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To parasti novēro slodzēs, kuras atlēti realizē 5 – 10 minutes. 
Atlēti, kuri realizē ilgstošas sacensību slodzes, kuru realizēšanā 
ir iesaistītas liela daudzuma muskuļu šķiedras, vienmēr izjūt 
“nāves punktu”. Ja treniņu slodzēs tiek rekonstruētas glikolītisko 
muskuļu šķiedru skābumu tolerances spējas, tad “nāves punkts” ir 
mazāk izjūtams un pāriet vieglāk pārvaramā formā.

Nogurums 
Ir tad, ja uz laiku samazinās darbspējas, kas tiek papildināts ar 

subjektīvām noguruma sajūtām. Lokalizēti nogurums ir atsevišķu 
fiziskas slodzes realizēšanas parametru samazināšanās.

Ja fiziskajai slodzei ir globāls raksturs un tās realizēšanas 
ilgums ir 3 – 9 min. robežās, tad noguruma izpausmes formai ir 
lokāls raksturs (muskuļu sāpes izsauc lokāla laktāta akumulēšanās 
noslogotajos muskuļos), kā arī elpošanas sistēmas muskuļu 
nogurums un centrālās nervu sistēmas nogurums (kuru nevar 
noteikt ar iekārtām). Ja fiziskā slodze visaugstākā intensitātes 
pakāpē tiek realizēta 1 minutē, (lokālais un reģionālais muskuļu 
noslogošanas variants) muskuļu nogurums veidojas, kad 
rekrutēšanās procesā  iesaistās visas muskuļu šķiedras, kad 
pilnīgi tiek izsmeltas līdz izsīkumam visas KrF rezerves. Bet tas 
nav absolūti korekti, jo nenoslogotajās muskuļu šķiedrās KrF 
krājumi netiek izmantoti slodzes realizējošo muskuļu darbības 
enerģijas nodrošināšanā. Kad fiziskā slodze tiek realizēta ilgāku 
laiku – ilgāk par 30 minūtēm, noguruma galvenais iemesls ir 
glikogena krājumu izsīkums muskuļos un aknās (hipoglikēmiskais 
fenomens). Šo fenomenu var novērot tiem atlētiem, kuri trenējas 
vismaz vienu mēnesi un uzturā ir nepietiekams ogļhidrātu 
daudzums 1 – 2 dienu laikā pirms treniņu slodzes realizēšanās, 
kad pirms tam nav bijuši specializēti treniņi, lai papildus uzkrātu 
un palielinātu glikogena krājumus organismā (“uzlādēšanos” ar 
ogļhidrātiem), un sacensību laikā ir nekorekti organizēts ēšanas 
process. Nogurums veidojas arī daudzu treniņu nodarbību laikā, 
kad organismā veidojas dažādas deficīta izpausmes, kas parasti ir 
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saistītas ar nekorektu uztura organizāciju treniņu procesā. Deficītu 
var veidot minerālvielas, vitamīni, aminoskābes, ogļhidrāti 
u.tml.

Atjaunošanās 
Pēc fiziskām slodzēm sākas atjaunošanās process, kuru iedala 

4 fāzēs:
ātrā atjaunošanās fāze;
lēnā atjaunošanās fāze;
superkompensācijas fāze;
garā (ilgstošā) atjaunošanās.

Ātrā atjaunošanās fāze ir saistīta ar fosfagenu krājumu (ATP 
un KrF) resintēzi. Vienlaikus notiek hemoglobīna infūzija ar 
skābekli. Ātrā atjaunošanās fāze ir saistīta ar laktāta koncentrācijas 
samazināšanos. Šis process ilgst aptuveni 30 – 60 minūtes. Ja 
atpūtai ir aktīvā forma – aerobo vingrinājumu variantā, tad laktāta 
koncentrācija samazinās 5 – 10 minūtēs. Lēnajā atjaunošanās 
fāzē notiek glikogena krājumu atjaunošanās kā muskuļos tā 
arī aknās. Šis process parasti ilgst 2 – 3 dienas un beidzas ar 
superkompensācijas fenomenu, kad akumulējas lielāks glikogena 
daudzums nekā tas bija pirms treniņu vai sacensību slodzes. 
Vienlaikus ar glikogena krājumu atjaunošanos lēnajā atjaunošanās 
fāzē notiek arī anaboliskie procesi,  kad muskuļu šķiedrās 
atjaunojas olbaltumvielu struktūras. Miofibrillas tiek atjaunotas 7 
– 10 dienās, mitohondriju olbaltumvielas atjaunojas 2 – 10 dienās. 
Visgarākais atjaunošanās process ir saistīts ar skrimšļaudu, cīpslu 
un saišu atjaunošanos, kas var turpināties no dažām dienām līdz 
pat gadam. Parasti tas ir saistīts ar mikrotraumu uzslāņošanos vai 
akumulēšanos šajos audos, kā rezultātā var rasties pat nopietnas 
traumas, kuras prasa ilgstošu atjaunošanos.

•
•
•
•

1_Muskulu_Treneshana_Serixo80_315x220.pdf
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Miofibrillu hiperplāzija
Spēka treniņu galvenais mērķis ir palielināt miofibrillu skaitu 

muskuļu šķiedrās. Cilvēka darbība vienmēr ir saistīta ar muskuļu 
funkcijas galveno izpausmi – spēka producēšanu. Muskuļus 
veido muskuļu šūnas vai muskuļu šķiedras. Lai palielinātu 
muskuļu šķiedru vilkmes spēku, nepieciešama hiperplāzija 
vai miofibrillu (kontraktīlo elementu) skaita palielināšana. Šis 
process ir iespējams tikai tad, ja miofibrillu sintēzes process ir 
ievērojami aktīvāks nekā parasti tiek producētas olbaltumvielas, 
atjaunojot noārdītās olbaltumvielas (atmirušās). Pēdējo gadu 
zinātniskajos pētījumos ir precizēts to faktoru daudzums (4), kas 
nosaka paātrinātu olbaltumvielu (miofibrillu) sintēzi (veidošanos) 
muskuļu šūnās:

1. faktors – aminoskābju krājumi šūnās;
2. faktors - anabolisko hormonu (augšanas hormona, 

testosterona u.c.) palielinātā koncentrācija asiņu plūsmā;
3. faktors - brīvā kreatīna koncentrācijas palielināšanās 

muskuļu šķiedrās;
4.faktors – palielināts ūdeņraža jonu (H+) daudzums muskuļu 

šūnās.
Lai nodrošinātu fizisko slodžu realizēšanas procesus, 

nepieciešams ATF (enerģijas izejvielas) aktina – miozīna 
(miofibrillu) vienības veidošanai. ATF protams ir nepieciešams 
arī tāpēc, ka tas nodrošina fizisko slodžu realizēšanu. Kā iepriekš 
norādīts, ATF krājumi ir nelieli, tie nodrošina 1 – 2 sek ilgu 
muskuļu darbības laiku. Cilvēka organismā notiek šī ATF resintēze 
(atjaunošana) pat fizisko slodžu laikā, pateicoties kreatīnfosfāta 
(KrF) krājumiem. Jebkurā veidā enerģijas producēšanas procesā 
ATF resintēzē tiek izmantots KrF un tā vietā, kā šo reakciju gala 
produkts, veidojas brīvais kreatīns. ATF resintēze anaerobā veidā 
notiek muskuļu šūnu citoplazmā, bet aerobā enerģijas producēšana 
notiek mitohondrijās, kuras apņem miofibrillas un atrodas šūnu 
kodolos, un uz sarkoplazmatiskā retikuluma membrānām. Ja 
dominē lēnās muskuļu šķiedras (oksidatīvās šķiedras) pār ātrajām 
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Stabilais slodzes realizēšanas stāvoklis 
Noteiktās jaudas nodrošināšanas procesā ir periods, kad tiek 

nodrošināta visu sistēmu relatīvi stabila funkcionēšana, ko sauc par 
slodzes stabilo realizēšanas stāvokli. Šo stabilo stāvokli var iedalīt 
divās kondīcijās – reālajā stabilajā stāvoklī un viltus stāvoklī. Šis 
stāvoklis nav stabilais – tas ir neīstais vai viltus stāvoklis. Vienlaikus 
ar fiziskās slodzes realizēšanas sākumu muskuļu šķiedrās iesākas 
rekreācijas procesi. Pirmo 30 – 50 sek realizēšanas laikā šie 
rekreatīvie procesi ir pietiekami aktīvi, bet vēlāk to intensitāte 
samazinās. Fizisko slodžu laikā II tipa glikolītiskajās muskuļu 
šķiedrās sāk producēties laktāts un ar to saistītie ūdeņraža (H+) 
joni, kuri uzkrājas (akumulējas) un ar asiņu plūsmas palīdzību tiek 
aiztransportēti arī uz citām muskuļu šķiedrām.

Palielinoties ūdeņraža jonu (H+) koncentrācijai, samazinās 
šķērstiltiņu veidošanās starp aktīna un miozīna šķiedrām 
miofibrillās (muskuļu šķiedru kontraktīlā daļa). Tā rezultātā 
noslogotajos muskuļos samazinās spēja producēt spēku un ar to 
saistīto jaudu, tiek pieprasīta jauno muskuļu šķiedru iesaistīšana 
slodzes realizēšanā (rekrutācija), lai mēģinātu saglabāt iesākto 
slodzes realizēšanas intensitāti. Ja muskuļos vairāk nav svaigo 
un nenogurušo muskuļu šķiedru, kuras varētu būt iesaistītas 
slodzes realizēšanā, neatgriezeniski samazinās spēka un jaudas 
producēšanas līmenis. Šajā momentā sāk uzkrāties – akumulēties 
enerģijas procesa producēšanas gala produkti asiņu plūsmā, 
sasniedzot ļoti lielu koncentrāciju, sirdsdarbība un elpošanas 
sistēmas funkcionēšana sasniedz savu iespēju maksimālos 
rādītājus. Atlēti sāk izjust elpas trūkumu, muskuļos parādās 
sāpju sajūtas, kuras saistītas ar laktāta akumulēšanās rezultātā 
palielināto ūdeņraža jonu (H+) daudzumu. Šo smago stāvokli sauc 
par “nāves punktu”, samazinot jaudas producēšanu līdz aerobā 
sliekšņa līmenim 2 – 5 min. laikā izzūd “nāves punkta” izraisītās 
parādības, pateicoties tam, ka no muskuļiem tiek aiztransportēts 
pārmērīgais laktāta un ūdeņraža jonu daudzums.

