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Dažreiz izveidojas arī ceturtā -  nevēlamās adaptācijas fāze, 
kura ir neracionālas treniņu sistēmas rezultāts. Tās pamatā ir pārāk 
lieli treniņu slodžu apjomi, nepietiekošs atjaunošanās process un citi  
negatīvi momenti, kuri izjauc šo objektīvo treniņu pamatprincipu 
likumsakarības. Tā bieži saistīta arī ar nepietiekošu uzturu vai 
citām nepilnībām treniņu procesā, kas galvenokārt ir saistītas ar 
nezinātnisku pieeju treniņu darbam. Rezultātā veidojas negatīva 
rakstura izmaiņas ar tam sekojošo nevēlamo adaptāciju. Slēpotāja 
organisma strukturālās un funkcionālās sistēmas pazemina savu 
funkcionēšanas līmeni, kam bieži sekas ir traumatisms, dažādas 
slimības, depresija un  citas nelabvēlīgas parādības.

Nevēlamās adaptācijas rezultātā bieži novērojams, tā 
saucamais, pārtrenēšanās sindroms. Diemžēl šī adaptācija daudzos 
gadījumos iestājas pārāk agri. Treneri un arī  sportisti pārāk strauji 
paaugstina  slodžu apjomus un intensitāti, un vadās pēc principa 
-  pēc iespējas lielākus apjomus, pēc iespējas lielāku intensitāti, 
un tādas treniņu slodzes, kuras realizē pasaules vadošie slēpotāji, 
nerēķinoties ar to, ka slēpotājs faktiski vēl nav ieguvis pat pamata 
adaptācijas fāzei nepieciešamās pozitīvās izmaiņas. Tā rezultātā, 
visā atlikušajā dzīves laikā šiem slēpotājiem ir novērojamas dažādas 
strukturālās un funkcionāla rakstura negatīvas izmaiņas. Nevēlamās 
adaptācijas fāze ir galvenokārt treneru un arī pašu  slēpotāju  
nekompetences rezultāts. Šīs negatīvās parādības tiek saasinātas arī 
ar negatīvajām sadzīves parādībām kā smēķēšanu un/vai alkohola 
lietošanu. Ja izvirzītie mērķi ir saistīti ar pārāk strauju augstākās 
sportiskās meistarības virsotnes sasniegšanu, kam nepieciešama 
ilgstoša un nopietna gatavošanās, nevēlamās adaptācijas fāzes 
iestāšanās iespējama  jebkuram slēpotājam. Šajos gadījumos dominē 
vairāku treniņu principu neievērošana.
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SLĒPOŠANAS TRENiŅU 
EfEkTiViTĀTE

Slēpošanas treniņu efektivitāte ir atkarīga no sistemātiskas un 
pakāpeniskas treniņu slodžu paaugstināšanas. Tādēļ ir nepieciešams 
zināt tās likumsakarības, kuras nosaka, kad un kā paaugstināt treniņu 
slodzes, un vēl svarīgāk, par cik var palielināt  slodzes. Treniņu 
efektivitāti slēpošanā var iedalīt trīs veidos:

1.Tiešā efektivitāte ir saistīta ar konkrētās treniņu nodarbības 
efektivitāti, un kura izpaužas tūlīt pēc treniņu nodarbības, ieskaitot 
nogurumu un atjaunošanās procesa sākumu (19.attēlu). Tiešās 
efektivitātes izpausmes tūlīt pēc treniņu nodarbības ir tas izšķirošais 
moments, kas nosaka pareizu treniņu komponentu izvēli: pareizu 
slodžu apjomu un intensitāti, atpūtas intervālus, metožu izvēli. 
Informācija par tiešās aktivitātes raksturlielumiem palīdz precizēt arī 
vispārējo treniņa ciklu struktūru un treniņu līdzekļu izvēli, atbilstoši 
slēpotāja individualitātei.

Piemēram:
Pārmērīgas izmaiņas slēpošanas slodzes intensitātē vai 
pārāk īss atpūtas intervāls, var pārslogot atsevišķus 
enerģijas veidošanas sistēmas variantus. Līdz ar to 
nepieciešamas nopietnas korekcijas turpmākajā treniņu 
slodžu veidošanas mehānismā.
Anaerobo - laktāto slodžu efektivitāte ievērojami 
palielinās, ja pirms tās ir bijusi ātruma slodze, bet, ja 
tai seko aeroba slodze, tad anaerobi - laktātās slodzes 
ietekme samazinās.

2.Pēcefekts ir saistīts ar atjaunošanās procesu un 
superkompensācijas fāzi attiecībā uz darbaspēju kapacitāti tūlīt 
pēc vienas treniņu nodarbības. Pēcefekta fāzē intensificējas 
olbaltumvielu sintēze, notiek enerģētisko substanču (glikogena) 
krājumu atjaunošanās, intensificējas hormonu un enzīmu aktivitāte. 
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Atjaunošanās rezultātā, treniņu slodzes pēcefekts, ir ne tikai 
darbaspēju atjaunošanās process, bet pēc pilnīgas darbaspēju 
līmeņa atjaunošanās uz neilgu laika periodu darbaspēju līmenis var 
palielināties. Ja šajā superkompensācijas fāzē netiek veikta nākošā 
treniņu slodze, tad darbaspējas nepalielinās un paliek pirmsslodzes 
līmenī. Superkompensācija nav ilgstoša, tā pēc neilga laika zaudē 
savu efektivitāti un pavisam izzūd.

19. att. Treniņu slodzes tiešais efekts un pēcefekts - superkompensācija
“a”  - pamatshēma
“b”  - slodžu variativitātes ietekme uz pēcefektu  
— . .   - pārāk zema slodze    
——  - adekvāta slodze
......... - pārāk liela slodze
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realizēt jaunā darbaspēju līmenī, un lai notiktu reālas izmaiņas, ir 
nepieciešams laiks, kurā notiktu veikto  slodžu „uzslāņošanās”.

2.fāze - pamata adaptācija ir saistīta ar treniņu slodžu 
palielināšanu ar mērķi radīt pozitīvas izmaiņas kā strukturālā, 
tā funkcionālajā jomā slēpotāja ķermenī kopumā, balstoties uz 
izmaiņām atsevišķajās sistēmās, audos, atbilstoši treniņu slodzes 
iedarbības specifiskumam. Citiem vārdiem sakot, šajā fāzē sākas 
reālas slēpotāja trenētības attīstīšanas process. Adaptācijas fāzes 
beigās novēro atsevišķu orgānu un pat to sistēmu hipertrofiju, t. i., 
palielināšanos un specifiskās darbības efektivitātes uzlabošanos. 
Šis treniņa procesa periods slēpotājam un viņa treneriem ir 
visnozīmīgākais. Treniņu procesā dominē vispusīgums un līdz ar 
to veidojas slēpotāja fiziskās sagatavotības bāze. Izmaiņas fiziskās 
sagatavotības dinamikā veidojas orientējoties uz pakāpenisku pāreju 
no vispusīgās fiziskās sagatavošanas procesa uz specifiskā darba 
apjoma palielināšanos. Šajā adaptācijas fāzē atsevišķiem slēpotājiem 
ir novērojamas atšķirības rezultātu dinamikā.

3.fāze -  ilgtermiņa adaptācija. To parasti novēro elites 
līmeņa slēpotājiem, kuri ir labi sagatavoti organizētam treniņu 
procesam un specializētām slodzēm. Turpinot treniņu procesu, 
notiek stabilas ilgtermiņa strukturālas un funkcionālas izmaiņas. Šajā 
fāze visas slēpotāja  funkcijas ir gatavas uz jauna līmeņa organisma 
rezervju atklāsmēm jaunā operatīvā līmenī un stabilizācijas pakāpē, 
kā enerģētiskajā sfērā tā motorajās spējās.

Slēpotāji šajā adaptācijas fāzē var uzrādīt savu spēju 
maksimumu. Lai sasniegtu šo  adaptācijas fāzi, slēpotāji trenējas 
daudzus gadus. Šajā fāzē trenerim paplašinās darbības sfēra ne tikai 
pildot  trenera funkcijas, bet arī konsultanta funkcijas. Adaptācija, 
kura ir iegūta šajā fāzē nav mūžīga. Pat vislabākie slēpotāji, kuri 
ar lielām grūtībām un piepūli ir sasnieguši šo fāzi, var zaudēt šīs 
pozitīvās izmaiņas, jo tā saucamā sportiskās formas virsotne ir ļoti 
nestabila un ierobežota kā fizioloģiskajā, tā arī psiholoģiskajās 
jomās. Sportiskās meistarības laiks ir ierobežots. Laiks, kurā slēpotāji 
uzrāda savu spēju maksimumu, ir ievērojami īsāks par to laiku, kas 
nepieciešams šīs sportiskās meistarības virsotnes sasniegšanai.
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SLĒPOŠANAS SLODŽU 
ADAPTĀCiJAS fĀzES 

Adaptācijas fāzes ir saistītas ar slēpošanas slodžu atsevišķo 
parametru dinamiku. Ne vienmēr jebkurš vingrinājums dod 
adekvātu efektu. Vienam treniņu līdzeklim ir lielāka efektivitāte, 
citam mazāka. Vienam  vingrinājumam ir lielāks trenējošs efekts 
uz muskuļiem, nervu sistēmu, fizioloģiskajiem rādītājiem. Tomēr 
treniņu procesa viena no galvenajām likumsakarībām ir tā, ka visas 
slēpotāja darbaspēju nodrošinošās sistēmas pielāgojas vai adaptējas 
treniņu nodarbībās slēpotāja organismam izvirzītajām prasībām – 
fizisko slodžu vai stresa formā. Šajā sakarībā slēpošanā novērojams 
tā saucamais vispārējās adaptācijas sindroms, kura būtība ir saistīta 
ar orgānu un to sistēmu spēju pielāgoties, t. i., adaptēties jaunām, 
līdz šīm līmeņa ziņā vēl nebijušām slodzēm, kā rezultātā paaugstinās 
vispārējais darbaspēju līmenis vai uzlabojas trenētība.

Lai notiktu reāla adaptācija, nepieciešams sistemātisks 
un organizēts treniņu process. Svarīgi zināt, cik ilgi veidojas šie 
adaptīvie procesi slēpotāja organismā.

Slēpošanā, neatkarīgi no šo adaptīvo procesu ietekmes 
uz fizioloģiskajām funkcijām, metaboliskajiem procesiem vai 
psiholoģiskajiem procesiem, adaptācijai ir novērojamas trīs fāzes:

1.fāze - tiešā adaptācija. Pamatojoties uz organisma 
visām funkcionālajām iespējām tiešā adaptācija ir saistīta ar 
konkrētās fiziskās slodzes realizēšanai nepieciešamo slēpotāja 
spēju mobilizāciju. Galvenokārt, tas ir vienas treniņu nodarbības 
vai sacensību radītais efekts uz kādu no konkrētajām slēpotāja 
organisma funkcijām, kura šajā slodzē tiek attīstīta vai pilnveidota. 
To sauc arī  par tiešo vai treniņa īslaicīgo efektu, kurš nedod nopietnas 
un paliekošas izmaiņas trenētības dinamikā. Šajā adaptācijas fāzē 
nenotiek nopietnas strukturālas un funkcionālas izmaiņas. Dažreiz 
ir novērojamas nelielas objektīvas izmaiņas, bet, lai tās varētu 
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A  - pārāk agra atjaunošanās
B  - savlaicīga atjaunošanās
C  - nokavēta atjaunošanās

3.Kumulatīvais treniņu efekts (20. attēls) veidojas 
vairākkārtīgi atkārtojot tiešo treniņa efektu un pēcefektu, t. i.,  
vairāku treniņu nodarbību rezultātā. 

20. attēls. Vairāku mikrociklu kumulatīvais efekts

Lai sasniegtu kumulatīvo efektu progresīvajā slodžu 
palielināšanās procesā, nepieciešams precīzi noteikt iepriekšējās 
treniņu slodzes  superkompensācijas momentu. Ja starp treniņu 
nodarbībām ir pārāk liels intervāls, tad iepriekšējās slodzes 
superkompensācijas efekts ir samazinājies. Tādās treniņu nodarbības 
neizsauc pozitīvas izmaiņas trenētības līmenī.

