
– muskuļi kā bija mazi, tā arī mazi paliek. Un līdz ar to muskuļi 
kļūst limitējošais faktors jebkurā sporta veidā. Vispirms jāsagatavo 
muskuļi, tie ir jāpalielina, arī jāpalielina jauda atbilstoši sporta 
veidam. Spēka treniņu sistēma vairāk līdzinās svarcēlāju treniņiem, 
tā ir ļoti vērtīga un dod acīmredzamus rezultātus. Pēc tam sāk realizēt 
intensīvus treniņus anaerobā sliekšņa līmenī. Sistemātiski nosaka 
laktāta koncentrācijas līmeni un anaerobo slieksni. Galvenā atšķirība 
Nelsona sistēmā ir tā, ka viņš vienlaikus ar spēka slodzēm neaizmirst 
arī aerobos treniņus - pēc spēka treniņiem nopietni uzlabo aerobās 
darbspējas. 

Ko darīja Jaunzēlandes vieglatlētu treneris Lidjards, gatavojot 
elites līmeņa atlētus? Liela apjoma treniņi tika realizēti, skrienot 
pa kalnainu apvidu. Kāpumi atsevišķos gadījumos ir tik stāvi, ka 
pa tiem tikt augšā var gandrīz tikai četrrāpus, un vajag ļoti spēcīgi 
atgrūsties ar kājām. Obligāta prasība ir šo slodzi veikt ar zemu 
sirdsdarbības frekvenci, pretējā gadījumā tiks garantēta pārmērīgi 
augsta sirdsdarbības frekvence un ar to saistīta sirds muskuļa 
distrofija. Veicot kāpumu pakāpeniski, sāk rekrutēties aizvien vairāk 
muskuļu šķiedru, un pēc minūtes jau visas muskuļu šķiedras veic 
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fizisko slodzi (tā tam vajadzētu būt). Ja būs glikolītiskās šķiedras, 
tad šādos kāpumos netiks augšā un būs jāapstājas, bet šo kāpumu 
var veikt arī soļojot un pēc tam turpināt ar skriešanu. Ja tādā veidā 
turpina treniņu procesu ilgstoši ar nelielu sirdsdarbības frekvenci, 
pēc zināma laika perioda visas glikolītiskās muskuļu šķiedras tiks 
pārveidotas par oksidatīvajām muskuļu šķiedrām, ja sistemātiski 
katru dienu trenējas, nepalielinot laktāta koncentrācijas līmeni. Gala 
rezultātā tiek sintezēts tik daudz mitohondriju, ka tās glikolītiskās 
šķiedras pārveidojušas par oksidatīvajām.

Tā arī bija vairākkārtēja olimpiskā čempiona P.Snela un Lidjarda 
treniņu sistēmas galvenā ideja. Protams, ka Lidjards toreiz neizprata 
šīs treniņu sistēmas teorētiskos, fizioloģiskos un bioķīmiskos pamatus. 
Mūsdienās tas ir skaidrāk par skaidru, bet diemžēl daudzi to nedara. 
Pēc tam Lidjards ieradās Somijā un trenēja atlētus. Viņam nekas 
neizdevās, jo sportisti skrēja pa līdzenumu. Jaunzēlandē vispār nav 
līdzenas vietas, tikai kalni un pauguri. Lidjards norāda, ka izturības 
treniņu periodā (aptuveni 4 – 5 mēneši) atlēti kalnainā apvidū 
skrien dienā aptuveni 20 km un ievērojami vairāk. Tikai tad slodzes 
realizēšanā ir iesaistītas visas muskuļu šķiedras, visas ir aktīvas, 
visas tiek trenētas. Jo vairāk, jo ilgāk, jo biežāk tās tiek trenētas, 
nepalielinot laktāta koncentrācijas līmeni, jo labāki ir rezultāti.

Somijā Lidjards strādāja divus gadus. Šajā laikā netika sasniegti 
vērā ņemami rezultāti. Kad Lidjards aizbrauca, somu treneri, acīm 
redzot, atrada Lidjarda  treniņu sistēmas galveno  un principiālo 
atšķirību, savienoja to ar savām somu sistēmas īpatnībām, un Somijā 
radās teicami garo distanču skrējēji. Piemēram, somu skrējēji kāpumus 
veica soļojot, bet ar ļoti plašiem soļiem (izklupienā), skriet nedrīkst. 
Pasaulē slavenajam skrējējam L.Virrenam tā bija vismīļākā treniņu 
metode. Viņš bieži nodarbojās ar medībām – vienlaikus lielisks 
treniņa līdzeklis - un veica kāpumus ar plašiem soļiem, mierīgi, ar 
sirdsdarbības frekvenci ne vairāk kā 120 sit/min, pat nesvīstot. Ar 
plašiem soļiem soļojot, glikolītiskās muskuļu šķiedras tiek rekrutētas 
tā, lai tās pārveidotu par oksidatīvajām šķiedrām. Šāda veida slodzēs 
tiek izstiepts arī sirds muskulis un palielinās tā sistoliskais tilpums.

Pēdējos gados garo distanču skriešanā dominē Etiopijas un 
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10. LĪDZSVARS  IR  SASNIEGTS, KO 
DARĪT TĀLĀK?