Bieži “nāves punkts” sakrīt ar slodzes realizēšanas beigām. 
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Realizējot fiziskās slodzes, sākot ar vismazāko intensitāti 
līdz maksimālai, tajās tiek iesaistīts dažāds muskuļu šķiedru 
daudzums, ko sauc par muskuļu šķiedru rekrutēšanos. 
Vienlaikus ar fiziskās slodzes uzsākšanu sāk intensificēties 
bioķīmiskie procesi. Jebkuras intensitātes fiziskās slodzes 
nodrošina adenotrifosfāts – ATF - vienīgais substrāts, kas 
nodrošina muskuļu kontrakcijas – spēju producēt spēku un jaudu. 
ATF krājumi organismā ir nelieli un spēj nodrošināt muskuļu 
darbību 1 – 2 sek. Lai atjaunotu ATF daudzumu, resintēzei tiek 
izmantots kreatīnfosfāts (KrF). Šie procesi notiek tikai aktīvajos, 
fiziskās slodzes laikā noslogotajos, muskuļos. ATF un KrF netiek 
novirzīts no vienas muskuļu šķiedras uz citām. Muskuļu šķiedrās 
uzkrātais kreatīns un neorgāniskais fosfors aerobajos enerģijas 
procesos tiek aktivizēti muskuļu šķiedrās esošajās mitohondrijās. 
Anaerobie procesi notiek sarkoplazmā, kurā tiek saskaldīts 
glikogens vai glikoze. Aktīvajās vai noslogotajās muskuļu 
šķiedrās tiek izsmeltas KrF rezerves, un līdz ar to šajās muskuļu 
šķiedrās jaudas producēšana samazinās par 40 – 50% (tā ir 
aerobo un anaerobo procesu kapacitāte). Pēc tam, lai nodrošinātu 
nepieciešamo slodzes intensitāti, atlēts cenšas un mēģina palielināt 
piepūles pakāpi, par ko liecina muskuļu elektromiogrammas. Tad 
sākas rekreatīvie procesi, kuru pamatā ir jauno, vēl nenogurušo 
muskuļu šķiedru iesaistīšana slodzes realizēšanas procesā 
(rekrutācija), kurās vēl nav izsmeltas ATF un KrF rezerves. Šī 
procesa rezultātā tiek iesaistīti arī jauni muskuļi. Aerobajos un 
anaerobajos procesos aktivizējas sirdsdarbība un asinsvadi, kā arī 
elpošanas – respiratorā sistēma (skābekļa transporta sistēma). Šīs 
aktivizēšanās pamatā ir faktori – O2, CO2 un H+, kuri ir galvenie 
fizioloģiskos procesos. Fiziski noslogotajos muskuļos KrF 
koncentrācijas līmenis samazinās par 10 – 30%. Šo daficītu var 
atjaunot tikai pilnīgi pārtraucot fiziskās slodzes realizēšanu.
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(glikolītiskajām) muskuļu šķiedrām, tad anaerobajos enerģijas 
producēšanas gadījumos Krebsa cikla reakcijās formējas piruvāts 
(anaerobās glikolīzes reakcijās). Šīnī procesā muskuļu šūnās 
uzkrājas ūdeņraža joni (H+). Sakarā ar to, ka glikolīzes jauda ir 
nepietiekoša, lai nodrošinātu visu ATF patēriņa jaudu, šūnās kā 
gala produkti sāk uzkrāties brīvais kreatīns (Kr), ūdeņraža joni 
(H+), laktāts, ADF (adenozīndifosfāts).

Brīvā kreatīna uzkrāšanās sarkoplazmatiskajā telpā ir ļoti 
nozīmīga parādība, lai nodrošinātu nepieciešamo enerģijas 
producēšanas regulāciju, no kuras ir atkarīgas muskuļu 
kontraktīlās spējas un ar to saistītā spēka producēšana.

Brīvais kreatīns nosaka olbaltumvielu (miofibrillu) sintēzes 
intensitāti skeleta muskuļos. Tas norāda uz kontraktīlo 
olbaltumvielu un kreatinīna daudzuma savstarpējo sakarību. 
Protams, ka brīvais kreatinīns tieši ietekmē muskuļu šķiedru (šūnu) 
kodolu transkripcijas intensificēšanos, citiem vārdiem sakot, 
brīvais kreatinīns ietekmē ģenētisko procesu intensificēšanos 
muskuļu šūnās, lai pastiprināti producētu – sintezētu olbaltumvielas  
- miofibrillas.

Zinātniski ir pierādīts, ka palielinātais ūdeņraža jonu 
koncentrācijas līmenis palielina muskuļu šūnu membrānās poru 
izmērus, kas atvieglo hormonu iekļūšanu šūnu iekšpusē, palielina 
enzīmu aktivitāti, atvieglo hormonu spēju ietekmēt iedzimtības 
informāciju DNS molekulās (ģenētikas informācijas nesējas). 
Palielinoties brīvā kreatīna un ūdeņraža jonu koncentrācijai, 
intensificējas RNS producēšanās pakāpe. RNS dzīves periods ir 
ļoti īslaicīgs – tikai dažas sekundes spēka vingrojumu laikā un 
aptuveni vēl 5 min. atjaunojoties pēc slodzēm. Pēc tam RNS 
molekulas tiek sagrautas – iznīcinātas.

Teorētiskās analīzes norāda, ka spēka slodžu limits – veikt 
katru kustību 3 – 5 sek aptuveni 50 sekundēs. Šajā laikā, 
muskuļiem veicot cikliskas kustības koncentriski – ekscentriskā 
režīmā (pārvarot pretestību 1 – 2 sek laikā), ATF rezerves 
atjaunojas 3 – 5 sekundēs. Kad muskuļi ir mazāk aktīvi, ATF 
resintēze notiek, balstoties uz KrF rezervēm - KrF tiek resintezēts 
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aerobā veidā lēnajās I tipa muskuļu šķiedrās, bet anaerobā 
glikolīzes veidā ātrajās II tipa muskuļos. Ņemot vērā to, ka 
aerobie un anaerobie (glikloītiskie) procesi ir mazāk jaudīgi, 
lai nodrošinātu ATF pieprasītā patēriņa līmeni, KrF krājumi 
tiek intensīvi izsmelti. Šādā situācijā turpināt slodzi noteiktā 
intensitātē praktiski nav iepējams, jo vienlaikus ar anaerobās 
glikolīzes procesiem muskuļos uzkrājas pienskābe (laktāts) un 
ūdeņraža joni (H+). Akumulējoties ūdeņraža joniem, tiek sagrauta 
olbaltumvielu struktūra, pastiprinās enzīmu aktivitāte, šūnu 
membrānā palielināto poru izmēri atvieglo hormonu iekļūšanu 
DNS. Tas norāda uz to, ka fizisko slodžu izraisīta pārmērīgā 
skābes ietekme, pat ne sevišķi lielā koncentrācijā, var izraisīt 
nopietnu destrukturizāciju un atsevišķu šūnu daļu iznīcināšanu. 
Jānorāda, ka, palielinot ūdeņraža jonu koncentrāciju plazmā, tiek 
stimulēta peroksīda paātrināta skābuma veidošana. Šādā situācijā 
brīvie radikāļi spēj sagraut enzīmus mitohondrijās - pazeminās 
pH līmenis un līdz ar to pastiprinās vides skābums.

Lizosomas piedalās brīvo radikāļu producēšanā un līdz 
ar to stimulē kataboliskās reakcijas. Speciālos eksperimentos 
(Salminen u.c. 1984) ir konstatēts, ka intensīvās (glikolītiskās) 
slodzēs tiek izsauktas nekrotiskas izmaiņas, kuras 4 - 5 reizes 
intensificē lizosomālo enzīmu aktivitāti. Kopīga ūdeņražu jonu 
un brīvā kreatīna daudzuma palielināšanās aktivizē RNS sintēzi. 
Kr muskuļu šķiedrās ir novērojams spēka slodžu laikā un 30 
– 60 sekundes pēc tām, bet KrF resintēze notiek pilnā ātrumā. 
Tas norāda, ka atlētu fiziskā (spēka) slodze jāturpina ne vairāk kā 
vienu minūti (tīrā laika), kamēr RNS veidošanās notiek muskuļos. 
Atkārtojot  (turpinot) slodzi, RNS akumulācija palielinās, bet, 
vienlaikus palielinoties ūdeņraža jonu koncentrācijai, novērojami 
krietni lielāki šūnu bojājumi nekā tos var atjaunot, sintezējot 
jaunas olbaltumvielas – miofibrillas. Lai izvairītos no šāda veida 
neatgriezeniskām problēmām, nepieciešami lieli atpūtas periodi 
treniņu procesā vai neliela (maza) apjoma slodzes dienas laikā 
(vairākkārtīgas).

Problēma ar atpūtas dienām starp treniņu nodarbībām ir 
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Iesildīšanās 
Pirmsstarta stāvoklis sagatavo organismu turpmākajai slodzei, 

bet ir nepieciešams pirms slodzes realizēt arī fiziskās slodzes vai 
iesildīšanos, tās rezultātā:

intensificējas sensoro un motoro nervu centru 
uzbudināmība;
intensificējas skābekļa transporta sistēmas aktivitāte;
izmainās asiņu plūsma organismā un termoregulācijas 
procesi;
palielinās ķermeņa temperatūra, it īpaši slodzē iesaistītajos 
muskuļos.

Cikliskas mērenas 10 min. ilgas aerobas slodzes rezultātā 
muskuļu temperatūra palielinās par 2 – 3 ºC. Šāda temperatūras 
palielināšanās uzlabo enerģijas producēšanas reakcijas par 10 – 
25%. Ja vides temperatūra ir palielināta – vairāk par 30ºC, tad pēc 
šādas iesildīšanās, kad ķermeņa temperatūra ir palielināta līdz 38 
- 39ºC, uzsākot slodzi, ļoti ātri tiek sasniegta 40ºC temperatūra, 
kurā ievērojami samazinās atlēta darbspējas. Muskuļu elasticitāti, 
asiņu plūsmas pārdali uz noslogotajiem muskuļiem ir iespējams 
optimizēt, aizvietojot aerobā rakstura iesildīšanos ar stiepšanās 
vingrinājumiem (strečingu) un dažiem īslaicīgiem maksimālas 
intensitātes vingrinājumiem.

Starp iesildīšanās beigām un slodzes sākumu ir nepieciešams 
zināms laika periods – optimāli aptuveni 15 min. pirms slodzes, kad 
jāpārtrauc iesildīšnās vingrinājumu kompleks, kura rezultātā tiek 
optimizēta kustību koordinācija un gatavība slodzes realizēšanai. 
Šajās 15 min. nepieciešams turpināt stiepšanās vingrinājumus.

Fiziskās slodzes realizēšanas laikā (sacensībās) ir novērojamas 
vairākas ar slodzes realizēšanu saistītas parādības – nāves punkts, 
stabilais slodzes realizēšanas stāvoklis un noguruma fāze. Slodzes 
laikā šīs visas trīs fāzes attīstās vienā kopīgā un nepārtrauktā 
procesā un no viena stāvokļa pāriet nākamajā bez speciālām 
atšķirīgām pazīmēm. Piemēram, realizējot jaudas slodzes, 
darbspēju limitējošais laiks ir aptuveni 3 – 4 min.