Nākošo treniņu slodzi ieteicams organizēt pēc iespējas 
tuvāk iepriekšējās nodarbības superkompensācijas maksimumam. 
Kā kontrolējošs moments, šajā gadījumā var būt treniņu nodarbību 
biežums un atpūtas laiks starp treniņiem. Pēc vairākām treniņu 
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nodarbībām, kuras notikušas iepriekšējās treniņu superkompensācijas 
fāzē, nepieciešama ilgstošāka atpūta, lai atjaunotu un paaugstinātu 
darbaspēju līmeni. Ja slēpotājam netiks dota adekvāta atpūta un viņš 
tiks tikai noslogots kā apjoma tā arī intensitātes ziņā, viņš paliks vājāks, 
palielināsies traumatisma iespējas un pat pārtrenēšanās iespējas.
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Tiklīdz intensitāte palielinās augstāk par šo stabilitātes 
(laktāta) līmeni, tiek sasniegts laktāta augstās intensitātes slieksnis 
(AIS). Palielinot slodzes intensitāti, procentuāli tai, palielinās arī 
pienskābes koncentrācija un tas jau sāk izsaukt muskuļu noguruma 
pazīmes. Šī akumulācijas pakāpe atkarīga no tā, par cik intensitāte 
augstāka par sliekšņa intensitāti un kā, un cik efektīgi organisms  
spējīgs pretoties šai laktāta koncentrācijai.

Labākajiem slēpotājiem šis laktāta slieksnis ir augstāks 
un tas norāda uz viņu spējām efektīgi pretoties un pārvarēt laktāta 
koncentrāciju ievērojami augstākās pakāpēs. zemās intensitātes 
sliekšņa (zIS) līmenis norāda uz to, kad vispār organismā sāk 
parādīties pienskābe un turpinoties pieaugt intensitātei, palielinās  
arī pienskābes producēšana. Starp zemās intensitātes slieksni 
(zIS) un augstās intensitātes slieksni (AIS) slēpotāji realizē slodzi 
situācijā, kad pieaugot pienskābes koncentrācijai to neitralizē slodzē 
neiesaistītie muskuļi, sirds muskulis, aknas u.c..
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sagatavošanā. Dotajā slodžu intensitātes klasifikatorā par pamatu 
ņemta arī laktāta koncentrācijas skala. Pētījumi liecina, ka dotā 
slodžu klasifikatora tabula ir izveidota pamatojoties un apvienojoties  
Norvēģijas slēpošanas speciālistiem un Vācijas airēšanas 
speciālistiem, viņu ilggadīgiem teorētiskiem pētījumiem un pieredze 
praktiskajā darbā. Nav nepieciešams pierādīt distanču slēpošanas 
un airēšanas slodžu identiskumu un šo abu valstu sasniegumus 
slēpošanā  un airēšanā.

Jāpiezīmē, ka 11. tabulā:
sirdsdarbības frekvence ir orientēta uz vidējiem 
tās rādītājiem distances beigu posmā vai kāpuma 
visaugstākajā punktā;
divu sliekšņu izskaidrojums saistīts ar asins laktāta 
līmeni un intensitāti.

Laktāta sliekšņa (anaerobais slieksnis) koncepsija no vienas 
puses ir sarežģīta, bet, tai pašā laikā ļoti vienkārša.

Tradicionāli uzskata, ka laktāta slieksnis iestājas tajā 
momentā, kad, palielinoties intensitātei, muskuļi enerģiju sāk 
nodrošināt „anaerobi”, kā rezultātā sākas pienskābes producēšanās. 
Patiesībā ir nedaudz savādāk. Pienskābe, nelielās devās, producējas 
pat miera stāvoklī. Laktāta koncentrācija muskuļos ir ļoti zema, jo 
producētais laktāts, kā enerģijas avots, tiek izmantots citos audos.

zemas intensitātes slodzēs pienskābes koncentrācija 
nepalielinās vai palielinās ļoti niecīgi. Tomēr, ja slodzes intensitāte 
tiek pat tikai  nedaudz palielināta, novērojama laktāta līmeņa 
palielināšanās līdz jaunam stabilam līmenim. Šo momentu tad 
arī klasificē kā laktāta zemās intensitātes slieksni (zIS). zemajās 
intensitātēs nenotiek laktāta kontrole. Laktātam te pazeminoties, te 
paaugstinoties, beidzot tā koncentrācijas līmenis nostabilizēja

Augstāko asins laktāta koncentrācijas līmeni sauc par 
laktāta maksimālo stabilitātes statusu. Slēpošanā tas ir 3 – 4 mmol, 
jo slodzes realizēšanā iesaistīta pietiekoši liela muskuļu masa. Starp 
slēpotājiem  pastāv zināmas atšķirības, jo intensitātes līmenis, kurā 
novērojams šis laktāta koncentrācijas stabilitātes maksimālais statuss 
ir atkarīgs no trenētības vai darbaspēju līmeņa.

1.

2.
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SLODŽU īPATNībAS SLĒPOŠANĀ

Treniņu slodzēs, kuras slēpošanā ilgst līdz 60 minūtēm, 
galvenā loma ir aerobajai enerģijas sistēmai, un tikai slodzes beigu 
daļā dominē augsts laktāta koncentrācijas līmenis. Tādēļ laktāta 
sistēmas līmeņa slodzēs starp vingrinājumiem nepieciešamas 
pietiekoši garas atpūtas līdz pienskābes koncentrācija samazinās 
līdz 4 mml vai pat mazāk. Slēpošanai šai laktāta sistēmai ir būtiska 
loma startā, finišā, kāpumu pārvarēšanā u.tml.

Aerobo jaudu nepieciešams palielināt par 5 - 20% virs 
slēpotājam esošā līmeņa. Aerobā darba palielināšana 
par 5% var būt par mazu, lai pietiekoši efektīvi uzlabotu 
laktāta slieksni un enerģētiku. Aerobās darbaspējas 
uzlabo arī anaerobo slieksni.
Laktātās sistēmas ietekme ir atkarīga no katra slēpotāja 
individuālajām spējām, konkrēti,  spēka. Jo spēcīgāks ir 
slēpotājs, jo mazāk muskuļu šķiedru ieslēdzas slodzes 
realizēšanā. Tātad, lai nodrošinātu šādas intensitātes 
slēpošanu, spēcīgākam slēpotājam nepieciešamas 
mazākas piepūles, lai realizētu standartslodzes. Tas 
nozīmē, ka vispirms nepieciešams attīstīt spēku un tikai 
pēc tam var sākt trenēt slēpotājam specifiskas īpašības.
Enerģētiskās substances izvēle nozīmīgi ietekmē 
darbaspējas, kaut gan galvenajai enerģētiskajai 
substancei vajadzētu būt brīvajām taukskābēm, tomēr 
dominē glikogens, it īpaši īsākajās (laika ziņā) slodzēs. 
Svarīgs ir arī glikozes līmenis asins plazmā. Slodzēs 
līdz 60 min., pirms sacensībām nepieciešama papildus 
ogļhidrātu uzlādēšana.

Slodzēm līdz 60 min. labākās treniņu formas ir:
tās kuras attīsta un nostiprina aerobo bāzi. Tās ir 
dažādas  intensitātes slodzes ar  vienmērīgu, ilgstošu 

•

•

•

•

5



136

un nepārtrauktu aktivitāti, kā slēpojot, skrienot, airējot 
u.tml.;
tās treniņu slodzes, kuras nodrošina aerobo adaptāciju 
slēpošanai raksturīgajās slodzēs ar intervālām  
metodēm;
atkārtojuma treniņi ar dažāda ilguma slodzēm 
slēpošanas sacensību intensitātes līmenī (anaerobās 
adaptācijas pilnveidošanai atsevišķi atkārtojumi var būt 
līdz izsīkuma līmenim).

Dažāda cita veida papildtreniņiem nav lielas nozīmes. 
Būtiskākā loma ir specifiskajiem treniņiem, un tādēļ tiem treniņu 
procesā ir galvenā vieta, neskatoties uz to, ka vispusībai arī ir svarīga 
loma. 

Tehniskā meistarība un psiholoģiskā sagatavotība ir 
darbaspēju pilnveidojošās komponentes, kuras nepieciešams 
pilnveidot, maksimalizējot fizioloģisko adaptāciju.

faktori, kuri ietekmē slodžu realizēšanu, kuras slēpošanā ir 
ilgākas par 60 min. līdzīgi iepriekš minētajiem:  

Pamatprasība ir spēja uzkrāt un iekonservēt tādu 
enerģētisko substanci kā glikogens un spēja to realizēt 
slēpošanas laikā. Ne mazāk svarīga loma enerģētikas 
nodrošināšanā protams ir arī taukiem. Šajā variantā 
glikogenam ir rezerves loma. 
Termoregulācija, aklimatizācija aukstumam, apģērbs, 
uzturs, šķidruma atjaunošana, augstums, kā arī nogu-
rums ir faktori, kuri nosaka treniņu kvalitāti un apjo-
mus, ir tikpat nozīmīgi kā sacensību darbaspējas. Jeb-
kura veida aklimatizācija samazina šo faktoru ietekmi.
Sevišķi garu slodžu darbaspēju attīstīšana prasa 
ievērojami ilgāku laiku. Tas nozīmē, ka psiholoģiskajam 
faktoram - galvenokārt motivācija, mērķu izvirzīšana un 
zināšanas šajā jomā var ļoti ietekmēt šo treniņu kvalitāti. 
Psiholoģiskās problēmas un dažāda veida traumas para-
sti ir vislielākie informatori, ka trenējoties, sevišķi garās 
distancēs, tuvojas pārtrenēšanās sindroms.

•

•
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TRENiŅU iNTENSiTĀTES  zONU 
RAkSTUROJUMS

Sporta praksē pastāv vairākas sistēmas treniņu zonu 
interpretēšanā. zemāk minētais intensitāšu iedalījums zonās nav 
vienīgais un tikai pareizais  (11. tabula).

11. tabula

Treniņu slodžu intensitātes zonas slēpošanā
inten-
sitātes 
skala

% no 
maksimālās 

SF

Laktāta 
koncentrā-

cija

Treniņu veids Piezīmes

1 60 – 70% 1 – 2,5 mmol
Garās distances No kopējām treniņu 

slodzēm būtiska nozīme ir 
liela apjoma slodzēm 

2 70 – 80% -
Distances treniņi, 
slodzes pārmaiņus 
intensitātē

Tiek pielietots kā variants, 
kas dotu iespēju to  
atkārtot

zemas intensitātes slieksnis (ziS)

3 80 – 85%
3 – 4 mmol Pamatā - intervālie 

treniņi
Izmanto ierobežotā 
daudzumā

3 - 4 85 – 90% -

Vidēji  smagi 
intervāla treniņi, 
distances treniņi Ļoti svarīgi

Augstas intensitātes slieksnis (AiS)

4 90 – 95% 4 – 8 mmol
Smagi intervālie 
treniņi Ļoti svarīgi

5 95 – 100%

Vairāk par 8 
mmol

Tempa treniņu 
testi, īsās distancēs 
5-10km +
visa veida īslaic.
slodz(sprints)

Kopējā treniņu slodzē 
izmanto ar nelielu 
procentuālo vērtību

Dotais variants ir tikai piemēra statusā, bet tabulā norādītais 
treniņu slodžu iedalījums šobrīd tiek realizēts norvēģu slēpotāju 

6 255

Macalren D.P.M., et al (1989). A review of metabolic and 
physiological factors  in fatigue. In Exercise and Sports Science 
Review. Vol.17.

MacDougall J.D., D.G.Sale, S.E.Always and J.R.Sutton. 
(1984) Muscel fiber number in biceps brachii in bodybuilders and 
control subjects. Applied Physiology. 57 p. 1399-1403.

Mastropaolo J.A. Atest of the maximum – power theory for 
strenght, Eur. J. Appl. Physiol., 65, 415-420, 1992.

McArdle W.D., f.I.Katch and V.I.Katch. Exercise 
Physiology: Energy, Nutrition and Human Performance. 4th Ed. 
Baltimore, MD: Williams and Wilkins, 1996.

McArdle, Katch and Katch (1991) Exercise Physiology. 
p.475-491, p.3-91, p.478. Lea and febiger. Third edition.

McCall G.E.,   W.C.Byrnes, A.Dickinson, P.M.Pattany and 
S.J.fleck. Muscle fiber hypertrophy, hyperplasia, and capillary 
density in college men after resistance training. Journal of Applied 
Physiology. 81:2004-2012, 1996.

McComas A.J. Human neuromuscular adaptations that 
accompany changes in activity. Medicine and Sceince in Sports and 
Exercise. 26:1498-1509, 1994.

Mikesky A.E., C.J.Giddings, W.Matthews, W.J.Gonyea. 
Changes in muscle fiber size and composition in response to heavy-
resistance exercise. Medicine and Science in Sports and Exercise. 
23:1042-1049, 1991.