Daudzos gadījumos elites līmeņa atlētiem tā ir klasiska situācija 
un problēma. Elites līmenī gandrīz visiem slēpotājiem ir sasniegts šis 
līdzsvars starp sirds muskuļa spēju nodrošināt skābekļa transportu un 
skeleta muskuļu spējām patērēt (utilizēt) šo skābekli. bet vienmēr 
rodas jautājums – ko un kā darīt tālāk? Turpinājumā nepieciešama 
specializēšanās – nosacīti jāorientējas uz garajām distancēm. Vecāka 
gadagājuma atlēti aiziet uz garajām distancēm, bet jaunie orientējas 
uz sprintu. Ja ir doma nodarboties ar sportu vēl vairākus gadus, 
jāpalielina muskuļu masa, lai būtu rezerve, ar kuru veikt jaudīgu 
finišu, veidojot skābekļa parādu.

Šai papildus muskuļu masai līdz galam ir jāizsmeļ skābeklis 
asinīs, pie tam minimāli palielinot laktāta koncentrāciju. Atlēts, 
kuram ir šāda veida muskulatūra, spēj uzvarēt slēpošanas sprintu vai 
finiša posmu grupu startā. Šie ir mūsdienās divi ļoti populāri slēpotāju 
tipi. Jāmeklē rezerves, lai, maksimāli paplašinātu sirds izmērus 
(dilutēt), skeleta muskuļu palielināšana nav tik problemātiska. Pareizi 
organizējot treniņu procesu, vienmēr var palielināt muskuļu masu. 
Olimpiskiem svarcelšanas atlētiem problēma ir palielināt spēku, 
nepalielinot muskuļu masu. Lai sasniegtu sabalansētību, vienmēr 
jāiesāk ar sirds izmēru palielināšanu, ar kreisā kambara palielināšanu, 
bez kā neko praktiski nav iespējams sasniegt.

12

spējas, bet, otrkārt, tāpēc, ka destrukturizējas muskuļi. Tas saistīts ar 
to, ka samazinās mitohondriju daudzums lēnajās muskuļu šķiedrās. 
Pussabrukuma periods ir tikai 20 – 24 dienas. Ja slimnīcā ir pavadītas 
50 dienas, tad no mitohondrijām praktiski nekas nav palicis pāri. 
Muskuļu šķiedras ir kļuvušas par lēnām glikolītiskajām, jo lēno un 
ātro šķiedru iedalījums ir iedzimtības rezultāts, bet mitohondriju 
daudzumu iegūst dzīves laikā (ātrās muskuļu šķiedras pareizu treniņu 
rezultātā spēj realizēt oksidatīvos procesus).

No treniņu procesa viedokļa, slēpošanā atlases procesā nav 
pareizi muskuļu šķiedras iedalīt lēnajās un ātrajās.

Jebkurā sporta veidā, it īpaši slēpošanā, nav svarīgi, cik ātri 
saraujas muskuļu šķiedras, vai tas process norisinās lēni vai ātri. 
Slēpošanā ir svarīgi, kā glikolītiskās muskuļu šķiedras treniņu procesā 
pārveidot par oksidatīvajām, kuras ir spējīgas ilgstoši darboties. Tikai 
tādā veidā atlēts tiek trenēts un „pārveidots” par slēpotāju.

Slēpošanā kā cikliskajā sporta veidā treniņu procesa galvenais 
mērķis ir palielināt mitohondriju izmērus un skaitu. Mitohondrijas ir 
tas vienīgais veidojums muskuļu šūnās, kur, izmantojot skābekli, tiek 
producēta ķīmiskā enerģija, kura muskuļu šķiedrās tiek pārveidota par 
mehānisko enerģiju. Sportiskā forma vai atlēta darbspējas slēpošanā 
palielinās vienlaikus ar mitohondriju skaita palielināšanos. Muskuļu 
šķiedras veido daudzas miofibrillas – diegveida veidojumus, kuri, 
savstarpēji ievelkoties (viens – otrā), nodrošina muskuļu saraušanos vai 
kontrakciju. Šim procesam ir nepieciešama enerģija, ar kuru vissīkākās 
muskuļu kontraktīlās vienības - miofibrillas iegūst no mitohondrijām, 
kuras apvij miofibrillas. Mitohondrijas miofibrillas var apvīt tikai vienā 
kārtā ( runājot nosacīti). Kvalitatīvu treniņu rezultātā visas muskuļos 
esošās miofibrillas tiek noklātas ar vienu mitohondriju kārtu. Gala 
rezultātā nav vairāk iespējams palielināt mitohondriju daudzumu. Lēnās 
muskuļu šķiedras slēpošanā ātri sasniedz savas fiziskās kondīcijas 
virsotni. Turpmākā darbspēju pilnveidošana notiek, pateicoties tam, ka 
treniņu procesā glikolītiskās tiek pārveidotas par oksidatīvajām muskuļu 
šķiedrām. Oksidatīvās muskuļu šķiedras ir oksidatīvas tikai tāpēc, 
ka tās pastāvīgi darbojas jebkuras intensitātes slodzēs ar maksimālu 
oksidatīvām šķiedrām raksturīgo intensitātes pakāpi.
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