•

•
•

•
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izpausmēm. Bieži tiek veidotas dažāda rakstura intensitātes - kā 
anaerobā maksimālā jauda ar anaerobo kapacitāti un/ vai aerobo 
jaudu un kapacitāti.

Acikliskie vingrinājumi parasti ir saistīti ar eksplozīva 
rakstura vingrinājumiem, kā standarta tā nestandarta situācijās, ar 
zināmu atkārtojuma iespējamību.

Kad tiek runāts par treniņa procesa gaitu, vienmēr jāpievērš 
uzmanība organisma fizioloģiskās kondīcijas dinamikai fizisko 
slodžu laikā. Jebkura fiziskā vingrinājuma izpildīšanā ir 
novērojams pirmsstarta stāvoklis, slodzes realizēšanas un 
atjaunošanās process. Pirmsstarta stāvokli parasti jauc ar 
iestrādāšanās fāzi. Šie procesi ir sevišķi izteikti,  kad atlēts realizē 
sacensību darbību.

Pirmsstarta stāvoklis
Pirmsstarta stāvoklis iestājas dažas minūtes vai pat stundas 

pirms starta. Tā mehānisms ir saistīts ar centrālās nervu 
sistēmas un endokrīnās sistēmas vienlaicīgu sadarbošanos. 
Sakarā ar turpmāko sacensību darbību un fizisko slodzi, 
hipofīzes aktivizēšanās rezultātā notiek psihiskas izmaiņas. 
Simpatoadrenālās sistēmas ietekmē pastiprināti sāk izdalīties 
hormoni. Asiņu plūsmā palielinās kataholamīnu (adrenalīna un 
noradrenalīna) koncentrācija. Uzkrājoties audos šie hormoni 
izsauc visu fizisko slodžu laikā noslogoto procesu izmaiņas. 
Skeleta un sirds muskuļos aktivizējas glikozes saskaldīšanas 
procesi, asinīs palielinās glikozes koncentrācija, paplašinās 
asinsvadi, palielinās sirdsdarbības frekvence, bet skābekļa 
patēriņš palielinās aptuveni par 1 l minūtē. Pirmsstarta stāvoklī 
parasti uzlabojas gatavība slodzes realizēšanai. Reizēm ir 
novērojama arī apātija. 

73

saistīta ar RNS realizēšanas atmiņu šūnu organellās, miofibrillās. 
Ir zināms, ka RNS producējas pirmajās 10 minūtēs pēc slodzes 
beigām, bet strukturālās vienības (miofibrillas) uz RNS bāzes 
veidojas (sintezējas) 4 – 7 dienās. Iespējams, ka tas ir atkarīgs no 
RNS daudzuma, kas veidojas treniņu slodžu laikā. Daudz kas ir 
atkarīgs arī no subjektīvajām sajūtām, kuras ir novērojamas pēc 
ekscentriska rakstura muskuļu darba. Pirmajās trīs dienās, kad 
mikrotraumētas miofirillārās struktūras (pie Z līnijām – plātnēm), 
novērojamas intensīvas sāpes muskuļos. Atjaunojoties muskuļu 
šķiedrām, sāpju sajūta izzūd. Pēc spēka treniņiem pirms brokastīm 
asinīs ir pamazināta Mo koncentrācija nekā parasti 3 – 4 dienu 
laikā. Tas norāda, ka dominē sintēzes process nevis degradācija.

No augstāk minētā var secināt, ka lēnās un ātrās muskuļu 
šķiedras nevar trenēt ar vienādām metodēm.

Miofibrillu hiperplāzija glikolītiskajās 
muskuļu šķiedrās (ātro muskuļu šķiedru 
masas palielināšana)

Lai aktivizētu glikolītiskās muskuļu šķiedras (ātrās muskuļu 
šķiedras), spēka treniņos jāizmanto maksimālas vai tuvu tām 
pretestības. Šajā gadījumā slodzes realizēšanā vienlaikus 
jāiesaista kā lēnās (oksidatīvās), tā ātrās (glikolītiskās) muskuļu 
šķiedras. Ja muskuļu kontrakcijas pārmaiņus tiek kombinētas 
ar atslābinājumu – relaksāciju, netiek pārtraukta asiņu plūsma 
noslogotajos muskuļos, slodzes ietekme galvenokārt ir orientēta 
uz ātrajām (glikolītiskajām) muskuļu šķiedrām

Pamatojoties uz īslaicīgās adaptācijas teorijas pamatlikumiem, 
treniņu modelim tiek izvirzītas šādas prasības:

intensitāte = ap 85% no maksimālās;
apjoms = vienas kustības ilgums – 5 sek;
pauzes = 5 sek katras kustības abos galos;
totālais laiks = līdz absolūtam spēka izsīkumam.

•
•
•
•
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Piemērs: spiešana guļus
intensitāte = svara stieņa masa ir aptuveni 85% no 
personīgā rekorda līmeņa;
svara stieni 5 sek laikā izspiež pilnīgi neiztaisnojot 
rokas;
notur fiksētā pozā 5 sek;
svara stieni 5 sek laikā lēnām nolaiž pilnīgi 
neatbrīvojot rokas;
statiskā pozā notur 5 sek;
vingrinājumu izpilda līdz pilnīgam spēku izsīkumam, 
ne vairāk kā 50 – 60 sek.

Piezīme: pretestības lielumu nosaka eksperimentāli ar 
aprēķinu, ar kādu veicot piegājienu, nevarēs ilgāk par 50 – 60 sek 
turpināt vingrinājumu.

Procesu iesāk ar 5 piegājienu treniņu sēriju. Kreatīna fosfāta 
(KrF) krājumi muskuļos samazinās tikai līdz 60%. 3 min. aktīvā 
atpūtā jānodrošina 1 – 2 l skābekļa patēriņš minūtē. Laktāta 
koncentrācija 3 minūtēs praktiski nemainās, bet KrF krājumi ir 
gandrīz pilnīgi atjaunojušies. Maksimālā jauda šajā laika posmā 
spēj atjaunoties līdz 70%. Palielinot atpūtas pauzi līdz 6 min., 
jaudas iespējas ir atjaunojušās līdz 75%, ja atpūtas pauze ir 10 
min., tad jauda atjaunojas līdz 85%, bet pienskābes un ūdeņraža 
jonu koncentrācija samazinās līdz 4,5 ml/litrā un pH 7,20. 
Šo parametru maksimālā koncentrācija ir novērojama 2. – 4. 
atjaunošanās minūtē, laktāta koncentrācija ir 6,9 mmol/litrā, bet 
ūdeņraža jonu koncentrācija izpaužas pH – 7,265. 

Treniņu procesā, izmantojot 85% pretestības (intensitāte), 
nevar sasniegt ievērojamu KrF saskaldīšanu, kas tomēr spēka 
treniņos ir galvenais efektivitāti noteicošais faktors. Tādēļ, lai 
iegūtu muskuļu šķiedru hiperplāziju un ar to saistīto hipertrofiju, 
jāpalielina piegājienu skaits sērijās, samazinot vingrinājuma 
jaudu.

Eksperimentāli ir izveidojies treniņu procesa plāns:
intensitāte = 85% no maksimāli iespējamā;
treniņa ilgums = 1 – 20 min. (tīrais laiks) vai 
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izturības vingrinājumi, kad muskuļi darbojas vidējā vai 
tuvu maksimālā intensitātē pēc iespējas ilgākā laika 
posmā, saglabājot uzdoto intensitātes līmeni.

Treniņu līdzekļus var iedalīt pēc vingrinājumu izpildīšanas 
aktivitātes formas:

cikliskie vingrinājumi – kad ilgstoši tiek realizētas 
relatīvi nemainīgas un vienādas kustības cikliskā režīmā 
(skriešana, airēšana, peldēšana, riteņbraukšana u. tml.);
acikliskie vingrinājumi – kā jau nosaukums rāda, tad 
šādu vingrinājumu pamatā ir kustības, kurās ir paredzētas 
nemitīgas izmaiņas, ar dažādiem ātrumiem un piepūlēm, 
pat maksimālā intensitāte (sporta spēles, cīņu veidi, 
mešana, lekšana u.tml.).

Treniņu līdzekļus var klasificēt arī pēc tā – kāda enerģijas 
producēšanas sistēma nodrošina ar enerģiju konkrēto aktivitāti:

anaerobās jaudas vingrinājumi – īslaicīgi maksimālas 
intensitātes sprinta vingrinājumi (sprints, lēkšana, 
mešana, svarcelšana u. tml.);
anaerobās kapacitātes vingrinājumi – vingrinājumi, kuru 
realizēšanas intensitāte ir nedaudz zemāka nekā anaerobās 
jaudas vingrinājumos, bet to realizēšanas laiks ir garāks. 
Parasti šāda veida vingrinājumus sauc par ātruma vai 
sprinta izturības slodzēm;
aerobās jaudas vingrinājumi – ir tādas slodzes, kurās 
nepieciešams maksimāli liels skābekļa patēriņš (VO2 
max), kuru var nodrošināt 4 – 5 min. (airēšana, smaiļošana, 
kanoe);
aerobās kapacitātes vingrinājumi – tās ir slodzes, kuras 
ir garākas par 8 min. un tad nav iespējams tās realizēt 
skābekļa maksimālā patēriņa līmenī, tāpēc samazina 
intensitāti tādā līmenī, lai ar samazinātu skābekļa patēriņu 
(plato līmenī ) varētu ilgstošāk realizēt vingrinājuma 
izpildīšanu.

Visvairāk tiek pētīti cikliskie sporta veidi (no sporta 
fizioloģijas viedokļa), jo tie tiek realizēti ar dažāda līmeņa jaudas 

•

•

•

•
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•
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IeVaDS

Sporta teorijā un līdz ar to arī treniņu praksē galvenais 
priekšmets ir zināšanu kopums par treniņu līdzekļiem, metodēm 
un treniņu procesa plānošanas likumsakarībām, bet galvenais 
mērķis ir atlēta fizisko iespēju attīstīšanas un pilnveidošanas 
procesu vadība. Atlēta morfofunkcionālās īpatnības ir attiecināmas 
uz bioloģiskām zinātnēm – uz cilvēka bioloģiju. Tāpēc sportā 
treneriem nepieciešams apzināt visas atlēta organisma bioloģiskās 
iespējas, lai visefektīvāk varētu iedarboties uz savu audzēkņu 
darbspēju attīstību. Šajā sakarībā treneris kā personība vienlaicīgi 
ir anatoms, bioķīmiķis, fiziologs, biomehāniķis, pedagogs, 
psihologs. Grūti šajā zinātņu kopumā ir atrast tādu  zinātnes 
nozari, kura tiešā vai netiešā veidā neatstātu ietekmi uz atlētu 
darbspēju izaugsmi. Tomēr vienmēr nepieciešams atcerēties, ka 
trenera darbības kopums, kas saistīts ar daudzu zinātņu un to 
nozaru integrētu kopsakarību sportā, ir attiecināms uz dzīvu sociāli 
bioloģisko modeli – cilvēku, kurš sportā tiek pakļauts dažādām 
iedarbībām, ar mērķi vadīt visu cilvēka bioloģisko kopumu.