Moritani T., & deVries H.A. (1979). Neural factors versus 
hypertrophy in the time course of muscle strength gain. American 
Journal of Physiological Medicine, 58, 115-130.

Nygaard E. and E.Nielsen. Skeletal muscle fiber 
capillarisation with extreme endurance training in man. In Erikson 
B, furberg B (Eds). Swimming Medicine IV (vol.6), p.282-293. 
University Park Press, Baltimore, 1978.

Reddin D. (1999). Complex Training for Power 
Development. fHS – National Coaching foundation, Issue 3, April 
1999, p.24-25.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.



254

Influence of eccentric actions on skeletal muscle adaptations to 
resistance training. Acta physiol.Scand. 143: p.199-185.

Hather B.M., Tesch P.A., Buchanan P., & Dudley G.A. 
(1991). Influence of eccentric actions on sceletal muscle adaptations 
to resistance training. Acta Physiologica Scandinavia, 143, 177-185.

Hermonsen L. (1981). Effect of metabolic changes on 
force generation in skeletal muscle during exercise. Human Muscle 
fatigue; Physiological Mechanism. London, Pitman Medical.

Hurley B. (1994). Does strength training improve health 
status. Strength and Conditioning, 16, 7-13.

Hurley B.f., Hagberg J.M., & Goldberg A.p. (1988). 
Resistive training can reduce coronary risk factors without altering 
VO2max or percent body fat. Medicine and Science in Sports and 
Exercise,20, 150-154.

Kannel W.B. (1983). Epidemiologic profile and risks of 
coronary heart disease. American Journal of Cardiology, 52, 98-123.

Kelley G. Mechanical overload and sceletal muscel fiber 
hyperplasia: a meta-analysis. Journal of Applied Physiology. 
81:1584-1588, 1996.

Kipke L. The importance of recovery after training and 
competition efforts. Track technique, 1987, Nr.98.

Komi P.V. (ed.) Strenght and Power in Sport, London. 
Blackwelt Scientific Publications, 1992.

Komi P.V. Physiological and biomechanical correlates of 
muscle function: effects of muscle structure and stretch – shortening 
cycle of  force and spead, Exercise Sci. Sports Rev., 12; 81-121, 
1984.

Kraemes W.J. (1994). General adaptations to resistance 
and endurance training programs. In T.Baechle (Eds.), Essentials 
of strength training and conditioning (pp.127-150). Champaign: 
Human Kinetics.

Larrson L. & P.A.Tesch. (1998) Motor unit fiber density 
in extreme hypertrophied skeletal muscles i man. Eur.J.Applied 
Physiology. 55: p.130-136.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

7

MOTORĀS SPĒJAS SLĒPOŠANĀ 
(fiziSkĀS īPAŠībAS)

 Slēpošanā, tāpat kā daudzos citos sporta veidos, ir 
profilējošo motoro spēju komplekss, kurš nosaka slēpotāja specifisko 
un vispārējo fizisko darbaspēju līmeni. Tas tiek ņemts arī par pamatu 
slēpošanas treniņu  programmu un plānu veidošanai. Visos sporta 
veidos nosacīti var izdalīt četras galvenās motorās spējas:

izturība,
spēks,
koordinācija,
ātrums.

Lai varētu realizēt optimālu treniņu procesu, ar mērķi, 
paaugstināt  slēpotāja fizisko darbaspēju līmeni, nepieciešams 
konkretizēt un precizēt tās motorās spējas, kuras dominē slēpošanā.  
Nav neviena sporta veida, kurā dominētu tikai viena no šīm četrām 
spējām. Visbiežāk kombinējas  divas, bet reizēm, pat trīs. Piemēram, 
vieglatlētikā 100m skrējienā kombinējas jaudu veidojošās motoro 
spēju izpausmes – spēks un ātrums, bet airēšanas sporta veidos, 
tajā skaitā arī smaiļošanā un kanoe airēšanā, dominē muskuļu 
izturība, jeb spēka izturība, kuru veido izturības un spēka izpausmju 
kombinācija.

Arī  slēpošanā dominē muskuļu izturība, kur tai ir ievērojami 
lielāka loma, salīdzinot ar spēka izpausmēm.

Daudzi slēpotāji un viņu treneri šīs  divas  motorās spējas 
– izturību un spēku mēģina attīstīt vienlaicīgi. Daudz efektīvāks 
veids, kā uzlabot slēpotāju darbaspējas, ir attīstīt izturību un spēku 
atsevišķi, un tikai pēc tam tos attīstīt vienā kopējā muskuļu izturības 
kombinācijā. 

Šo procesu sporta zinātnē sauc par konvertēšanas procesu. 
Piemēram, ja jaudas sporta veidos ir nepieciešams attīstīt jaudu, 

•
•
•
•
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kuras virsotnē ir pavisam neliela daļiņa slēpošanai raksturīgās un 
intensitātes ziņā atbilstošās slodzes. Lai sasniegtu vērā ņemamus 
rezultātus, attēlotās piramīdas likumsakarības ir reālas visiem 
slēpotājiem pasaulē, kuri ir trenējušies 5, 10 vai pat 15 gadus.

Viens gads treniņu nodarbības slēpošanā vēl nedod garantētu 
rezultātu izaugsmi. Tam nepieciešams nopietns, sistemātisks un 
ilgstošs darbs. Tikai tad var cerēt uz nopietnu un stabilu fiziskās 
kondīcijas progresu. Darbaspējas ir atkarīgas no vairāk kā 40 
fizioloģisku, metabolisku, tehnisku, psiholoģisku un tml. faktoru 
kompleksas kopsakarības, kuras reizēm ir grūti pat loģiski sabalansēt. 
Protams, ka visus faktorus vienādi augstā līmenī vienā slēpotājā ir 
pat neiespējams apvienot, tomēr to nozīme ir neapstrīdama. Svarīgi 
ir zināt šo faktoru kombinācijas, atklāt tās un tikai pēc tam tās 
izmatot treniņos.
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TRENiŅU PRiNCiPi SLĒPOŠANĀ

Progresīvu slodžu princips
Jebkurš sportists, jebkurā sporta veidā, tāpat kā jebkurš 

cilvēks ir bioloģiska būtne, kura veidota no simtiem miljoniem 
savstarpēji atkarīgām šūnām. Var teikt, ka katra šūna ir psiholoģiska, 
tas varbūt izklausās jocīgi, bet tā ir taisnība, jo nekas nenotiek bez 
centrālās nervu sistēmas kontroles.

Viens no jautājumiem, kas  saistīts ar progresīvo slodžu 
principu, ir adaptācija, par kuru tika runāts jau  iepriekš. Raksturīga 
adaptācijas  pazīme ir ne tikai pielāgoties jaunajām un paaugstinātajām 
prasībām, bet arī stimulēt jaunas kvalitātes,  (cerams, ka uzlabotas) 
bioloģiskās substances (šūnu) sintēzi. Šis process prasa laiku, reizēm 
pat ievērojamu. Dažas šūnas, piemēram, sarkanie asinsķermenīši - 
eritrocīti katru sekundi samazinās par 2 - 3 miljoniem, bet vienlaicīgi 
ar to, eritrocītu daudzums tikpat ātri atjaunojas. Citas šūnas “dzīvo” 
ilgāk, piemēram, muskuļu šūnas dzīvo apmēram 6 mēnešus.

Tas nozīmē, ka cilvēka muskuļu masa atjaunojas divas 
reizes gadā. Vai šis process ir regulējams? Izrādās, ka to var regulēt 
ar fizisku slodžu ietekmi. Palielinot fiziskās slodzes, kuras eksistē 
ikdienā, tiek izjaukta homeostāze vai status quo, vai pastāvīgā 
nemainība, var radīt apstākļus jaunas kvalitātes uzlabošanai. Izmainot 
homeostāzi, ar hroniski paaugstinātu stresu, ir iespējams stimulēt 
specifisko olbaltumvielu (piemēram, mitohondriālo enzīmu) sintēzi, 
kas paaugstina šūnu iespēju nofūzēties “līmenī” ar vismazākām 
problēmām.

Optimālas treniņu slodzes, kuras pakāpeniski palielinās, 
optimizēt adaptīvos procesus un “ieslēdz” pozitīvās izmaiņas 
šūnās. Pārmērīgas slodzes izjauc adaptīvos procesus, un līdz ar to 
veicina darbaspēju pazemināšanos. Nav jāpierāda fizisko slodžu 
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stresa nepieciešamība. Stress no adaptācijas viedokļa ir nemitīgi 
progresējošs faktors, un, lai iegūtu paaugstinātas fiziskās darbaspējas, 
stresam, t. i., treniņu slodzēm  jābūt progresējošām.

Jebkuru treniņu slodzi var atkārtot tikai pēc tam, kad 
notikusi adekvāta atjaunošanās līdz jaunam adaptīvam momentam, 
ko uzskata par superkompensāciju. Atjaunošanās laika ilgums 
ietekmē sintētisko procesu intensitāti, tas nedrīkst būt pārāk ilgs, jo 
tad atjaunošanās, pēc superkompensācijas var novest līdz sākuma 
līmenim.

Progresīvo slodžu princips paredz sistemātiskas izmaiņas 
šūnu līmenī (adaptācija) pēc iespējas ātrākā laika periodā, lai 
paātrinātu slēpotāja spēju dinamiku, salīdzinājumā ar citiem. Ne 
visi faktori izmainās vienādā ātrumā, piemēram, plazmas daudzums 
ievērojami palielinās jau pēc vienas nedēļas nopietniem treniņiem, 
bet kapilāru tīkls paplašinās vairāku gadu laikā.

Progresīvo slodžu principa pamatā ir slodzes parametri 
- apjoms un intensitāte. Slodzi var palielināt gan ar apjomu, gan 
ar intensitāti, vai arī abus vienlaicīgi. Paralēli tam, nepieciešams 
regulēt arī nodarbību biežumu. Atliek tikai izvēlēties treniņu metodi, 
un treniņu programma vai plāns ir realizēšanas stadijā.

 Pat iesācējiem trenētības līmeņa paaugstināšanai, veidojot 
kapacitātes rezervi, sistemātiski jāpalielina fiziskā stresa līmenis, kas 
intensitātes un apjoma ziņā ir vismaz minimālā sliekšņa līmenī, lai 
nodrošinātu adaptācijas procesu realizāciju. To sauc par minimālo 
slodzes slieksni. Piemēram, iesācējiem vai netrenētiem cilvēkiem 
nav novērojamas vērā ņemamas vai nozīmīgas darbaspēju attīstības 
pazīmes, kamēr slodžu intensitāte nav sasniegusi 50% robežu no 
skābekļa maksimālā patēriņa līmeņa. Tas nav viegli panākams. 

Slodzes slieksnis paaugstinās paralēli trenētības līmeņa 
izaugsmei. Elites līmeņa atlētiem slodzes sliekšņa līmenis var sasniegt 
pat 80%  no skābekļa maksimālā patēriņa (VO2 max). Vai  tas nozīmē to, 
ka jebkurai treniņu slodzei ir jābūt augstākai par šo slieksni? Nē, ja tas 
tā notiktu, tad tas parasti beigtos vai nu ar  traumām vai pārtrenēšanos. 
Slodzes, kuras ir nedaudz augstākas par slodzes slieksni, kamēr notiek 
augšanas tiešais process, ir tikai tiešās adaptācijas stresori. Tas nozīmē 
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Lai sasniegtu reālu progresu, treniņu slodzēm ir 
jāpalielinās pēc iespējas    pakāpeniskāk.
Gada treniņu procesam slēpošanā ir jābūt variatīvam 
– treniņus iesāk ar  vispārējās sagatavošanas periodu, 
tam seko speciālās sagatavošanas periods un sacensību 
periods. Visu gada treniņu ciklu noslēdz atpūtas vai 
pārejas periods.
Slēpošanas treniņiem jābūt pēc iespējas 
daudzpusīgākiem, ieskaitot aerobos un anaerobos pro-
cesus, izturību, spēku, koordināciju u.tml.
Treniņu procesam jābūt orientētam uz ilgstošu un 
summējošu rakstura noguruma veidošanos ar tam 
sekojošu atpūtu.

18.attēls. Slēpotāja treniņu slodžu specifiskā piramīda

Dažreiz pat labi saplānots un organizēts treniņu process 
nedod vēlamo efektu. fiziskās sagatavotības progress ir atkarīgs ne 
tikai no tā, kas tiek realizēts treniņu nodarbībās, nedēļas ciklā vai 
mēneša laikā, bet arī no tā, kāda slodze ir sportista sadzīvē. Treniņu 
lielākā daļa ir jāvelta tam, lai attīstītu pamata vai  bāzes fizisko 
kondīciju, uz ko pamatojoties, vēlāk tiks attīstīta speciālā fiziskā 
sagatavotība. To var salīdzināt ar piramīdas piemēru (18. attēls), 
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2.