Cilvēka organismu veido daudzu orgānu un to sistēmu 
kopums. Sportā parasti šīs sistēmas nosacīti iedala centrālajās un 
perifērajās. Loģiski, ka nepastāv universāla atlētu sagatavošanas 
sistēma, ar kuras palīdzību var vienlīdz kvalitatīvi attīstīt visas 
organisma funkcionālās vienības. Parasti treniņu procesā 
norobežojas ar funkcionālo iespēju uzlabošanu, labākā gadījumā 
divu vai trīs sistēmu robežās. Reti kad tiek domāts par to, kas 
realizēs šīs funkcionālās iespējas. Atlēta galvenais un praktiski 
vienīgais motors, kas nodrošina visa veida fiziskās aktivitātes, tajā 
skaitā arī sporta  aktivitātes treniņos un sacensībās, ir muskuļi 
un to sistēma, kuru ierobežo skelets.

Viena lieta ir visu funkcionālo sistēmu (tajā skaitā arī skeleta 
muskuļu) attīstīšana un pilnveidošana līdz to maksimālajām 
iespējām, bet pavisam cita lieta, lai sasniegtu augstus rezultātus 
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Sporta aktivitātes veido dažāda veida treniņu un sacensību 
līdzekļi vai fiziskie vingrinājumi. Pamatojoties uz gadsimtu gaitā 
iegūto empīrisko pieredzi, var secināt, ka fiziskos vingrinājumus 
un treniņu līdzekļus var iedalīt vairākās konstruktīvās grupās.

Fiziskos vingrinājumus vai treniņu līdzekļus var klasificēt – 
arī no tā, kā slodzes realizēšanā tiek iesaistīti muskuļi, cik daudz 
realizē fiziskās aktivitātes nodrošināšanu:

lokālais muskuļu darbs, kad slodzes realizēšanā piedalās 
mazāk par 1/3 no visiem skeleta muskuļiem (piemēram, 
šaušana, atsevišķi sporta vingrošanas vingrinājumi);
reģionālais muskuļu darbs – slodzes realizēšanā piedalās 
1/3 līdz ½ no visas muskuļu masas (piemēram, plecu 
joslas muskuļu iesaistīšana slodzes izpildīšanā);
globālais muskuļu darbs – slodzes realizēšanā piedalās 
vairāk nekā ½ no visiem muskuļiem (parasti vairums 
sporta veidos vairāk nekā ½  muskuļi realizē slodzi – 
slēpošana, visi airēšanas veidi u.tml.).

Fiziskos vingrinājumus var iedalīt arī pēc muskuļu kontrakciju 
veida:

statiskie vai izometriskie vingrinājumi – slodze notiek, 
pateicoties ievērojamam muskuļu sasprindzinājumam, 
kad locītavās nenotiek nekāda veida kustības (piemēram, 
šaušana, dažādas pozas vingrošanā u.tml.);
dinamiskie vingrinājumi pēc būtības ir visās kustībās, 
kuru izpildīšanā muskuļi var darboties dažādos režīmos 
– koncentriskā, ekscentriskā, izotoniskā, izokinētiskā, 
pliometriskā u.c. režīmos.

Fiziskos vingrinājumus var klasificēt arī pēc tā ,kādā pakāpē 
un ātrumā tiek pielikts spēks muskuļu kontrakciju realizēšanā:

jaudas vingrinājumi, kad muskuļi pārvar lielu ārējo 
pretestību ar lielu kustības ātrumu;
ātruma vingrinājumi, kad muskuļi pārvar mazu ārējo 
pretestību, kura ir mazāka (submaksimāla) par maksimāli 
iespējamo. Parasti šāda veida vingrinājumus izpilda ar 
maksimāli lielu kontrakciju ātrumu;
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nepieciešami 1 – 15 piegājieni ar 5 – 10 min. atpūtas 
pauzēm;
intervāli starp treniņiem – 7 dienas.

Reāla miofibrillu skaita (masas) palielināšanās ir novērojama 
pēc 20 treniņu nodarbībām vai pēc 20 nedēļām. Palielinot atpūtas 
dienu skaitu, samazinās treniņu procesa efektivitāte noteiktajā 
intensitātē un slodžu ilgumā. Pakāpeniski palielinot tīro spēka 
slodžu laiku no 1 līdz 20 min., ievērojami uzlabo treniņu 
procesa efektivitāti, bet hormonu metabolisms arī ir intensificēts, 
pārsniedzot hormonu producēšanas ātrumu, lai to normāli sintezētu. 
Protams, ka pēc 3 – 4 dienām samazinās hormonu (anabolisko) 
līmenis (zemāk par normālo līmeni) un vispārīgās adaptācijas 
efektivitāte, kā rezultātā samazinās miofibrillu un mitohondriju 
sintēzes ātrums, šūnu sintēze endokrīnajā un imūnajā sistēmā, kas 
izsauc dažādu slimību veidošanos. Novērojama tieša sakarība starp 
anabolisko hormonu samazināšanos un saslimstības nopietnību. 
Ļoti intensīvas un apjoma ziņā ilgstošas slodzes ievērojami 
intensificē dažādu šūnu strukturālo vienību sintēzi, bet ievērojami 
ietekmē un paātrina pārtrenēšanās sindroma izveidošanos. To 
praksē sauc par “sportiskās formas forsēšanu”.

Lai līdz minimumam samazinātu negatīvo efektu un 
nodrošinātu spēka treniņu efektivitāti, tiek ieteikts šādas nedēļas 
mikrocikla variants: 80% – 90% pretestības pārvarēšana ar 40 
– 60 sek ilgu katru piegājienu. Atjaunošanās perioda pirmajās 60 
sek muskuļu šķiedrās aktīvi veidojas RNS. Efektīvais laiks RNS 
producēšanai sastāv no laika, kad slodzes laikā sāk veidoties RNS 
un no pēcslodzes pirmās minūtes. Tātad kopīgais efektīvais RNS 
producēšanas laiks ir 1,5 – 2,0 min. Lai iegūtu treniņu nodarbības 
efektu, nepieciešami 7 – 10 piegājieni vai 12 – 20 min. tīrā slodzes 
laika. Šīs smagās spēka slodzes rezultātā asiņu plūsmā ievērojami 
palielinās anabolisko hormonu koncentrācijas pakāpe.

Palielinātais anabolisko hormonu koncentrācijas līmenis 
saglabājas 2 – 4 dienas un stimulē miofibrillu veidošanās resintēzes 
procesu. 4. dienā hormonu koncentrācija atgriežas sākumā – 
normas līmenī, un tad ir nepieciešams jauns spēka treniņš, bet ne 
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tāpēc, lai stimulētu RNS formēšanu, bet lai palielinātu hormonu 
koncentrācijas līmeni nākamajām 2 – 3 atjaunošanās dienām. Tas 
nodrošina miofibrillu sintēzes intensitāti pēc mikrocikla pirmajā 
dienā veiktā attīstošā treniņa. Šim spēka treniņam nav ilgstošs 
raksturs (aptuveni puse no attīstošā treniņa), lai nepārslogotu 
hormonu metabolismu.

Pēc aptuveni 6 mikrocikliem miofibrillu masa palielinās 
aptuveni par 7%, mitohondriju masa samazinās par 14%. Iekšējās 
sekrēcijas dziedzeru masai ir tendence (10 dienas) palielināties, 
bet pēc tam samazināties, un 42 dienu laikā tā sasniedz sākuma 
izmērus.

Metodiski norādījumi, kā sasniegt maksimālu 
trenējošo efektu

vingrinājumi ir jāveic ar maksimālu vai tuvu tai 
(submaksimālu) intensitāti;
vingrinājumi (katrā piegājienā) jāveic līdz spēku 
izsīkumam, kad KrF rezerves tiek pilnīgi izsmeltas un ir 
izveidojies liels brīvā kreatīna koncentrācijas līmenis;
atpūtas pauze ir 5 – 10 min. Aktīvās atpūtas gadījumā 
pauze ir 5 min., kad slodze tiek realizēta aerobā 
sliekšņa līmenī (sirdsdarbības frekvence 100 – 120 
sit./min.). Aerobo slodžu rezultātā ievērojami tiek 
stimulēta pienskābes aiztransportēšana uz aknām un tās 
pārveidošana par glikozi. 5 min. aktīvās atpūtas ir tikpat 
efektīva kā 10 min. pasīvās atpūtas. KrF resintēze notiek 
paralēli ar anaerobajā glikolīzē uzkrātajiem ūdeņraža un 
laktāta joniem oksidatīvajās (lēnajās) muskuļu šķiedrās.
piegājienu skaits vienā treniņu nodarbībā:

pasīvās atpūtas gadījumā 5 – 7 piegājieni;
aktīvās atpūtas gadījumā 10 – 15 piegājieni;

treniņu nodarbību skaits dienā: viens – divi – trīs, atkarībā 
no trenētības stāvokļa un noguruma līmeņa;
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FIZISKO SLODŽU BIOLOĢISKIE 
PAMATI (SPORTA BIOLOĢIJA)

Treniņu process sportā tieši ir saistīts ar fiziskām slodzēm. 
Tikai tad, kad organisms tiek noslogots ar fiziskām slodzēm, atlēta 
organismā notiek daudzpusīgas, multifunkcionālas un strukturālas 
izmaiņas visos orgānos un to sistēmās. Faktiski treniņu teorija pēc 
būtības ir fizioloģijas sastāvdaļa, ko sauc par sporta fizioloģiju. 
Sporta fizioloģija pēta - kā fizisku slodžu rezultātā notiek atlēta 
organismā dažāda veida izmaiņas, kā organisms adaptējas jaunām 
paaugstinātām fiziskām slodzēm. Tātad vienlaikus ar sporta 
fizioloģiju nepieciešams izskatīt integrētā veidā arī treniņu teorijas 
galvenos pamatus, tajā skaitā treniņu metodiku un treniņu līdzekļus. 
Faktiski pārvaldot sporta fizioloģiju, sporta bioloģiju, sporta 
bioķīmiju vai metaboliskos procesus, treniņu teorija novirzās otrajā 
plāksnē, jo funkcionālo iespēju izpratne jau nodrošina treniņu 
teorijas reālos pamatus. Lai sasniegtu atlēta reālo darbspēju un ar 
to saistīto trenētības līmeņa izaugsmi, mūsdienās nepieciešamas 
ļoti plašas un dziļas zināšanas jaunākajos sporta fizioloģijas un 
bioķīmijas zinātnes sasniegumos. Treneriem jāpārvalda viss šo 
zinātņu kopums, jo pretējā gadījumā panākumiem ir tikai gadījuma 
raksturs, un bieži tikai veiksmes variants nosaka sasniegumu 
konkrētajās sacensībās. Sporta zinātņu padziļinātā izpratne var 
nodrošināt reālu atlētu trenētības līmeņa un sacensību rezultātu 
pastāvīgu izaugsmi. Jāatgādina, ka šajā jomā nav receptes, jo 
katrs atlēts ir izteikta personība – ar specifiskām individuālajām 
īpatnībām. Tomēr, izvirzot sportā mērķus, jāorientējas uz galvenajām 
likumsakarībām visās ar sportu saistītajās zinātņu jomās, tajā skaitā 
arī ar treniņu teoriju saistītām likumsakarībām, kuras balstās uz 
sporta fizioloģijas savstarpējām sakarībām.