3.

4.
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tad sagatavošanas perioda sākuma etapos, attīsta dažāda veida 
spēka izpausmes un tikai speciālajā sagatavošanas perioda posmā, 
pievienojot šim spēkam ātrumu, transformē to jaudā.  Airēšanas  veidos, 
kur   dominējošā  kombinācija ir  muskuļu   izturība,  (-precizējot var 
piebilst, ka salīdzinājumā ar izturību, airēšanā darbaspēju izpausmē 
būtiskākā loma ir spēkam), vispirms, sagatavošanas perioda pirmajā 
etapā, treniņu procesā absolūti dominē spēka sagatavošana, pēc tam,  
turpmākajos treniņa etapos, muksuļu spēka izpausmes papildina ar 
izturības komponenti, un visbeidzot sagatavošanas perioda pēdējā 
etapā to transformē airēšanai raksturīgajā izpildījumā, t.i. airējot uz 
ūdens.

Slēpošanā, kur galveno motoro spēju kombināciju veido 
muskuļu izturība ar dominanti uz izturību, vispirms sagatavošanas 
perioda pirmajos etapos attīsta izturības rādītājus, uzlabojot 
dažādu orgānu un orgānu sistēmu funkcionālās iespējas un 
enerģijas producēšanas (metabolisma) mehānismus, pēc tam, 
otrajā sagatavošanas perioda etapā attīsta nepieciešamo muskuļu 
grupu spēku, saglabājot iegūto izturības līmeni, un trešajā etapā 
šīs divas īpašības konvertē vienā – muskuļu izturības kombinācijā. 
Transformācija, pēc norvēģu slēpotāju pieredzes notiek tikai pirmajā 
treniņu etapā uz sniega.

Nav tāda sporta veida, kurā nebūtu nepieciešamas tādas 
motorās spējas kā koordinācija un ātrums. Arī slēpošanā ir noteikta 
loma kā koordinācijai, tā arī ātrumam kā cilvēka spējai veikt ātras 
kustības, bet slēpošanā svarīgs ir nevis par vienas kustības ātrums, 
bet gan pārvietošanās ātrums.

Slēpotāja galvenais mērķis ir sasniegt pēc iespējas lielāku 
pārvietošanās ātrumu visā distances laikā.

Lai to realizētu ir nepieciešama šāda dominējošo spēju 
kombinācija: izturība un pārvietošanās ātrums, kuru nosaka un 
ietekmē spēka izpausmes līmenis, koordinācija, kuras pamatā 
ir kustību precizitāte dažādos mainīgos ārējās (distances, 
meteoroloģisko u.tml.) vides apstākļos, spēja optimāli realizēt 
sacensību slodzi paaugstinātās intensitātes apstākļos.
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Lai labāk izprastu šo slēpotāju motoro spēju kombināciju, 
nepieciešams apskatīt katru no šīm spējām atsevišķi. Pamatojoties uz 
slēpotājiem nepieciešamo  dominējošo  motoro  spēju ranga secību 
apskatīsim:    1) izturību, 2) spēku, 3) koordināciju un 4) ātrumu, kā 
patstāvīgas motorās spējas slēpošanā.

izturība
Izturība slēpotājiem norāda uz spēju pārvietoties noteiktā 

ātrumā – intensitātē pēc iespējas ilgāku laika periodu. Svarīga loma 
izturības izpausmēs ir spējai pretoties dažāda līmeņa nogurumam. 
Uzskata, ka slēpošanā, tāpat kā citos sporta veidos, cīņa ar 
nogurumu sākas ar distances otro pusi. Slēpotājam ir izturība, un 
viņš ir adaptējies slodzes realizēšanas specifikai, ja viņam ir neliela 
noguruma pazīmes, bet viņš slodzi var turpināt veikt arī noguruma 
stāvoklī.  

 Individuāli izturība ir relatīva, kuru nosaka tādi faktori 
kā slodzes intensitāte, tehniskās meistarības efektivitāte, muskuļu, 
orgānu un to sistēmu adaptācijas līmenis, psiholoģiskais statuss, 
uzturs, inventārs utt. 

Izturību iedala divos izturības veidos: 
Vispārējā izturība ir spēja realizēt dažāda veida fiziskās 
slodzes ilgāku laika periodu. Laba vispārējā izturība ir 
pamats un noteicošais faktors izturības sporta veidos, it 
īpaši tajos, kur dominante ir   aerobā izturība, tātad arī 
slēpošanas veidu pārstāvjiem.
Speciālā izturība ir attiecināma tikai uz konkrēto sporta 
veidu – šajā gadījumā, slēpošanas sacensību darbības 
realizēšanu. 

 Sportā pastāv atšķirīgas izturības izpausmes formas, kuru 
iedalījumu nosaka slodzes intensitāte un tās realizēšanas ilgums. No 
slodzes īstenošanas laika aspekta, izturību var iedalīt šādās formās:

īsā izturība – līdz 2 minūtēm,
vidējā izturība – apmēram 2 – 8 minūtes,

•

•

•
•
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TRENiŅU PROCESA 
LikUMSAkARībAS

Slēpotāja sagatavošanas procesā būtiska  nozīme ir treniņu 
procesa organizēšanas principiem. Lai labāk izprastu šo jautājumu 
nepieciešama vairāku faktoru izpratne, kas ļautu optimizēt treniņu 
principu ietekmi uz slēpotāja sagatavošanas procesu. Tas ir svarīgi, 
kad runa par treniņa procesa plānošanu, par slodžu periodizāciju, 
cikliskumu, dinamiku u.tml. Slēpošanā, tāpat kā jebkurā citā 
sociālās sfērā ir novērojams kopīgais un atšķirīgais, ko neņemt vērā 
ir vienkārši neiespējami, lai optimāli sabalansētu treniņu principu un 
metožu proporcionalitāti. Jebkurā gadījumā šīs likumsakarības ir ar 
objektīvu un subjektīvu raksturu.

Slēpotāja gada treniņu ciklā galvenie uzdevumi saistīti ar 
slēpotāja darbaspēju attīstīšanu un pilnveidošanu, kas ir tiešā sakarībā 
ar veiktā treniņu darba apjomu un kvalitāti. Gan iesācējiem, gan elites 
līmeņa slēpotājiem treniņu slodzes pakāpeniski palielinās atbilstoši katra 
slēpotāja fizioloģiskajām, metaboliskajām un psiholoģiskajām iespējām.

Kļūdas galvenajos treniņu principos neizbēgami noved 
pie treniņu procesa efektivitātes samazināšanās, kas, turpinoties 
ilgākā laika periodā, noved pie fiziskās, fizioloģiskās un psihiskās 
nepietiekamības, kā rezultātā, pazeminās fizisko darbaspēju 
kapacitāte. Šajā sakarībā viss gada treniņu process (un ne tikai gada) 
ir organizējams pa periodiem un cikliem.

Pareizam slēpošanas treniņu procesam jābūt orientētam 
un virzītam uz atbilstošu mērķu un uzdevumu realizēšanu. Tam 
jābalstās uz tām objektīvajām parādībām, kas saistītas ar slēpotāja 
spējām, fizisko kondīciju un progresa pakāpi. Tam jābūt vienkāršam 
un elastīgam, lai tā saturu varētu nepieciešamības gadījumā mainīt 
atbilstoši apstākļiem un situācijai.

Pastāv vairākas likumsakarības treniņu procesa 
organizēšanā un realizēšanā:
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to, ka bērnu un pusaudžu treniņu slodžu progresivitāti var regulēt 
ļoti minimālā diapazonā virs sliekšņa rādītājiem, kuri augot paši par 
sevi jau palielinās. Bieži ir novērojama slodžu līmeņa stagnācija, kā 
rezultātā nostabilizējas adaptācijas rādītāji. Jo stabilāka ir adaptācija, 
jo grūtāk  to izmainīt, un iegūt pozitīvākas izmaiņas. Lai izvairītos no 
šīs adaptācijas, treniņu procesu nepieciešams periodizēt, kur katram 
periodam ir atsevišķi etapi ar saviem mērķiem, uzdevumiem, treniņu 
metodēm un līdzekļiem.

Specifiskuma princips
Leģendā par uzvaras dievieti Nīki ir teikts, ka augstu 

rezultātu atslēga ir vispusīgi treniņi. Tā tiešām ir, un to atzinuši un 
pierādījuši visi pasaules labākie sporta zinātnieki.

Katrā sporta veidā treniņu procesā nozīmīgu vietu ieņem 
izteikti specifiskas slodzes, kuru virzība ir specializēta dotajam 
sporta veidam. To panāk ņemot vērā divus būtiskus nosacījumus:

Vingrinājumiem koordinācijas jomā (vai slodzēm) jābūt 
ļoti specifiskiem attiecībā uz muskuļiem un locītavām, 
proti, slēpotājiem tie absolūti neaizvieto slēpošanu, 
airētājiem airēšanu, vai peldētājiem peldēšanu, pat 
tad, kad spēka treniņos cenšas dublēt sporta veida 
pamatkustības. Trenējot spēku tikai sporta veidam 
aktuālajās kustībās, var novērot nelielas izmaiņas vai 
praktiski neko būtisku. Patiesībā šie “funkcionālie” 
treniņi labākajā gadījumā uzlabo kustību tehniku. 
Slodzei jānodrošina augsta līmeņa enerģētiskos pro-
cesus ļoti specifiskās muskuļu grupās. Piemēram, 
skriešanā un distanču slēpošanā slodzes realizēšanā ie-
saista vienus un tos pašus muskuļus, testējot VO2 max 
distanču slēpotājiem uz slīdošā skrejceliņa (tredbāna), 
nav novērojamas radniecīgas sakarības. Tieši otrādi, ir 
novērojama cieša sakarība VO2 max testos uz sniega un 
slēpotāja testa - vienlaikus bezsolī.

1.

2.

9
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Specifiskuma principi ir cieši saistīti ar specializāciju vai 
specializēšanos kādā no sporta veidiem. Tas mūsdienās ir nonācis 
līdz situācijai, kad bērni un pusaudži izteikti specializējas vienā 
sporta veidā. Daudzi zinot par tenisa zvaigžņu māsu Venus un 
Serenas Williamsu sasniegumiem, nodomā, ka viņu fantastiskie 
panākumi iespējami un sasniedzami tikai agri iesākot trenēties 
konkrētajā sporta veidā, tātad uzsākot agro specializāciju.

Argumenti par specifiskuma principu vai 
specializāciju

Daudzi tic, ka specializējoties kādā no sporta veidiem jau 
no agras bērnības, var sasniegt ievērojamus panākumus. To var 
novērot arī praksē, un daudzi treneri, vecāki tam piekrīt. Kas notiek 
pie jaunajām mākslīgā ledus slidotavām jau 6. 00 no rīta? Vai šiem 
bērniem netiek atņemta bērnība?

Specializācijas labā atvērtas ne mazums viena vai otra 
sporta veida  specializētas, vispārējās izglītības mācību iestādes, 
kuru mērķis ir un paliek Olimpa virsotnes. Tomēr šo skolu iespējas 
agrajā specializācijā ir ierobežotas. Lielākās, ekonomiski attīstītās  
valstīs  tas varbūt attaisnojas, ar domu -  gan jau kāds izdzīvos, bet 
kā tas notiek mazajās valstiņās, kuras arī grib sasniegt šīs Olimpa 
virsotnes? Lai vai kā, bet tomēr agrajai specializācijai ir noteikta 
loma augsta līmeņa sportistu sagatavošanā.

Argumenti pret specifiskuma principu vai 
specializāciju

Tie ir vairāki. Specializācija parasti konfliktē ar 
vispārizglītojošo skolu standartu realizāciju, piemēram Murjāņu 
sporta ģimnāzijā. Pēc šo skolu absolvēšanas, lielākā daļa augstskolas 
studentu vēlas iegūt nopietna līmeņa izglītību. Individuālajos 
sporta veidos tā ir viena lieta, bet komandu sporta veidos... Treneru 
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slēpotāja tehniskā, un reizē arī taktiskā, meistarība prasmīgi izmantot 
slēpošanas soļus  atbilstoši reljefa prasībām. Vai ir nepieciešams 
mainīt soļus, kad to neprasa reljefs? Eksperimentālie pētījumi 
pierāda, ka starptautiska līmeņa slēpotājiem var būt atšķirības 
tehniskajā meistarībā tikai 7% robežās. Šādas niecīgas izmaiņas 
nevar ietekmēt kopējo meistarības līmeni. Toties zemāka līmeņa 
slēpotājiem prasmīga soļu izmantošana atbilstoši reljefam kā arī, 
lai atpūtinātu līdz šim darbojošos muskuļus, neapšaubāmi palīdz 
sasniegt labākus rezultātus.

10

garā izturība – virs 10 minūtēm līdz 2 stundām
ultra izturība – vairāk par divām stundām.

Pamatojoties uz fizioloģiskajiem un bioķīmiskajiem 
kritērijiem un slodzes realizēšanas intensitātes līmeņiem izturību 
ietekmē:

aerobā kapacitāte,
anaerobā kapacitāte.

Aerobie un anaerobie procesi katrs atsevišķi un to 
savstarpējās sakarības ir muskuļu darbības procesu pamatā, it īpaši 
izturības izpausmēs, un ir ļoti nozīmīgi ne tikai slēpošanā, bet arī 
daudzos izturības sporta veidos.

Aerobā kapacitāte slēpošanā norāda uz spēju veikt distanci 
sacensību vai treniņu slodzēs, kuru enerģētiskā apgāde notiek to 
ķīmisko reakciju jomā, kuras producē enerģiju oksidējot ogļhidrātus 
un taukus. Aerobās kapacitātes rādītājs ir skābekļa  maksimālais 
patēriņš (VO2 max). VO2 max norāda uz slēpotāja maksimālo 
aerobo darbaspēju līmeni. Starpība, kura veidojas samazinoties 
skābekļa daudzumam izelpotajā gaisā, ir tas rādītājs, kurš norāda uz 
slēpotāja spēju patērēt skābekli slodzes realizēšanā. Jo lielāka ir šī 
starpība, jo slēpotājam ir labākas aerobās darbaspējas. Jānorāda, ka 
šī spēja ir ģenētiski determinēta  un treniņu procesā slēpotāji to var 
paaugstināt labi, ja par 15% - 20%.

Skābekļa maksimālo patēriņu nosaka ar vislielāko skābekļa 
daudzumu, kuru slēpotājs var patērēt vienas minūtes laikā (l/min.). 
Netrenētiem cilvēkiem tas var būt 2,5 – 3,5 l/min. robežās, slēpotājiem 
tas ir ievērojami augstāks un var sasniegt 5 – 6 l/min., bet  elites 
klases slēpotājiem VO2 max var būt pat 7,5 l/min. Iespējams, ka 
“pasaules rekords” skābekļa maksimālā patēriņa jomā pieder somu 
distanču slēpotājam Juho Mieto, kuram VO2 max ir bijis 8,45 l/min. 
Ņemot vērā viņa ievērojamos auguma izmērus (202 cm), tas varētu 
būt pilnīgi iespējams.

Slēpošanā, kur slodzes laikā ir jāpārvar kāpumi, absolūtajam 
skābekļa patēriņam nav būtiskas lomas. Slēpotājiem svarīga nozīme 
ir skābekļa maksimālā patēriņa (absolūtā) attiecībai uz vienu masas 

•
•

•
•
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ietekme uz darbaspēju dinamiku, un, piemēram, skābekļa maksimālā 
patēriņa izaugsme variē 4 - 40% robežās.

Slēpošanā var izdalīt piecus tipus, kuri var iegūt labus 
rezultātus nākotnē, piebilstot, ka tā, protams, ir tikai iespējamība:

No sporta viedokļa pozitīvās puses, slēpotājam jābūt 
mērķtiecīgam, spītīgam, ietiepīgam. Mērķu augstumam 
ir jādominē pat tad, kad tas var neatbilst sportista 
aerobajai kapacitātei vai anaerobajam slieksnim. Šajā 
gadījumā nepieciešams noteikt  un precizēt mērķu reālos 
līmeņus. Ja slēpotājs spēj paaugstināt savu anaerobo 
slieksni vai laktāta slieksni līdz 93- 94% līmenim, tad 
tas nozīmē, ka viņš ir spējīgs uz kaut ko augstu, jo tas 
norāda uz nepieciešamo ģenētiku.
Slēpotājam jābūt pacietīgam, jo maksimālie rezultāti 
nāk tikai ar gadiem.
Slēpotājam jābūt gatavam mainīt konstanto treniņu 
kārtību (sistēmu), tiklīdz novērojama darbaspēju 
dinamikas stabilizācija – plato. 
Slēpotājam jābūt atjautīgam slēpošanas tehnikas 
variativitātes un taktiskās domāšanas jomās.
Slēpotājam jāprot nospraust reālus mērķus, tas pasargās 
no zaudējumu negatīvās ietekmes un drīzāk dos 
apmierinošus rezultātus personīgā uzvarā pār vājākiem 
pretiniekiem.
Slēpotājam jābūt veselīgam.
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kĀDAM bŪT SLĒPOTĀJAM?

Jebkura slēpotāja darbaspēju maksimālā virsotne atkarīga 
no kombinācijas kuru veido:

ģenētiskais vai iedzimtības potenciāls,
treniņu programmas funkcionālo un enerģētisko 
funkciju attīstīšanai,
ierobežojušās barjeras - nepilnvērtīgs uzturs, neadekvāta 
hidratācija, uztura bagātinātāji, medikamenti u.tml.

Pastāv iespēja noteikt ģenētisko atbilstību slēpošanai, t. i., 
iedzimtības faktorus - plaušu un sirds asinsvadu sistēmu kapacitāti, 
muskuļu šķiedru tipu, ķermeņa kompozīcija, atsevišķu ķermeņa daļu - 
locekļu mehāniskās iespējas, muskuļu garumu u.tml. Detalizēta analīze 
saistīta ar ģimenes locekļu anatomisko, fizioloģisko un bioķīmisko, kā 
arī psiholoģisko un citu faktoru analīzi 6 iepriekšējās paaudzēs.

Protams, ka tas nav tik vienkārši un  ikdienā to nepraktizē.  
Vienīgi var konstatēt to, ka nav gandrīz nekādas praktiskas nozīmes, 
atlasot slēpošanai bērnus, viņus testēt. Pareizāk būtu testēt vecākus. 
Bet arī tas praktiski nav iespējams. Tomēr atsevišķos gadījumos šo 
to var noteikt. Ir konstatētas likumsakarības, kuras veido olimpisko 
spēļu medaļnieku iedzimtības sakarības ar viņu bērniem - arī augsta 
līmeņa sportistiem, konkrēti, izturības rādītāji iedzimst no mātes, 
bet spēks, jauda, ātrums no tēva.

Šī ģenētiskā vai iedzimtības analīze nav saistīta tikai ar mērķi 
noteikt darbaspēju maksimālos griestus, bet gan, lai noteiktu tās sakarības, 
kādas treniņu programmas būtu ietekmīgas perspektīvajam slēpotājam. 
Tas nozīmē tikai to, ka grupveida treniņu  sistēma ir neefektīva, jo  kas 
ir efektīgs vienam, tas var būt absolūti neefektīvs citiem. Veicot liela 
apjoma pētījumus ir konstatēts, ka no 650 eksperimenta dalībniekiem, 
trenējoties ar identiskiem treniņu plāniem un metodēm tikai 5 - 10% 
respondentiem ir liela un izteikta šo slodžu efektivitāte, 5 - 10% nav 
tikpat vai nekāda ietekme, bet pārējiem (apmēram 80%) ir mērena 
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kilogramu. Cilvēkam tā vidēji tā svārstās 20 – 90 ml/kg/min. 
robežās, bet slēpotājiem būtu nepieciešami vismaz 80 ml/kg/min. 
Šo skābekļa patēriņa attiecību uz vienu masas kilogramu sauc par 
relatīvo maksimālo  skābekļa patēriņu.

Slēpošanā šim relatīvajam skābekļa maksimālā patēriņa 
līmenim ir cieša korelatīva sakarība ar rezultātu sacensībās. Absolūtie 
skābekļa maksimālā patēriņa rādītāji novēroti airētājiem, jo viņiem 
ir absolūti lielāka muskuļu masa, kura ir iesaistīta airēšanas procesā. 
Jo vairāk muskuļu piedalās slodzes realizēšanā, jo lielāki ir VO2 max 
rādītāji.  Slēpotāji daudz neatpaliek no airētājiem, jo pārvietošanās 
uz slēpēm  ir saistīta ar samērā globālu muskuļu iesaistīšanos.

Kā var paaugstināt aerobās darbaspējas, ja to “griesti” 
ir ģenētiski noteikti? Sakarā ar to, ka slēpošanā dominē relatīvā 
skābekļa maksimālā patēriņa loma, tad  šo rādītāju vienlaicīgi ar 
aerobajām darbaspējām var uzlabot, samazinot slēpotāja ķermeņa 
masu. Slēpotājiem labs piemērs varētu būt Miguels Indurains 
- šosejas riteņbraucējs, pieckārtējs Tour de france daudzdienu 
riteņbraukšanas sacensību uzvarētājs un Olimpisko spēļu čempions. 
Pirms katrām kārtējām Tour de france sacensībām M. Indurains 
samazināja savu masu apmēram par 5 kg. Šie zaudētie masas 
kilogrami ievērojami uzlaboja VO2 max relatīvo rādītāju, dodot 
viņam ievērojamas priekšrocības kalnu etapos, kā rezultātā viņš 
izcīnīja uzvaras kopvērtējumā. Sava sportiskā mūža sestajā - pēdējā 
startā, Tour de france sacensībās M. Indurains nesamazināja savu 
masu un  rezultātā nekļuva par seškārtīgu šī prestižā brauciena 
uzvarētāju. Varbūt sagadīšanās? Tomēr, tas laikam bija darīts ar 
zināmu aprēķinu. Jo tajā  pašā gadā, Atlantas Olimpisko spēļu grupas 
brauciens notika līdzenumā, kur priekšrocības ir skābekļa maksimālā 
patēriņa absolūtajiem rādītājiem. Acīmredzot, nesamazinot sava 
ķermeņa masu, pat tieši otrādi, palielinot to par 3 kilogramiem, M. 
Indurains izmantoja šo priekšrocību “gludajā” distancē un izcīnīja 
Olimpisko zelta medaļu.

Trenējot aerobo kapacitāti – aerobās darbaspējas, slēpotājiem 
svarīgs ir viens, līdz šim vērā neņemts faktors” proti, ka slodzes 
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atšķirībās, slidsoļos smērē tikai, lai slīdētu, bet 
klasiskajos ir jādomā arī par to, lai nesistu atpakaļ vai 
par noturību.

Pirmais variants, acīmredzot, atkrīt, jo vairākos pētījumos ir 
konstatēts, ka skābekļa maksimālais patēriņš slēpojot slidsoļos vai 
klasiskajā variantā ir absolūti identisks. Protams, ka var būt atšķirības 
attiecībā uz tehniskās meistarības ekonomiskumu, bet analizējot 
slidsoļu tehniku elitas līmeņa slēpotājiem, tas nav novērots. Pie 
tam, analizējot pasaules kausa rezultātu protokolus, pirmie desmit 
slēpotāji bija vieni un tie paši kā klasiskajos soļos, tā slidsoļos.

Otrais variants acīmredzot var būt ticamāks. Līdzenumā 
slidsoļu tehnika ir par 10% ekonomiskāka par pārmaiņu divsoļa 
tehniku. Arī sirdsdarbības frekvence un laktāta akumulācijas līmenis 
ir zemāks standartslodzēs slidsoļu variantā. Vēl viens pluss slidsoļu 
labā ir tas, ka kāpumos ātrums samazinās ievērojami mazāk, kā 
klasiskajos soļos. Slēpojot slidsoļos spēka pielikšana ar kājām ir 
ilgāka, līdz ar to labāk tiek izmantotas lēnās muskuļu šķiedras, kuras 
ir izturīgākas.

Trešais pieņēmums ir visreālākais, jo samazinot berzi, 
uzlabojas slīdamība un palielinās slēpošanas ātrums. Slidsolī arī 
poza ir zemāka un līdz ar to arī frontālā gaisa pretestība ir zemāka.

Visa iepriekš teiktā rezultātā var konstatēt, ka slidsoļu tehnika 
ir ekonomiskāka par klasisko. Tomēr visātrākais un ekonomiskākais 
pārvietošanās veids slēpošanā ir vienlaikus bezsolis. Bet sakarā ar to, ka 
vienlaikus bezsolī iesaistīta neliela muskuļu masa ar šo soli tālu netiks, 
jo vienkārši pietrūks spēka, un roku muskuļos tiks ātrāk izsmeltas 
glikogena rezerves, jo to masa ir mazāka par  kāju muskuļu masu.