Lai iesāktu integrētu sporta fizioloģijas un treniņu teorijas 
apskatu, vispirms jāzina daži treniņu teorijas pamatnosacījumi.

10

sacensībās, ir nogurums, kas bremzē atlēta funkcionēšanu 
noteiktā laikā ar pēc iespējas lielāku jaudu (intensitāti). Tāpēc 
sporta treniņu uzdevums ir ne tikai palielināt jebkuru funkcionālo 
sistēmu jaudu, bet arī attālināt noguruma iestāšanās momentu vai 
palielināt atlēta organisma pretošanās spējas noguruma radītajām 
objektīvajām un subjektīvajām izmaiņām.

Faktori, kuri ietekmē noguruma veidošanos dažāda ilguma 
sacensību darbībā nosacīti ir iedalīti divās grupās.

“Centrālā” faktoru grupa:
centrālās nervu sistēmas dažādu centru (kustību) 
nogurums, kas samazina impulsu plūsmu uz ātrajām 
(glikolītiskajām) muskuļu šķiedrām;
nepietiekama stresa hormonu producēšana (kateholamīni 
un glikokortikoīdi);
sirds muskuļa nepietiekama produktivitāte, kura nespēj 
nodrošināt adekvātu asiņu plūsmu uz noslogotajiem 
muskuļiem, kā rezultātā iestājas muskuļu hipoksija;
izmaiņas veģetatīvajā nervu sistēmā un daudzos iekšējās 
sekrēcijas (endokrīnajos) dziedzeros.

“Periferālo” faktoru grupa:
fosfagenu masas pazemināšanās, kā rezultātā samazinās 
galveno muskuļu kontrakciju nodrošinošās substances 
ATF (adenozīntrifosfāts) daudzums
palielinās ūdeņraža jonu un laktāta (pienskābes) 
koncentrācija muskuļos un asiņu plūsmā
palielinās brīvā kreatīna koncentrācija muskuļu šūnās
samazinās muskuļu spēja izmantot skābekli enerģijas 
producēšanas reakcijās 
muskuļos samazinās glikogēna krājumi.

Lai arī minētajā centrālo un perifēro sarakstā nav iesaistīti visi 
faktori, tomēr var secināt un pieņemt hipotēzi, ka lieli enerģētisko 
substanču krājumi muskuļos nodrošina lielas jaudas izturības 
slodzes. Ne mazāk nozīmīga ir pašu muskuļu spēja realizēt 
šīs enerģētiskās substances. Viena lieta - kā palielināt dažādu 
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substanču, tajā skaitā arī skābekļa, transportu uz muskuļiem, bet 
pavisam cita lieta – kā muskuļi spēj utilizēt (patērēt) šīs enerģētiskās 
substances, kādas ir muskuļu jaudas iespējas. Ja muskuļus tēlaini 
var uzskatīt par dzinēju, tad liela nozīme jaudas palielināšanā 
ir dzinēja kubatūrai vai muskuļu masai. Šajā gadījumā ir kaut 
kas līdzīgs ar sacensību automašīnu (F – 1) dzinējiem, kuros ir 
ierobežota kubatūra, bet lielāku jaudu iegūst tie dzinēji, kuriem 
ir daudzi cilindri ar mazu kubatūru. Arī muskuļu darbspējas ir 
labākas, ja to šķiedru šķērsgriezuma laukums ir mazāks, kaut gan 
muskuļu masa ir identiska, jo muskuļu šķiedru skaits ir lielāks.

Parasti daudzos sporta veidos lielu uzmanību velta 
“centrālajiem” faktoriem, piemēram, sirds-asinsvadu 
sistēmai, tajā pašā laikā maz uzmanības tiek veltīts galvenajam 
izpildorgānam – muskulim.

Šajā sakarībā jāpadomā par teoriju un, balstoties uz to, 
jāizstrādā praktiskās darbības plāns.

Vispirms jānosaka to atlētu grupa, kurai ir pietiekami labi 
sagatavota centrālo faktoru (sirds – asinsvadu) grupa, bet 
rezultātu uzlabošanos ierobežo nervu – muskuļu aparāts.
Jāpalielina lēno (oksidatīvo) muskuļu šķiedru spēks tajos 
muskuļos, kuri nodrošina sacensību darbību konkrētajā 
sporta veidā.
Jāpalielina ātro (glikolītisko) muskuļu šķiedru oksidatīvās 
spējas.
Jāizprot tā saucamo glikolītisko treniņu vai intervālo 
treniņu nozīme treniņu procesā, ņemot vērā to negatīvo 
ietekmi uz izpildorgāna – muskuļu darbspējām.

Jāvērš uzmanība uz to, ka viens no galvenajiem momentiem 
treniņu teorijā ir apgalvojums, ka, lai uzlabotu atlēta darbspējas 
un trenētības līmeni, jāpalielielina spēka izaugsmju līmenis 
atbilstoši spēka treniņu daudzveidībai. Līdz šim spēku parasti 
attīstīja vienlaikus kā ātrajām tā lēnajām muskuļu šķiedrām. Ātrās 
muskuļu šķiedras nosacīti atbild par spēka izpausmēm, bet lēnās 
– par izturības komponentēm. Kā zināms, tad vienlaikus trenējot 
spēku un izturību (vai otrādi), netiek iegūti kaut cik vērā ņemami 
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1000 kkal (nepieciešamas aptuveni 2500 – 2800 kkal), praktiski 
nenodrošina maratona distances veikšanu. Šajā sakarā ir 
pieņemts, ka, izmantojot taukus, ietaupa ogļhidrātus un līdz ar 
to attālina noguruma iestāšanos. Tādēļ maratonistu treniņos liela 
uzmanība jāveltī tauku oksidatīvajiem procesiem. Protams, ka 
tauku izmantošana mitohondrijās ATF producēšanu samazina 
līdz 60%. Tas nozīmē, ka, realizējot slodzi līdz anaerobā sliekšņa 
līmenim, ievērojami samazinās skriešanas ātrums. Tādēļ maratonā 
tomēr nepieciešams censties maksimāli izmantot ogļhidrātus, 
bet nekādā gadījumā taukus. Lai uzlabotu rezultātu, maratona 
distancē samazinās tauku izmantošanas procentuālā daļa. Taukus 
acīmredzot maratona distances laikā izmanto nenoslogotie 
muskuļi, kuri darbojas ar mazāku intensitāti, bet slodzi realizējošie 
muskuļi izmanto tikai ogļhidrātus.

77

attīstošo treniņu skaits nedēļas mikrociklā: pēc maksimālā 
apjoma spēka treniņa (15 – 20 min.) nākamo attīstošo 
spēka treniņu var realizēt tikai pēc 7 – 10 dienām. Lai 
pilnīgi notiktu miofibrillu skaita palielināšanās (sintēze), 
ir nepieciešamas 7 – 10 dienas.

Lai nodrošinātu efektīvu jauno miofibrillu augšanu, šīs 
process jānodrošina ar palielinātu olbaltumvielu (aminoskābju) 
daudzumu. Tas nozīmē, ka spēka treniņu periodā uzturā jāpalielina 
olbaltumvielu daudzums līdz 1,5 – 1,7 uz katru masas kilogramu. 
Labākais variants, protams, ir, ja šo normu nodrošina ar dabīgām 
olbaltumvielām no dzīvnieku valsts produktiem – liellopu gaļu, 
zivīm, putnu gaļu. Izņēmuma gadījumos, sevišķi intensīvās 
slodzēs, var izmantot arī olbaltumvielu uztura bagātinātājus. 
Jāatgādina - lai treniņu procesu nodrošinātu ar enerģētiskajām 
izejvielām, intensīvu un smagu slodžu laikā nepieciešama arī 
adekvāta ogļhidrātu deva. Slodžu laikā ieteicams ēst pēc iespējas 
biežāk, bet mazākas porcijas.

Miofibrillu hiperplāzija oksidatīvajās 
muskuļu šķiedrās (lēno muskuļu šķiedru 
masas palielināšana)

Miofibrillu hiperplāzijas metode oksidatīvajās muskuļu 
šķiedrās ir identiska tai, kuru izmanto glikolītisko (ātro) muskuļu 
šķiedru miofibrillu hiperplāzijai. Lai sasniegtu trenējošo efektu 
lēnajās muskuļu šķiedrās, jāizvairas no šo muskuļu relaksācijas 
treniņu nodarbībā, jo lēno muskuļu kapilarizācijas pakāpe ir 
ievērojami lielāka nekā ātrajās šķiedrās, un līdz ar to, relaksējot 
muskuļus, no tiem ar asiņu plūsmu “aizskalo” arī brīvo kreatīnu. 
Kā jau iepriekš tika norādīts, tad ūdeņraža jonu un kreatīna 
palielinātā koncentrācija stimulē RNS un ar to saistīto jauno 
miofibrillu veidošanos. Šajā gadījumā lēnās muskuļu šķiedras 
visā vingrinājuma laikā nepieciešams turēt sasprindzinātā 
statodinamiskā stāvoklī, lai aizspiestu kapilārus un apturētu 

•
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asiņu plūsmu (oklūzija). Nosprostojot asiņu plūsmu, lēnajās 
muskuļu šķiedrās tiek radīts skābekļa deficīts – hipoksija un līdz 
ar to tiek stimulēta anaerobā glikolīze, tiek intensīvi producēts 
laktāts un ūdeņraža joni un to akumulēšanās pakāpe. Šādu 
stāvokli var nodrošināt tikai ar tādiem vingrinājumiem, kuros 
kā koncentriskā, tā ekscentriskā muskuļu darbības režīmā ir 
iespējams statodinamiskais režīms. Šādu režīmu var nodrošināt 
ar gravitāciju pārvarošiem vingrinājumiem, ekspanderiem, bloku 
trenažieriem u.tml. treniņu līdzekļiem.