Visneekonomiskākais slēpošanas pārvietošanās solis ir 
pārmaiņu divsolis. Pētījumos pierādīts, ka enerģētiskais patēriņš 
slēpojot vienādā ātrumā pārmaiņu divsolī  par 33% kā vienlaikus 
bezsolī. Līdz ar to ir saprotams, kāpēc klasiskajā stila sacensībās 
pārmaiņu divsoli lielākoties izmanto tikai kāpumos.

Cik lielas ir tehniskās meistarības atšķirības elites līmeņa 
slēpotājiem? Viens no distances veikšanas izšķirošiem faktoriem ir 
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atšķirīgās zināšanas, prasmes un uzskati, sporta filozofija norāda 
uz to, ka pret specializāciju ir  daudz vairāk faktoru, kā vispusīga 
fiziskā sagatavotība.

Arī traumatisma statistika norāda, ka traumatisms dominē 
specializācijas pārstāvjiem vairāk, salīdzinājumā ar tiem, kuri 
savos treniņos iekļauj daudzveidīgus treniņa līdzekļus. Šāda veida 
fiziskajam stresam ir lielāka ietekme uz specifiskuma izpausmēm.

Vai specifiskuma principā ir vieta vispusīgajai 
fiziskajai sagatavotībai?

Vienīgā atbilde uz šo jautājumu ir -   JĀ!  Lai gan  sportistiem 
ir ierobežotas alternatīvo slodžu iespējas, bet visu gadu nodarbojoties 
ar vienu un to pašu, sportistam var zust interese un motivācija. 
Piemēram, bijušajā PSRS, airētāji ne tikai vasarā, bet arī ziemā 
specializētajās airēšanas bāzēs dienvidu republikās, kā rezultātā tika  
novērota rezultātu lejupslīde.

Jāorientējas pēc principa: „Saprātam nepieciešama atpūta, 
bet ķermenim – slodze”. Tādēļ visiem treniņiem jābūt orientētiem 
uz konkrēto sporta veidu, daudzveidīgiem treniņu līdzekļiem 
jānodrošina konkrētam sporta veidam specifisko darbaspēju faktisko 
izaugsmi. Vispusīgie treniņi ar orientāciju uz specializāciju faktiski 
ir specifiskuma principa balsti. Vispusīgi treniņi, nodrošinot muskuļu 
sabalansētību locītavās, nodrošina traumu profilaksi. Tādejādi tiek 
realizēts sporta galvenais princips - veselīgums.

individualizācijas princips
Sportista sagatavošana ietver dažādas sfēras, kuras ir 

saistītas ar atsevišķu speciālistu sadarbību. Katrā sporta veidā 
sportista  darbaspēju un  sacensību rezultātu dinamika ir atkarīga 
no daudziem faktoriem: sporta veida tehnikas (biomehānika), 
fizioloģijas, psiholoģijas, uztura, zināšanām par šo sporta veidu, 
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taktiku un pat no sportista dzīvesveida. Minēto faktoru kombinācijas 
ir neprognozējamas. Šo faktoru loku ierobežo arī tādi papildfaktori, 
kā sporta veidu grupējums individuālajos sporta veidos un komandu 
sporta veidos, audzēkņu kontingents, dzimums, vecums. Līdz ar 
to ir nepieciešamība individualizēt treniņu procesu, lai maksimāli 
izmantotu tos katra atlēta dotumus, kurus viņš var labāk uzrādīt 
vai realizēt. Individualizācijas principā neatsverama ir  trenera 
loma. Lai realizētu individualizācijas stratēģiju sportista darbaspēju 
paaugstināšanā, un, lai optimāli varētu plānot un koordinēt visu 
faktoru kombināciju attiecībā uz konkrēto sportistu, trenerim 
nepieciešams iedziļināties savu audzēkņu sportiskajā personībā. 

Neskatoties uz to, ka šis princips ir vispārināts, jo visas 
stratēģijas, kas ir orientētas uz individualizācijas optimizēšanu, tomēr 
ir saistītas ar konkrētu sporta veidu, ar tās specifiskajiem faktoriem. 
Individualizācijas princips ir cieši saistīts ar specifiskuma principu. 
Tomēr nav iespējams absolūti individualizēt treniņu procesu, ja nav 
iespējams realizēt nepieciešamos treniņu apstākļus.

Ja individuālajos sporta veidos tas vēl  ir iespējams, tad kā 
to realizēt komandu sporta veidos. Šajā sakarībā labs piemērs ir 
ASV volejbola valsts komanda. 1984. gada Olimpiskajām spēlēm 
komanda sāka gatavoties sākot ar 1981. gadu, un līdz Olimpiskajam 
turnīram tā kopīgi trenējās apmēram 3500 treniņu stundas (4 
stundas dienā). Katrā treniņu nodarbībā 30 minūtes tika atvēlētas 
specializētajai individuālajai sagatavotībai, bet pārējās 90 min. 
notika treniņi mazās grupās (pa 2 – 3 spēlētājiem). Atgādinājuma 
vietā: 1984. gada Olimpisko spēļu čempioni ir ASV valsts komanda, 
kā uzskata paši amerikāņi, tas notika pateicoties tieši individuālajai 
treniņu daļai.

Individualizācijas principu nosaka:
Individuālās slodzes realizēšanas spējas. zinātnē jau 
sen ir noskaidrots, ka treniņu rezultātā var sasniegt 
fizioloģisko un anatomisko spēju griestus, bet faktori, 
kas to nosaka ir ģenētiski determinēti. Sportistiem 
nav vienādas spējas realizēt slodzi un adaptēties tai. 
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frekvence atkal palielinās par 10 - 15 sitieniem zem maksimāli 
iespējamās sirdsdarbības frekvences. 

Neskatoties uz to, ka distance ir iedalītas trīs, pēc reljefa, 
nosacīti vienādos posmos, slēpotāji kāpumos "pavada" lielāko laika 
daļu  no visa distancē pavadītā laika.

Slēpotājiem testos ir novērota neizprotama parādība, kura 
ir saistīta ar nemitīgām pienskābes līmeņa maiņām slodzes laikā.  
Neizprotami tāpēc, ka  laktāta līmenis asinīs nevar tik ātri atjaunoties 
pat realizējot ideālu aktīvās atpūtas atjaunošanās programmu. Pat 
7 min. pēc distances beigām laktāta līmenis ir nemainīgs visiem 
slēpotājiem. Tas norāda uz to, ka “laktāta sliekšņa ātrumam” ir maza 
praktiska nozīme to testējot īsās un vidēji garās slēpošanas distancēs. 
Tas gan nenozīmē, ka laktāta sliekšņa trenēšanai ir maza nozīme 
slēpotāja adaptācijas procesā, izņemot maratona slēpojums.

Slēpošanas distancē no punkta “A” līdz punktam “B” var 
nonākt ļoti dažādos veidos pat līdzenuma posmos. zinot, cik ir 
slēpošanas pārvietošanos soļu, ir rasta vienkāršā atbilde uz tehnikas 
ekonomiskuma nozīmi slēpošanā.

Šobrīd pastāvot diviem (brīvais stils un klasiskais stils) 
slēpošanas pārvietošanās veidiem jeb stiliem, slēpotājam ir perfekti 
jāpārvalda šie abi slēpošanas stili. Slidsoļi ir ātrāki un atkarībā no 
slīdamības šī starpība ir 5% - 15%, salīdzinot ar klasiskajiem soļiem. 
Tikai slapja sniega apstākļos vai lielā aukstumā šī starpība samazinās 
un atsevišķos gadījumos pat izlīdzinās. Vidēji slidsoļi ir par 10% 
ātrāki par klasiskajiem soļiem.

Par slidsoļu priekšrocībām pastāv vairākas hipotēzes, un 
dažas no tām ir:

slidsoļos slēpotājiem ir iespējams uzrādīt augstākas 
aerobās kapacitātes izpausmes kā klasiskajos soļos. 
Citiem vārdiem sakot, slidsoļos slēpjas lielākas darba 
izpausmes spējas,
slidsoļi ļauj vairāk realizēt darbu tieši slēpes virzīšanai 
uz priekšu,
slēpojot slidsolī, priekšrocības ir slēpes smērēšanas 
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tuvu vai tieši skābekļa maksimālā patēriņa līmenī nav efektīvas, 
jo pienskābes koncentrācijas līmeņa paaugstināšanās rezultātā ātri 
iestājas nogurums un saīsinās slodzes realizēšanas laiks – apjoms. 
Optimāla intensitāte, kura efektīgi  uzlabo aerobās darbaspējas 
slēpošanā, izturību un arī  adaptāciju ir intensitāte, kura ir 50% - 
75% līmenī no skābekļa maksimālā patēriņa līmeņa sirdsdarbības 
frekvences. Kā uzskata norvēģu speciālisti, un to vidū arī Bjerns 
Daeli, visoptimālākā intensitāte aerobo darbaspēju attīstīšanai 
ir sirdsdarbības frekvences līmenis 140 sit./min. robežās. Šādai 
intensitātei ir būtiska loma daudzu izturībai nozīmīgu fizioloģisko 
funkciju attīstīšanai.

Slēpotājiem, sagatavošanas perioda sākuma posmos, 
ieteicams   izvēlēties tādus aerobo darbaspēju paaugstināšanas 
līdzekļus, kuri maksimāli tuvi slēpošanas kustībām un kuru 
izpildē ir iesaistītas pēc iespējas vairāk muskuļu grupas. zinātniski 
nopamatots, ka identisku trenējošu efektu var dot 1 stundas skrējiens, 
2 stundu riteņbraukšana, 50 min. soļošana vai 45 min. soļošana 
ar pārmaiņus divsoļa imitāciju, protams, pie nosacījuma, ja visos 
gadījumos slodzes intensitātes mērvienība – sirdsdarbības frekvence 
ir vienāda. Lai arī vienmērīgas slodzes metodei, piemēram, 2 
stundu slēpojumam, ir nozīme, tomēr sacensību apstākļiem tuvāka 
un efektīvāka ir intervālā treniņu metode, piemēram, 3 vai 4 x 30 
min. slēpojums, kas  dod iespēju lielākus distances posmus veikt ar 
lielāku ātrumu vai intensitāti. Pie tam šāda  treniņu procesa un katra 
treniņa gaita ir labāk kontrolējama. Tomēr  jāatceras, ka slēpotāja 
orgānu sistēmās notiek ievērojami nozīmīgākas un kvantitatīvākas 
izmaiņas, kad treniņu intensitāte ir zemāka (Sf=140 sit./min.). 
Svarīgi to ievērot treniņu darbā īpaši ar jaunajiem slēpotājiem, kā 
arī pēc sportistu  traumām vai slimībām atjaunošanās periodā. Tāda 
pieeja samazinās pārtrenēšanās iespējas.

Slēpotāju, tāpat kā citu izturības sporta veidu pārstāvju 
fiziskās darbaspējas nosaka:

maksimālais  skābekļa patēriņš (VO2 max) vai aerobā 
jauda,

•
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elektrolītu deficīts. Tāpēc elektrolītiem ir jābūt dzēriena sastāvā, 
kuru lieto slodzes laikā un pēc tās. Nedrīkst pieļaut slāpju sajūtu.

Nekavējoša glikogens rezervju atjaunošana tūlīt pēc slodzes 
nepieciešamība norādīta jau iepriekšējās nodaļās. Tomēr neliela 
atkāpe fizioloģijas un bioķīmijas jomā nepieciešama šī jautājuma 
izpratnē. Glikogena atjaunošanos regulē un kontrolē hormons 
– insulīns, kas palielina glikozes transportu no asins plazmas uz 
muskuļiem un vienlaicīgi stimulē enzīmu intensitāti, lai glikozi 
pārveidotu par glikogenu, kuru var uzkrāt muskuļos rezerves fonā. 
Insulīns ir ļoti nozīmīgs hormons atjaunošanās procesa laikā un to 
sauc par “atjaunošanās meistaru”. Šī hormona līmeņa paaugstināšanu 
stimulē ogļhidrātu, aminoskābes (attiecībā 4:1) arginīna piedeva pēc 
slodzes, kas paaugstina darbaspējas un paātrina atjaunošanos.

Muskuļu un oksidatīvā stresa samazināšana ir saistīta ar to, 
ka slodzes laikā muskuļu šķiedras faktiski tiek traumētas, kā rezultātā 
ir novērojamas muskuļu sāpes pēc slodzes un tādēļ nepieciešams ir 
olbaltumvielu – aminoskābju palielināts daudzums. Slodzes laikā 
ar palielinātu aktivitāti darbojas brīvie radikāļi oksidatīvā stresa 
rezultātā. Brīviem radikāļiem ir lielas iespējas sagraut muskuļu 
šūnas – to membrānu. E un C vitamīni ievērojami samazina šo brīvo 
radikāļu spējas. Parasti tas notiek treniņu nodarbības vidus daļā, kad 
fiziskās slodzes stresam ir vislielākā izpausme, kuras laikā samazinās 
imūnsistēmas jauda un līdz ar to brīviem radikāļiem ir iespējas parādīt 
savu spēku. Glutamīns var pastiprināt imūnsistēmas jaudu.

Muskuļu olbaltumvielu atjaunošana pēc brīvo radikāļu 
“grautiņiem” ir obligāta tūlīt pēc jebkuras – treniņu vai sacensību  
slodzes. Insulīns stimulē aminoskābju transportu uz muskuļiem. 
Tādēļ sacensību laikā nepieciešama palielināta aminoskābju deva, 
lai atjaunotu muskuļu šūnas, to darbaspējas. Muskuļu enerģijas 
nodrošināšanai nepieciešams palielināt leicīna, izoleicīna un valīna 
devas enerģijas nodrošināšanai muskuļos.
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Sacensības ir viens no labākajiem treniņiem, kuros var 
pilnveidot arī taktisko variantus. Sacensību slodzes pilnveido 
pārvietošanās ātrumu,  ātruma izturību un enerģētiskās jaudas izdevi. 
Šajā sakarībā atjaunošanās organizēšanai ir ļoti būtiski loma.

27. tabula

Atjaunošanās ilgums pēc slodzēm
Slodzes apjomi un intensitāte Atjaunošanai nepieciešams ilgums

Aerobās intensitātes slodzes līdz 6 stundām 8 stundas

30 – 60 min. sacensību intensitāte 8 – 10 stundas

75 – 120 min. sacensību intensitāte 24 – 36 stundas

15 – 45 min. laktāta sliekšņa līmenī 24 stundas

60 – 90 min. laktāta sliekšņa līmenī 24 - 36 stundas

10 – 30 min. virs laktāta sliekšņa 24 - 36 stundas

45 min. un vairāk virs laktāta sliekšņa līmeņa 36 – 48 stundas

Dienu pirms sacensībām ir jānodrošina atpūta, slēpotāji  
parasti pirmssacensību dienā iepazīstas ar sacensību distancēm, 
izstrādā distances veikšanas taktiku. Sevišķa uzmanība ir veltāma 
uzturam un ogļhidrātu “uzlādēšanās” procesam. Jāatceras, ka 
sacensības ir lielāks stresa faktors kā treniņu process. To apstiprina 
arī palielinātā laktāta koncentrācija asins plazmā pēc sacensībām, 
līdz ar to pēc sacensībām atjaunošanās procesi notiek ilgāk.

Atjaunošanos nepieciešams iesākt nekavējoši pēc sacensībām 
jau ar iepriekš minētajiem pasākumiem. Vēlreiz atgādināsim par 
atjaunošanās 4 faktoriem un to lomu darbaspēju atjaunošanās procesā:

atjaunot ūdens krājumus un elektrolītus,
pēc iespējas ātrāk atjaunot glikogena rezerves,
samazināt muskuļu un oksidatīvo stresu,
atjaunot muskuļos olbaltumvielas.

Ūdens un elektrolītu atjaunošana būtiski ietekmē 
sirdsdarbības minūtes tilpumu un regulē ķermeņa temperatūru. 
Paaugstināta ķermeņa temperatūra slēpošanā ievērojami samazina 
darbaspējas. Elektrolīti stimulē rehidratāciju. Galvenie elektrolīti 
ir nātrijs, kālijs un magnijs. Slāpju sajūtas pamatā ir ūdens un 
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elpošanas sistēmas, sirds asinsvadu sistēmas, asins 
sistēmas, daļēji nervu sistēmas un pats galvenais, 
muskuļu sistēmas adaptācija.

Slēpotāju treniņu procesā, sportista  VO2 max un tā 
procentuālo attiecību  nosaka pamatojoties uz vidējo slodzes 
realizēšanas intensitāti un  slodzes ilgumu (apjomu). Slēpošanā 
tas ir vidējais pārvietošanās ātrums distancē. Protams, jo lielāks ir 
pārvietošanās ātrums, jo garāku  distanci iespējams veikt, un, jo 
lielāks ir vidējais pārvietošanās ātrums distancē, jo labāk sagatavots 
slēpotājs un  augstāku vietu var  izcīnīt sacensībās.

Laiks, kurš nepieciešams, lai veiktu slēpošanas distanci ir 
atkarīgs arī no visu slēpotājam nepieciešamo fizioloģisko funkciju 
un bioķīmisko procesu adaptācijas pakāpes. Muskuļu adaptācija ir 
saistīta ar strukturālajām un funkcionālajām izmaiņām muskuļos. 
Tā dod iespēju slēpošanai raksturīgajās slodzēs sportistam efektīvāk 
pielāgoties paaugstinātā ātruma izvirzītajām prasībām.

Izmaiņas VO2 max līmenī un muskuļu adaptīvajos procesos 
faktiski notiek vienlaicīgi, bet šo izmaiņu līmenis ir būtiski atšķirīgs. 
Piemēram, slēpotāji pēc divu nedēļu treniņiem var uzlabot savas 
aerobās darbaspējas par 2 – 3%, bet fiziskās darbaspējas, kurās 
ietilpst visu nepieciešamo slēpošanas realizēšanas procesa funkciju, 
tajā skaitā arī muskuļu adaptācija, par apmēram 24%. Tajā pašā 
laikā novembra – marta mēnešos, kad slēpotājiem notiek Pasaules 
kausa posmu sacensības un Pasaules čempionāts, aerobā kapacitāte 
vai aerobās darbaspējas uzlabojās par apmēram 5%, bet visi procesi 
muskuļos pat par 50%. Tas norāda uz to, ka adaptīvie procesi ir 
daudz nemainīgāki un tie var notikt ievērojami lielākā diapazonā 
jeb pakāpē, kā notiek izmaiņas skābekļa maksimālā patēriņa 
progresīvajās izmaiņās. Tas ir jāsaprot sekojoši: muskuļu un visu 
funkciju adaptācijai slēpošanā ir ievērojami nozīmīgāka loma kā 
skābekļa maksimālam patēriņam, vai aerobajām darbaspējām.

Galvenie faktori, kuri nosaka slēpotāja spēju slēpot lielākā 
ātrumā ir:

VO2 max – skābekļa maksimālais patēriņš,
slēpošanas pārvietošanās veidu (soļu) ekonomiskums.

•
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svarīgi faktori slēpošanā, tāpat kā daudzos citos sporta veidos. Tomēr 
slēpošanā minētos rādītājus ietekmē sporta veida specifika: 

Distanču slēpošanas sacensības notiek mainīgā reljefā 
– distanci veido nosacīti trīs daļas – līdzenumi, kāpumi 
un nobraucieni. Līdz ar to slēpotājiem nevar būt stabila 
statusa fiziskā kondīcija un  pienskābes slieksnim reizēm 
ir lielāka, reizēm mazāka loma kopējās darbaspējās.
Pretēji airēšanai, skriešanai vai riteņbraukšanai, 
slēpošanā pārvietošanās veidu tehnika mainās turpat vai 
katrā distances metrā. Tas slēpošanā norāda uz tehniskās 
meistarības ekonomiskuma būtisko nozīmi darbaspēju 
realizēšanā.

Atbilstoši sacensību noteikumiem slēpošanas distance ir 
jāiekārto nosacīti vienādās proporcijās. Ja tas tā būtu, tas dotu iespēju 
precīzi prognozēt enerģijas patēriņus distances laikā,  analizējot gan 
sirdsdarbības iespējas, gan  ķermeņa iekšējo (core) temperatūru, gan 
pienskābes (laktāta) līmeni pēc distances. 

Slēpošanā 5 – 30 km distancēs vidējā intensitāte kā vīriešiem 
tā sievietēm ir  starp 80% -  90% no skābekļa maksimālā patēriņa 
līmeņa (VO2 max). Bet slēpošanas distancē ir kāpumi, kuri prasa no 
slēpotāja maksimālas fizioloģiskas iespējas.

Elites slēpotājiem, beidzot kāpumu sirdsdarbības 
frekvence vienmēr ir savu maksimālo rādītāju līmenī. Ir ļoti daudz 
slēpotāju pasaules elites grupā, kuriem pēc kāpuma pārvarēšanas 
ir nedaudz lielāka sirdsdarbības frekvence kā maksimālā testā 
uz slīdošā skrejceliņa. Tas norāda uz to, ka veicot distanci, elites 
līmeņa slēpotāji, vairākkārtīgi, sasniedz sava skābekļa maksimālo 
griestu līmeni (100% VO2 max). Protams, ka nobrauciena posmos 
sirdsdarbības frekvence samazinās, bet ne tik ievērojami kā to 
varētu iedomāties, jo pat kalnu slēpotājiem, veicot trasi, ir zemāks 
maksimālā skābekļa patēriņa līmenis. Lielais skābekļa deficīta 
parāds, kurš akumulējas kāpumu posmos, nespēj likvidēties ātrajos 
nobraucienos un sirdsdarbības frekvence samazinās tikai par 20 
sit./min. Kad slēpotājs pārvietojas līdzenumā, viņa sirdsdarbības 
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Sportisti ar vienādu darbaspēju līmeni ir trenējušies 
ar ievērojami atšķirīgām treniņu slodzēm. piemēram, 
pasaules līmeņa peldētāji, pasaules rekordisti Marks 
Spitz un John Kinsella. Lai uzrādītu pasaules rekordu 
M. Spitz trenējās ievērojami mazāk kā J. Kinsella.
Ģenētiskais faktors. Katram atlētam ir savas un dažāda 
līmeņa biomotorās spējas (fiziskās īpašības – spēks, 
ātrums, izturība un koordinācija). Šīs atšķirības nosaka 
fizisko iespēju ģenētiskā variativitāte. Piemēram, 
svarīgs faktors, kurš nosaka darbaspēju līmeni kādā 
no sporta veidiem ir muskuļu šķiedru tipu procentuālā 
kompozīcija, skeleta muskuļu attiecīgo enerģētisko 
procesu enzīmu aktivitāte un daudzums. To visu nosaka 
ģenētiskais faktors, kas arī nosaka katra sportista 
individuālās treniņu iespējas.

Ģenētiskais faktors nosaka arī to, ka vienam atlētam ir 
lielākas spēka iespējas kā otram. Tie atlēti,  kuriem ir vairāk ātras 
(baltās) muskuļu šķiedras uzrāda labākus rezultātus  spēka izpausmēs, 
salīdzinājumā ar tiem, kuriem dominē lēnās šķiedras. Savukārt tie, 
kuriem dominē lēnās (sarkanās) muskuļu šķiedras, uzrāda labākus 
rezultātus izturības slodzēs, un otrādi.  Anaerobās darbaspējas tieši 
korelē ar ātro muskuļu šķiedru daudzumu, bet aerobās – ar lēno 
muskuļu šķiedru skaitu.