Treniņu slodzes piemērs: spiešana guļus ar 30 – 70% lielu 
pretestību no maksimāli iespējamās, sākuma stāvoklis - elkoņa 
locītavā ir aptuveni 90 – 110% liels leņķis.

intensitāte – 30 – 70% no maksimāli iespējamās 
pretestības;
apjoms – piegājiena ilgums ir 30 – 60 sek, līdz izjūt 
muskuļu sāpes;
atpūtas pauze – starp piegājieniem 5 – 10 min. ilgas 
atpūtas pauzes, aktīvā atpūtas forma;
piegājienu skaits – 7 – 12 piegājieni;
treniņu skaits dienā – viens – divi – trīs vai vairāk;
treniņu nodarbību skaits nedēļā – slodzi var atkārtot 
pēc 3 – 5 dienām.

Likumsakarības
Pretestības lielums (intensitāte) ir jāizvēlas tik liels, lai 

ieslēgtos tiekai lēnās (oksidatīvās) muskuļu šķiedras. Piegājiena 
ilgums nedrīkst būt garāks par 60 sek, pretējā gadījumā ūdeņraža 
jonu koncentrācija var būt pārāk liela, lai nodrošinātu optimālu 
miofibrillu sintēzi. Lai palielinātu laiku, kurā Kr un H+ saglabājas 
lēnajās muskuļu šķiedrās, vingrinājums jārealizē piegājienu 
– sēriju formā, tātad viens piegājiens 30 sek, pēc tam atpūta 
aptuveni 30 sek, un šādu variantu atkārto aptuveni 3 – 5 reizes, 
tad ir garā (5 – 10 min.) atpūta vai arī  var noslogot citu muskuļu 
grupu. Pozitīvais moments šādai sēriju kompozīcijai (kultūrismā 
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Mērenas intensitātes slodzes
1. dapazons - 10 - 120 min. Vidējā jauda atrodas starp anaerobo 

slieksni un kritisko jaudu. Tas nozīmē, ka slodzi realizē visas 
lēnās un ievērojama daļa ātro oksidatīvo muskuļu šķiedru. Ātro 
oksidatīvo šķiedru iesaistīšanās pakāpe ir atkarīga no tā, par cik tiek 
pārsniegta sliekšņa jauda un no atlēta noguruma pakāpes. Ātrajās 
oksidatīvajās šķiedrās ļoti augsta aktivitāte ir mitohondriālajiem 
enzīmiem. Tomēr pietiekami aktīva ir arī glikolīze, kad tiek 
producēts laktāts un ūdeņraža joni, kas nodrošina maksimālu 
ATF resintēzi, pateicoties oksidatīvajai fosforilizēšanai, līdz 
momentam, kad ievērojami samazinās pH. Vienlaikus tiek 
ļoti ātri izsmeltas ogļhidrātu rezerves, tiek stimulēta elpošanas 
muskuļu aktivitāte, lai kompensētu elpošanas radīto acidozi. 
Pastiprināti tiek producēts siltums. Noslogotajos muskuļos ir 
gana liels skābekļa maksimālais patēriņš, tas pats ir arī elpošanas 
muskuļos. Sakarā ar asiņu pārdali uz ādu termoregulācijas 
vajadzībām, palielināta slodze ir sirds muskuļiem. Palielinās 
psihiskā spriedze. Aktivizējas simpatoadrenālā sistēma, veidojas 
“centrālais nogurums”, kas, sakarā ar serotonīna koncentrācijas 
palielināšanos smadzenēs, izsauc koordinācijas problēmas. Nav 
iespējams slodzes realizēšanā iesaistīt visas motorās vienības. Ne 
vienmēr distances beigās tiek izsmeltas visas enerģētiskās iespējas, 
tomēr slodzes intensitātes saglabāšanai ir lielas problēmas. 
Tas vēlreiz norāda uz dominējošo nogurumu veidojošo faktoru 
– centrālo nogurumu, kura pamatā tomēr ir laktāta producēšana 
ātrajās oksidatīvajās muskuļu šķiedrās sakarā ar to, ka galvenajās 
muskuļu grupās ir nepietiekams oksidatīvais potenciāls.

2. diapazons – vairāk par 120 min. Šajā diapazonā ir 
maratona distances. Šāda veida slodzēs netiek pārsniegts 
anaerobais slieksnis. Slodze tiek realizēta galvenokārt uz lēno 
muskuļu šķiedru rēķina. Protams, ka šāda ilguma slodzēs ar 
pietiekami zemu intensitāti būtiska nozīme ir tauku iesaistīšanai 
enerģijas producēšanas procesā, it īpaši distances otrajā pusē. 
Ogļhidrātu krājumi muskuļos un aknās var nodrošināt aptuveni 
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rezultāti. Vislabākā treniņu procesa efektivitāte tiek iegūta, ja 
katru no šīm īpašībām trenē atsevišķi un beigās (pirmssacensību 
etapā) tās mēģina apvienot vienā veselā kopumā. To pašu var teikt 
arī par muskuļu spēka trenēšanu. Pastāv zinātniski nopamatots un 
treniņu praksē pierādījies pieņēmums, ka, trenējot atsevišķi ātrās 
(glikolītiskās) muskuļu šķiedras un pēc tam lēnās (oksidatīvās) 
muskuļu šķiedras, var iegūt lielāku efektivitāti pat ar samazinātu 
intensitāti un apjomu. Protams, ka jautājums – kuras muskuļu 
šķiedras trenēt vispirms un kuras vēlāk, ir treneru ziņā - atkarībā 
no sporta veida specifikas. Loģiski ir tas, ka vispirms vajadzētu 
pacelt muskuļu šķiedru oksidatīvās spējas – tātad jāsāk ar lēno 
(oksidatīvo) šķiedru trenēšanu.

Aerobā sagatavotība nav “bāzes” sagatavotība, bet tajā pašā 
laikā tā nodrošina muskuļu aparāta funkcionēšanas iespējas, no kuras 
gandrīz visos sporta veidos ir atkarīgs sacensību rezultāts. Protams, 
ka spēka treniņu absolūtā nozīme arī nav mazsvarīga aerobajai 
sagatavotības pakāpei. Tomēr pat izturības sporta veidos vajadzētu 
palielināt spēka treniņu īpatsvaru kopējā treniņu procesā.

Pirms sākt diskusiju par spēka attīstīšanas nozīmīgumu, 
pamatīgi jāapgūst tās bioloģiskās likumsakarības, kuras pozitīvi 
ietekmē spēka attīstīšanu.

Spēka treniņiem muskuļu trenēšanas procesā tiek atvēlēti 50 
– 80% no treniņu procesā atvēlētā laika. Procentuālā sakarība 
ir atkarīga no daudziem faktoriem, un nav tādu treneru, kuri 
apgalvotu, ka spēka treniņi vispār nav vajadzīgi. Acīmredzot 
galvenais uzdevums šajā jomā ir atrast visoptimālākos spēka 
attīstīšanas variantus atlētu kopīgajā sagatavošanas procesā.

Vispirms jāizvērtē kā un kāpēc tiek izmantotas dažādas 
spēka attīstīšanas metodes un sistēmas. Sakarā ar to, ka nav divu 
vienādu sporta veidu, spēka trenēšanai nav universāls raksturs. 
Pastāv uzskats, ka pagaidām spēka attīstīšanā un pretestības 
slodzēs netiek pietiekami efektīvi izmantotas jaunākās zinātniskās 
atziņas. Kaut gan pirmās publikācijas šajā jomā parādījās pagājušā 
gadsimta 60. gadu beigās.

Šajā grāmatā ir mēģināts apkopot zinātniskos sasniegumus 
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bioloģijas jomā muskuļu funkcionēšanas uzlabošanai. Treniņu 
procesam jābūt orientētam uz zinātniskiem atklājumiem. Parasti 
dominē pieredzes analīze, kurai nav novērojams zinātniskuma 
nopamatojums. Bieži dominē “loģika” – ja tā ir trenējušies citi, 
kuriem ir labi sasniegumi sportā, tad arī mēs trenēsimies tāpat 
kā tie “citi”. Protams, ka tā var darīt, bet līdz ar to atlasei un 
rezultātu dinamikai ir gadījuma raksturs. Zinātne ir aizgājusi 
tik tālu uz priekšu, ka identiskus panākumus sportā var sasniegt 
pat ar diametrāli pretējām metodēm. Kad zinātne vēl nebija tik 
attīstīta, tad varēja dot konkrētas rekomendācijas – kā trenēt, 
un ne vienmēr tika sasniegti pozitīvi rezultāti. Tāpēc zinātnieku 
rekomendācijām bieži nepievērš nopietnu uzmanību. Tagad, 
kad zinātnes sasniegumi nespēj dot konkrētas rekomendācijas, 
zinātnieki izvairās tās dot. Zinātne var dot informāciju par to 
faktoru plašumu, kuru atlases rezultātā varētu iegūt pozitīvus 
rezultātus. Tas nozīmē to, ka ievērojami ir palielinājusies treneru 
loma, bet tikai tad, ja trenera zināšanas būs pietiekami plašas un 
dziļas, lai konkrētajā gadījumā izvēlētos pareizāko trenēšanas 
variantu. Treneri mūsdienās praktiski nevar iztikt bez sadarbības 
ar speciālistiem sporta zinātņu jomā, bez sadarbības ar zinātnes 
sasniegumiem cilvēka bioloģijas jomā.
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Glikolīzes maksimumu sasniedz īsākās distancēs (līdz 40 sek), 
kad muskuļos uzkrājas maksimālais laktāta līmenis. Protams, ka 
šāda veida distancēs glikolīzes intensitātei jābūt zemākai. Tomēr 
arī 2. diapazona slodzēs tiek sasniegts tikpat augsts laktāta 
koncentrācijas līmenis kā 1. diapazona slodzēs, tikai garākā laika 
posmā, laktāta producēšanas intensitāte ir zemāka, bet ilgstošāk 
producējot, summā tiek sasniegti ļoti augsti koncentrācijas 
rādītāji. Tātad trenēt jaudīgu glikolīzi šajām slodzēm nav nekādas 
nepieciešamības.

Kas nosaka enerģijas producēšanu šajās slodzēs?
KrF reakcijas ir atkarīgas galvenokārt no KrF krājumiem 

muskuļos, bet, palielinoties distances garumam, šiem krājumiem 
ir aizvien mazāka vērtība.

Oksidatīvā fosforilizēšanās – jo lielāka tās jauda, jo labāk. Jo 
garāka distance, jo tās nozīme ir lielāka.

Anaerobās glikolīzes nozīme ir atkarīga no attiecības, ar kādu 
tiek resintezēts ATF un ūdeņraža jonu daudzums. Šīs attiecības 
pamatā tomēr ir muskuļu aerobās spējas un bufersistēmas 
efektivitāte (bikarbonāts, olbaltumvielas, mitohondrijas, brīvais 
kreatīns u. tml.).

ATF resintēzes ātrums ir atkarīgs:
no KrF daudzuma;
no bufersistēmas jaudas un ietilpības;
no muskuļu oksidatīvā potenciāla, kas ietekmē piruvāta 
veidošanu, uzlabo bufersistēmas ietilpību un ir iespējama 
tikai tad, kad muskuļos ir teicami attīstīta kapilarizācija.

Parasti aerobās spējas nesaista ar glikolīzes ietilpību. Glikolīzes 
rezultātā ir liela laktāta un ūdeņraža jonu koncentrācija, kuru var 
samazināt tikai ar oksidatīvajiem procesiem. 400 m skrējējiem 
parasti ir labāki aerobie rādītāji nekā sprinteriem. Protams, ka ne 
tikai aerobo darbspēju uzlabojošie faktori (piruvāta producēšana, 
bufersistēmas efektivitāte, mitohondrijas bufersistēmā, kapilāru 
tīkls, ātrums ar kādu lēnās šķiedras pārstrādā laktātu) pozitīvi 
ietekmēs darbspējas. Nepieciešams palielināt arī anaerobo 
kapacitāti.

•
•
•
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to sauc par “supersēriju”) ir tas, ka brīvais kreatīns un ūdeņraža 
joni lēnajās muskuļu šķiedrās var saglabāties kā slodzes tā arī 
īso paužu laikā. Kopējais (Kr un H+) iedarbības laiks izsauc 
ievērojamu RNS veidošanos lēnajās muskuļu šķiedrās nekā cita 
veida treniņi.

Pēc spēka slodzēm nepieciešamas tehniski – taktiskās treniņu 
nodarbības. Nekādā gadījumā nedrīkst plānot aerobās izturības 
slodzes, jo spēka treniņu laikā ir pilnīgi izsmeltas glikogena 
rezerves krājumi un, realizējot aerobās slodzes, kā enerģētiskā 
substance šajā gadījumā tiek izmantotas olbaltumvielas no 
tiem muskuļiem, kuri tika noslogoti spēka slodzēs. Tā rezultātā 
samazinās olbaltumvielu – miofibrillu sintēze trenētajās lēnajās 
(oksidatīvajās) muskuļu šķiedrās un trenējošais efekts izpaliek. 
Nedrīkst vienā dienā pēc spēka treniņiem nākamo treniņu plānot 
aerobā režīmā.

Lēno (oksidatīvo) muskuļu šķiedru hipertrofijas treniņu 
metodes ir kultūristu treniņu procesa pamatā. Šo sistēmu ir 
iztrādājis Bens Vaiders – vislielākā autoritāte kultūristu aprindās. 
Viņš ir izstrādājis vairākus lēno muskuļu šķiedru trenēšanas 
principus:

vingrinājumu izvēle un atbilstība izvirzītajam 
uzdevumam. 

Mūsdienu sporta zinātniskajā literatūrā to apzīmē kā 
specifiskuma principu, kura pamatā ir biomehāniski nopamatota 
kustību aparāta funkcionēšana.

piepūles kvalitātes princips. Jebkurā vingrinājumā 
jāsasniedz maksimāls un pilnīgs sasprindzinājums un 
jāmēģina to atpūtas intervālu laikā atjaunot. Šis princips 
apstiprina likumu, ka spēka slodzēs nepieciešams 
maksimāli saskaldīt KrF, pilnīgi izsmeļot tā krājumus. 
Saīsinot atpūtas pauzes, vairāk tiek patērēts KrF, to pašu 
var panākt ar lielāku atkārtojumu skaitu. Šis princips 
efektīvi darbojas tad, ja pretestība ir 80 – 85% robežās no 
maksimālās intensitātes, jo vienā piegājienā nav iespējams 
izsmelt visas KrF rezerves noslogotajā muskulī. Ļoti 

•

•
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efektīva Bena Vaidera izstrādātā “supersēriju” sistēma;
prioritātes princips. Jebkurā treniņu nodarbībā vispirms 
trenē tos muskuļus, kuru attīstīšanai ir priorā loma, kuru 
hipertrofija ir mērķa uzdevums, jo treniņu nodarbības 
sākumā organismā ir adekvātā daudzumā hormonu un 
endokrīnās sistēmas iespējas vēl nav izsmeltas. Arī 
aminoskābju krājumi muskuļu šķiedrās vēl ir maksimālā 
līmenī un līdz ar to RNS spēj nodrošināt olbaltumvielu 
sintēzi maksimālā ātrumā;
forsēto kustību princips. Vislielākais trenējošais efekts 
tiek sasniegts pēdējos 2 – 3 atkārtojumos katrā piegājienā, 
kuru izpildīšanā (problēmu gadījumā) var palīdzēt 
partneris. Šis princips saskaņojas ar piepūles kvalitātes 
principu, kura galvenais uzdevums ir sasniegt maksimālu 
KrF noārdīšanos, lai brīvais kreatīns un ūdeņraža joni 
stimulētu RNS sintēzi.
“pumpēšanās “ princips. Pretestība vai smagums 
kustības abos galos (pilnīgi neiztaisnojot un nesaliecot 
locītavas) ir jāfiksē vismaz uz 2 – 3 sek;
“negatīvo” kustību princips. Muskulim jābūt aktīvam ne 
tikai saraujoties (koncentriskā režīmā), bet jābūt aktīvam 
arī izstiepjoties (ekscentriskā režīmā), kad tiek realizēts 
“negatīvais” darbs. Šie abi principi nodrošina viena 
kopīga uzdevuma izpildi – apturēt asiņu plūsmu muskuļos 
slodzes laikā (statodinamiskais muskuļu darbības 
režīms). Šajā gadījumā lēnajās (oksidatīvajās) muskuļu 
šķiedrās tiek izsmeltas KrF rezerves, un to atjaunošana 
skābekļa deficīta apstākļos notiek anaerobās glikolīzes 
veidā. Kad ir izveidojušies laktāta un ūdeņraža joni, 
kad tie ir nonākuši asins cirkulācijas sistēmā, izveidojas 
nemetaboliskā ogļskābā gāze (CO2), kura iedarbojas uz 
asinsvadu hemoreceptoriem, un asinsvadi paplašinās. B. 
Vaiders, runājot par “pumpēšanās” principu, domā par 
muskuļu uzpumpēšanu ar asinīm;
supersēriju princips. Lai vingrinājuma ietekmi 
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izpaužas it kā atbrīvošanās pēc starta paātrinājuma, kuru vienmēr 
realizē ar maksimālu piepūli. Šajā momentā daļa glikolītisko 
šķiedru pārstāj realizēt slodzi, kuru galvenokārt realizē lēnās, 
ātrās oksidatīvās un varbūt, ka dažas ātrās glikolītiskās šķiedras. 
Pakāpeniski samazinoties KrF krājumiem un rekrutēšanās 
efektivitātei, atlēts subjektīvi izjūt lielāku sasprindzinājumu, lai 
saglabātu ātrumu. Parasti tas notiek distances vidus posmā, pēc 
kura sasprindzinājums pieaug ar lielāku pakāpi.

Daļa KrF ātrajās glikolītiskajās šķiedras tiek izmantota starta 
paātrinājumā, kad ar maksimālu jaudu tiek ieslēgta anaerobā 
glikolīze. Daļa no ATF enerģijas tiek atdota KrF resintēzei. Daļai 
KrF jāsaglabā ātrajās glikolītiskajās šķiedrās vismaz distances 
sākuma posmā (līdz vidum), jo tieši šis ietaupītais KrF kļūs par 
stratēģisko rezervi, lai nodrošinātu ātruma saglabāšanu. Šādās 
slodzēs atlēti reti kad var veikt finiša paātrinājumu. Šajā gadījumā 
vienīgā iespēja, lai palielinātu ātrumu, ir izmantot ātrajās 
glikolītiskajās šķiedrās ietaupīto KrF. Parasti distances laikā atlēti 
cenšas ietaupīt enerģiju – neizmantojot visu KrF vai neieslēdzot 
slodzes realizēšanā visas kustību vienības. Tā rezultātā ūdeņraža 
jonu koncentrācija nesasniedz maksimālos rādītājus, kas kopā 
ar brīvajiem radikāļiem, kuri veidojas ekscentriskajās kustībās, 
ir galvenie destruktīvie momenti attiecībā uz muskuļu šķiedru 
morfoloģisko struktūru, kad sāk izpausties nogurums. Šajā zonā 
maksimāli tiek izsmeltas KrF rezerves.

2. diapazons – 40 – 120 sek. Šajā diapazonā distances 
sākumā pietiekami intensīvi tiek iesaistītas ātrās muskuļu 
šķiedras. Intensīvi tiek realizēta oksidatīvā fosforilēšanās ātrajās 
oksidatīvajās šķiedrās, kaut gan lēnajās šķiedrās nav novērojamas 
būtiskas izmaiņas.

Šajās slodzēs galvenais noguruma iemesls ir liela ūdeņraža 
jonu koncentrācijas pakāpe galvenajās muskuļu grupās, kad pH 
samazinās līdz 6,3 – 6,4. Tātad intensīva anaerobā glikolīze ir 
galvenais nogurumu veidojošais faktors. To vajadzētu ievērojami 
ierobežot, neattīstot anaerobo enzīmu aktivitāti ar specializētiem 
glikolītiskiem treniņiem.
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CILVĒKA BIOLOĢIJAS PAMATI

Mācību grāmatās par cilvēka bioloģiju, sporta fizioloģiju 
un bioķīmiju atklāta informācija par cilvēka organisma uzbūvi, 
par orgānu un to sistēmu funkcionēšanas iespējām. Sporta 
praksē, protams, tiek veidots vienkāršotāks cilvēka modelis. 
Šīs vienkāršotības pamatā ir daudzu treneru bioloģisko 
zināšanu nepietiekamība. Tādēļ, lai izprastu bioloģisko zinātņu 
sasniegumu ietekmi uz atlēta darbspējām, kā treneris izmantos tās 
savu audzēkņu treniņu procesā, ir nepieciešamas plašas cilvēka 
orgānu un to kopumu funkcionēšanas īpatnību un likumsakarību 
zināšanas, it īpaši fizisko slodžu laikā un pēc tām.

Šūnas bioloģija
Šūna ir visu dzīvo organismu galvenā strukturālā vienība, kurai 

ir vairākas īpašības – spēja reproducēties, sintezēties (anabolisms), 
noārdīties (katabolisms), producēt enerģiju, izvadīšanas funkcijas 
un spēja veikt specifiskās funkcijas.

1. attēls. Šūnas shematiskā uzbūve
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atkārtojuma un intervāla slodze, kad intervāla garums 
ir 1/2 - 2/3 no visas sacensību distances garuma, bet 
slodzes realizēšanas intensitāte ir tāda, it kā realizētu 
pilnu distanci, atpūtas intervāli 3 – 5 min. vai līdz SF 120 
– 130 sit./min. Šāda veida slodzes vispirms nodrošina 
aerobo sagatavošanu. Tomēr lielāka ietekme ir uz ātrajām 
muskuļu šķiedrām.

Bufersistēmas ietilpības un anaerobo 
enzīmu masas palielināšanas līdzekļi un 
treniņu metodes

 Maksimālā glikolītiskā jauda ir nepieciešama slodzēs, kuras 
tiek veiktas līdz 40 sek. Uzskata, ka šāda veida sprintā notiek 
šādas izmaiņas:

glikolītisko fermentu masa palielinās vienlaikus ar 
muskuļu masas palielināšanos ātrajās muskuļu šķiedrās. 
To var panākt ar spēka treniņiem;
RNS sintēzi stimulē vairāki faktori – kalcija jonu 
izteikti liela uzkrāšanās, brīvā kreatīna masas un ADF 
koncentrācijas pieaugums. To var sasniegt ar sprinta tipa 
slodzēm vismaz 8 – 10 sekundēs.
vienlaikus ir liela ūdeņraža jonu koncentrācija – acidoze.

Glikolītiskās treniņu metodes klasiskais variants ir saistīts ar 
3 – 4 atkārtojumiem pa 40 – 90 sek, tuvu  maksimālai intensitātei, 
ar atpūtas pauzi, kas pakāpeniski samazinās (5 – 2 min). Šajā 
variantā var sasniegt maksimālu laktāta koncentrāciju un 
viszemāko pH līmeni.

•
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vidējā enerģijas producēšanas jauda nedrīkst pārsniegt 
anaerobā sliekšņa jaudu. Tas nozīmē, ka atsevišķu 
kustību spēka izpausmei jābūt ievērojamai (jo pretējā 
gadījumā slodzes realizēšanā netiks iesaistītas ātrās 
šķiedras). Vienlaikus realizējot slodzi lēnā (zemā) 
tempā (it kā ar pauzi). Šāda veida vingrinājumi var būt 
realizējami ilgu laika posmu, jo neizveidojas acidoze, bet 
ātro muskuļu šķiedru aktivizācija var būt pat maksimāla. 
Šāda veida vingrinājuma piemērs ir skriešana pret kalnu 
ar izklupieniem. Vai ar papilduzdevumiem, braukšana ar 
pazeminātu pārnesumu riteņbraukšanā, airēšana ar pauzi 
u.tml. Lai izvairītos no acidozes un pH pazemināšanās 
zemāk par optimālo līmeni, slodzi realizē ar darba perioda 
intervālu 1,5 – 3 st., bet atpūtas pauzi 2 – 3 min;
slodzes vidējā jauda ir aerobā – anaerobā sliekšņu zonā, 
ik pēc 1,5 – 2,5 min. veic sprinta spurtus 5 – 15 sek 
garumā. Tā pēc būtības ir sprintera intervālais treniņš. 
Paātrinājuma laikā praktiski tiek ieslēgtas visas muskuļu 
grupas un ievērojami samazinās fosfagenu krājumi (par 
30 – 50%). Tā rezultātā visās muskuļu šķiedrās tiek 
iesaistīta enerģijas producēšana maksimālā intensitātē, bet 
sakarā ar to, ka slodze ir īslaicīga, būtiski neizmainās pH 
līmenis. Mitohondrijas, kuras šajās 5 – 15 sek ir maksimāli 
iesaistījušās ATF producēšanā, pēc sprinta veikšanas vēl 
turpina darboties, kad notiek intensīva KrF resintēze un 
laktāta oksidācija. Šo metodi varētu nosaukt par intervālo 
sprintu, kura pirmssākumu “izgudroja” zviedri un pasaules 
sportā šī metode ir zināma kā fartleks vai spēle ar ātrumu;
tradicionālais intervālais treniņš, kad slodzes periods ir 
30 – 60 sek. ar atpūtas pauzēm 2 – 4 min. Slodzes periodā 
praktiski ir iesaistītas visas lēnās muskuļu šķiedras, bet 
tikai kāda ātro glikolītisko šķiedru daļa piedalās šajās 30 
– 60 sek ilgajās slodzēs, pH samazinās nelielā līmenī, kas 
tomēr liecina, ka intensitāte nav sevišķi liela – anaerobās 
glikolīzes jomā;
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Šūnu veido protoplazma vai citoplazma, kuru aptver 
membrāna. Protoplazmā ir kodols, kurā atrodas gēni, - tajos ir 
izvietota iedzimtības informācija DNS formā. Protoplazmā vai šūnas 
iekšpusē atrodas vairāki veidojumi vai organellas (skat. 1. attēls)

Endoplazmatiskais retikulums vai sarkoplazmatiskais 
retikulums ir organella, kuru veido membrāna ar tai piestiprinātu 
enzīmu sistēmu (2. attēls).

2. attēls. Sarkoplazmātiskais retikulums

Sarkoplazmātiskais retikulums (SR) ir dobs veidojums. 
Tam ir divas formas, viena ir gludā, otra -  nelīdzenā, kura 
pārklāta ar ribosomām, kurās ar ribonukleīnskābju (RNS) 
palīdzību tiek producētas jaunās olbaltumvielas vai sintezētas 
jaunas muskuļu šķiedru komponentes. Šādu procesu sauc 
par anabolisko procesu.

SR galvenā funkcija ir saistīta ar kalcija jonu uzkrāšanu. Skeleta 
muskuļa šūnā ir ļoti liels SR daudzums, un tas tiešā veidā ir saistīts 
ar miofibrillām – vienīgajām muskuļu šūnas organellām, kuras 
nodrošina muskuļu saraušanos – kontrakcijas. SR membrānas 
ir labi aprīkotas ar kalcija jonu “sūkņiem”, kuru uzdevums ir 
aktīvi pārpumpēt kalciju no šūnas citoplazmas uz SR iekšējo 
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beigām. Tomēr ātrajās muskuļu šķiedrās notiek arī anaerobā 
glikolīze. Bet tās ieguldījums nav sevišķi liels sakarā ar to, ka ļoti 
lielā ātrumā notiek arī oksidatīvā fosforilizēšanās ADF un KrF 
reakcijās. Šī oksidācija aktivizējās arī tāpēc, ka tūlīt pēc slodzes 
pirmās sekundes intensificējas KrF apmaiņa un vienlaikus 
samazinās KrF koncentrācijas līmenis.

Skābekļa krājumi muskuļos ir saistīti ar mioglobīna daudzumu 
muskuļos; uzskata, ka uz katru masas gramu ir 10 ml mioglobīna. 
Oksidēšanās potenciāla attiecība ātrās glikolītiskās un lēnajās 
oksidatīvajās muskuļu šķiedrās esot kā 1:5, bet mioglobīna 
koncentrācija ir tieši proporcionāla oksidatīvajam potenciālam 
muskuļu šķiedrās. Ja tā tas ir, tad skābekļa daudzums lēnajās 
muskuļu šķiedrās (ņemot vērā arī ātrās oksidatīvās šķiedras), 
ir aptuveni 15 ml katrā muskuļu masas gramā. Sprinteriem, 
uz izturību netrenētiem, muskuļos skābekļa patēriņa ātrums ir 
aptuveni 150 ml/kg/min. vai 3,2 ml/kg/sek. Tas nozīmē, ka skābekļa 
rezerves mioglobīnā aptuveni pietiek (15 ml/ 3,2 ml/kg/sek) ~ 4,5 
– 5 sek intensīvas slodzes realizēšanai lēnajās muskuļu šķiedrās. 
Parasti šādā režīmā var pievienot vēl 15 – 24 sek., lai izsmeltu 
lēnajās šķiedrās KrF rezerves. Tas norāda, ka lēnās šķiedras sprinta 
režīmā bez enerģijas deficīta, bez skābekļa padeves var darboties 
ne mazāk par 20 – 25 sekundēm! Par to liecina elpošanas procesu 
aktivizācija pēc 10 sek un pēc 22 sek.  Pēc 10 sek slodzes skābekļa 
patēriņš aktivizējas par 30% no maksimāli iespējamā, bet pēc 20 
– 25 sek – līdz 45%. Maksimālā skābekļa patēriņš pēc slodzes 22 
sek sasniedz 80% maksimuma. Acīmredzot tas notiek tikai tāpēc, 
ka sevišķi intensificējas iekšējās elpošanas procesi mitohondrijās, 
kā rezultātā ievērojami tiek izsmeltas KrF rezerves.

Submaksimālas intensitātes slodzes
1. diapazons 15 – 40 sek. Šajā diapazonā nevar strādāt 

– rekrutēties visas muskuļu šķiedras (kustību vienības)., 
Pārvietošanās ātrums samazinās jau pēc 10 – 15 sek, jo ātrajās 
glikolītiskajās šķiedrās tiek izsmeltas KrF rezerves. Subjektīvi tas 
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dubultotu, trīskāršotu u.tml. bez atpūtas pauzēm, praktiski 
to var realizēt ar 20 – 30 sek gariem piegājieniem. Šo 
principu parasti izmanto kvalificēti kultūristi. Šādas 
supersērijas rada iespēju palielināt brīvā kreatīna 
atrašanās laiku lēnajās (oksidatīvajās) muskuļu šķiedrās, 
kā rezultātā vairāk producējas RNC;
intuīcijas princips. Jebkurš atlēts treniņu nodarbībās 
var zināmā kārtībā atteikties no daudzām un dažādām 
likumsakarībām, no to obligātas izpildīšanas. Bieži 
efektīvu rezultātu dod, likumu izpildīšanu aizvietojot ar 
intuitīvām darbībām, it īpaši izjūtot efektīvāku adaptācijas 
gaitu. Bieži nav iespējams izvirzīt kaut ko objektīvāku 
pret intuīciju.

Daudzos eksperimentos ir pierādījies visefektīvākais spēka 
treniņu variants. Nedēļas mikrociklā pirmajā dienā ir attīstošie 
treniņi (2 – 3 – 4), pēc trim dienām atkārto spēka slodzi, bet ar 
ievērojami mazāku apjomu. Viss cikls atkārtojas pēc 7 dienām.

Atpūtas dienās var trenēt mitohondriju skaita palielinājumu 
muskuļu šķiedrās vai trenēt sirds muskuli, elpošanas muskuļus 
(diafragmu). Teorētisko efektivitāti, mainot atpūtas dienās treniņu 
līdzekļus, var apstiprināt tikai eksperimentējot!

Spēka attīstīšanas metožu fizioloģiskais 
pamatojums

Zinātniskajā literatūrā analizēta treniņu teorija un prakse, ir 
norādīti trīs veidi maksimālās spēka piepūles optimizēšanai:

vairākkārtīgi atkārtot submaksimālu pretestību 
pārvarēšanu līdz spēku izsīkumam;
maksimālas pretestības pārvarēšana;
submaksimālas pretestības pārvarēšana ar maksimālu 
kustības ātrumu.

Šajā sakarībā var izvirzīt trīs dažādas spēka attīstīšanas 
metodes: atkārtojuma, maksimālo piepūļu un dinamisko piepūļu 
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