Bioloģiskais un hronoloģiskais (pases) vecums. Tam 
ir ļoti nozīmīga loma, lai izvēlētos optimālas treniņu 
slodzes. Augošu bērnu un pusaudžu attīstību iedala 
pirmspubertācijas, pubertācijas un pēcpubertācijas 
stadijās. Katrā stadijā jaunajiem sportistiem ir atšķirīgas 
fizioloģiskās iespējas un līdz ar to treniņu slodzes izvēlei 
jābūt uzmanīgai. Sakarā ar to, ka bioloģiskā attīstība 
var ievērojami nesakrist ar hronoloģisko vecumu, ļoti 
svarīga ir trenera spēja orientēties(neskatoties pasē) 
vecuma stadiju pāreju situācijās. Uz bioloģiskā vecuma 
izmaiņām norāda ļoti daudzu ārējo pazīmju izmaiņas. 
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Atjaunošanās pēc treniņu slodzēm un sacensībām. 
Laiks, kurā atjaunojās pēc slodzēm ir ļoti variabls. Vieni 
sportisti atjaunojas ātrāk, citi lēnāk. Bieži tas ir atkarīgs 
arī no atlēta sportiskā stāža. Tas protams ļoti svarīgi zināt 
trenerim – kā atjaunojas katrs viņa audzēknis, kad un 
kādā līmenī ir superkompensācijas fāze. Katra sportista 
augstākā līmeņa adaptivitāti nosaka treniņu slodzes, 
noguruma, kompensācijas un superkompensācijas 
cikliskums. Eksperimentējot ar slodzi un darbaspējām, 
treneris katram sportistam  var  noteikt  atjaunošanās 
dinamikas līmeni.
Pielāgošanās spējas apkārtējai videi. Spēju līmenis, 
reaģēt uz apkārtējās vides fizikālajiem parametriem 
(temperatūra, mitrums, spiediens u.tml.) katram 
sportistam ir individuāls. Sportisti  ar lielāku lieko tauku 
daudzumu karstumā ātrāk pārtrenējas, bet spēj labāk 
darboties aukstumā. Katrs sportists dažādi pielāgojas 
arī augstumam. Tādēļ, treniņu slodžu izvēlē, trenerim 
nepieciešams ņemt vērā šīs sportistu individuālās 
īpatnības.
Dzīves veids. Katram sportistam ir savs, atšķirīgs no 
citiem, dzīves veids. Trenerim grupās var būt dažādu 
profesiju, aizņemtības sportistu, skolēni, studenti, 
strādājošie garīgu darbu strādājošie fizisko darbu u.tml. 
Līdzās šiem sportistiem treniņu grupās ir arī profesionāļi. 
Tātad,  katram treniņu grupas dalībniekam ir savs 
individuālais ikdienas dzīves stresa līmenis. Tas protams 
ir jāņem vērā fizisko slodžu realizēšanā. Pie tam, ikdienas 
stresa līmenis no dienas uz dienu var mainīties. 

Lai optimizētu fizisko darbaspēju izaugsmi un izvairītos 
no pārtrenēšanās, nepieciešams orientēties uz sekojošu paradigmu: 
stress – progresējošā slodze – adaptācija. Šī ir fundamentālākā treniņu 
zinātnes koncepcija. Tas nozīmē: treniņa stimuls ar atbilstoša stresa 
līmeni, kas izjauc homeostāzi. Tā rezultātā organisms adaptējas, 
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ir izšķirošā loma slēpošanā. Līdztekus tas norāda arī uz to, ka  
skriešanai un skriešanas testu lomai slēpotāju vispārējās  trenētības 
noteikšanā ir nenozīmīga. Visa ķermeņa kopējais VO2 max sasniedz 
maksimālos rādītājus ļoti ātri, t. i., to var panākt gada treniņu ciklā, 
bet specializēto darbaspēju līmeņa virsotni sasniedz tikai tad, kad 
savu maksimumu ir sasniegušas rokas un ķermeņa augšdaļa.

Slēpotājiem kāju maksimālais spēks ir tikai nedaudz lielāks 
kā netrenētiem cilvēkiem. Slēpotājiem, pretēji airētājiem, nav 
noteikta sakarība starp  kāju muskuļu spēku un kāju muskuļa spēka 
izturību. Tādēļ slēpotāji speciāli nenodarbojas ar kāju muskuļu 
spēka attīstīšanu.

Pavisam cita lieta ir ar ķermeņa augšdaļas spēka līmeni. 
Piemēram, testā -  60m  vienlaikus bezsoļa rezultāts cieši korelē 
ar augšdelma trīsgalvu muskuļu spēku. Norvēģu sporta fiziologi ir 
pierādījuši  ciešu sakarību starp īslaicīgu ķermeņa augšdaļas muskuļu 
spēku un VO2 max, un izturības laiku standartizētās slodzēs uz 
speciāliem slēpošanas ergometriem.

Slēpotājiem VO2 max maksimālo līmeni vienlaicīgi ar 
muskuļu izturības kapacitāti limitē sirds  nevis tas, cik daudz un cik 
spēcīgi ir muskuļi. Kā spēka treniņi var palielināt ķermeņa augšdaļas 
izturību, VO2 max, ja  ķermeņa augšdaļas (roku)  muskuļu masa 
nav tik liela, lai radītu nopietnu stresu sirdij intensīvas slēpošanas 
laikā. Piemēram, maksimālā vienlaikus bezsoļa testā sirdsdarbības 
maksimālā frekvence ir par 10 – 20 sit./min. zemāka kā maksimālā 
skriešanas testā uz slīdošā skrejceliņa. Tas nozīmē tikai to, ka 
ķermeņa augšdaļas izturības  kondīcija ir tādā līmenī, ka sirdsdarbība 
nevar limitēt roku darbību. faktiski tas norāda uz to, ka slēpošanā 
roku spēka un izturības attīstīšanas speciālie vingrinājumi ir līdzīgi 
un tie kopē  slēpošanas kustības, un pastiprina jau teikto, ka  roku 
muskuļu spēks un izturības spējas vienlaikus bezsolī ir noteicošās. 
Tādēļ norvēģu elites slēpotāji vasarā intensīvi attīsta ķermeņa 
augšdaļas un roku spēku un izturību ar dažādiem specifiskiem un 
mazāk  specifiskiem vingrinājumiem, piemēram smaiļošanu.

Pienskābes slieksnis un tehnikas ekonomiskums ir ļoti 
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Lai saglabātu slēpošanas ātrumu un turpinātu reālu 
organisma funkciju saglabāšanu ir nepieciešamas glikogēna un brīvo 
taukskābju krājumu rezerves muskuļos, kā arī enerģētisko substrātu 
utilizācijas jeb patēriņa efektivitāte. Skābekļa maksimālā patēriņa 
līmenis (VO2 max) nosaka slēpošanas vidējo ātrumu distancē. 
Tomēr slodzes apjoms un slēpojuma kvalitāte ir atkarīga ne tikai no 
skābekļa maksimālā patēriņa līmeņa, bet arī no tā darba daudzuma, 
kas tiek realizēts anaerobās maiņas sliekšņa līmenī.

Anaerobais slieksnis norāda uz slēpotāja spēju veikt 
slodzes intensitāti, kad enerģijas producēšana (metabolisms) notiek 
vēl skābekļa klātbūtnē. Tālākā slēpošanas intensitātes vai ātruma 
palielināšana ir saistīta ar papildenerģijas nepieciešamību, kuru šajā 
gadījumā ir iespējams nodrošināt ar anaerobās glikolīzes reakcijām 
(enerģijas producēšana notiek bezskābekļa apstākļos). Tā  rezultātā 
muskuļos un asinīs izveidojas viens no gala produktiem - pienskābe 
vai laktāts, kas ir noguruma veidojošs faktors.

Brīdis, kurā sākas pienskābes producēšana – anaerobais 
slieksnis, ir mainīgs un tas pakļaujas trenēšanai. Tā līmenis nav 
atkarīgs un to  neietekmē ģenētiskās normas. Anaerobā sliekšņa līmeņa 
noteikšana slēpošanā ir daudz nozīmīgāka par aerobo slieksni.

Trenējoties tuvu anaerobā sliekšņa vai pienskābes sliekšņa 
līmenim var ievērojami palielināt aerobās darbaspējas un samazināt 
pārtrenēšanās iespējas. Bet,  tajā pašā laikā, trenējoties pārāk  bieži 
anaerobā sliekšņa līmenī (vairāk par 2x nedēļā), var ievērojami 
samazināt aerobās darbaspējas. Šajā sakarībā, izturības sporta veidu 
pārstāvji, tajā skaitā arī slēpotāji, gada treniņu procesā 80 – 95% 
slodzes realizē zem anaerobā sliekšņa līmeņa.

Pamatojoties uz to, ka skābekļa maksimālā patēriņa līmenis 
(VO2 max) lielā mērā ir ģenētiski determinēts lielums, tad vienīgais 
veids, kā slēpotāji var palielināt savas darbaspējas, ir orientēt visu 
savu darbību uz savu potenciālo iespēju dinamiku. Tas dos iespēju 
paaugstināt savu anaerobā sliekšņa vai laktāta sliekšņa līmeni. Ja 
diviem slēpotājiem ir vienāds skābekļa maksimālā patēriņa līmenis, bet 
atšķirīgi anaerobo sliekšņu līmeņi, tad tas slēpotājs, kuram anaerobais 
slieksnis ir augstāks, spēj veikt konkrētu distances posmu ātrāk par 
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uz atjaunošanās pakāpi, un vienlaicīgi ar to, būs 
iespējams  optimāli  regulēt ikdienu slodžu līmeni. Ja 
sirdsdarbības frekvence ir paaugstināta, un ja ķermeņa 
masa no rīta arī ir pazemināta – tas norāda uz to, ka 
nepieciešama atpūtas dienas.

Nozīmīga ir ajaunošanās pēc slēpošanas sacensībām.
Novērots, ka pēc sacensībām, rīta sirdsdarbības frekvence var 

samazināties par 1 –2 sit./min. un tā tas var tupināties pat 7 dienas, 
bet vēlāk sirdsdarbības  frekvence var palielināties par 1 – 2 sit./
min. Ja nav novērojamas minētās sirdsdarbības frekvences izmaiņu 
likumsakarības, tad tas nozīmē, ka sacensībās nav bijusi pilna atdeve.

10 atjaunošanās soļi pēc sacensībām:
20 – 30 min. laikā steidzīgi atjaunot glikogena rezerves (kā 
iepriekš norādīts), lai optimizētu  atjaunošanās procesu.
Pēc slodzes ir nepieciešama neliela “atslēpošanās”, lai 
stimulētu atjaunošanās procesa aktivitāti.
Eksperimentāli nosakiet pēc slodzes lietotā sporta 
dzēriena sistēmu, lai maksimāli stimulētu insulīna 
ietekmi uz glikogena atjaunošanos un olbaltumvielu 
atjaunošanos.
Pēcpusdienas diendusa pusguļus stāvoklī pēc iespējas 
ilgāk.
Pārmērīgi lielas olbaltumvielu devas vai tauku devas 
samazina    atjaunošanās ātrumu kā šķidrumu tā arī 
ogļhidrātu jomā.
Atjaunojošajos slēpojumos sirdsdarbības frekvence 
nedrīkst būt lielāka par 65% no maksimālā rādītāja.
Iekļaut uzturā antioksidantus, kuri samazina pēc slodzes 
radītās  muskuļu sāpes un uzlabo izturības izpausmi.
Slodzes laikā un pēc tās lietot elektrolītus (nātrijs, kālijs, 
magnijs).
fizioloģisko parametru fiksācija no rītiem.

Atjaunošanās  ilgums  pēc slodzēm ir atkarīgs no slodzes 
apjoma un intensitātes ( skat. 27. tabulu), un tā ir sacensību panākumu 
atslēga.

1.

2.
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ēdienreizēs, lai nodrošinātu lielāku kaloriju papildinājumu 
pirms ēdienreizēm. Summārā - ilgstošā uzturvielu 
kompozīcija - ogļhidrāti - 60 - 70%; olbaltumvielas 15 - 
20%, tauki - 15 - 20%.
Neizmanto glikogena rezervju atjaunošanu tūlīt pēc 
slodzēm cik ātri vien iespējams. To ieteicams darīt  
pirmo 20 - 30 min. laikā pēc treniņu vai sacensību 
slodzes, lietojot 6 - 7% cukura šķidrumu, kurā ir arī 
olbaltumvielas ar attiecību 4 grami ogļhidrāti un 1 
grams olbaltumvielas. Pēc 2 -3 stundām atjaunošanās 
intensitāte normalizējas.
Pieļauj dehidrizāciju, ja dzer tikai tad, kad izjūt slāpes. 
Dehidrizācija samazina darbaspējas. Šo sakarību 
jānosaka ar ķermeņa masas noteikšanu pirms un pēc 
slodzes. Atkarībā no masas zuduma, nepieciešams 
atjaunot ūdens līdzsvaru. Vislabāk  to ir darīt slodzes 
laikā, un pirms slāpju sajūtu parādīšanās, lietot dzērienu 
ik pēc 15 – 20 min. pa 200 ml. Labāk ir lietot sporta 
dzērienus, kuros bez ogļhidrātiem ir arī elektrolīti (nātrijs, 
kālijs, magnēzijs). Katram sportistam nepieciešami 
eksperimenti, lai noteiktu labāko proporciju. Ieteicams 
dzert biežāk un mazākās porcijās.
Treniņu procesa sastāvā netiek iekļauta jebkura veida 
masāža. Pētījumos norādīta masāžas nozīmīgā loma pēc 
slodzes kā atjaunošanās procesu paātrinātāja. Slēpotājiem 
ir nepieciešama pašmasāža pēc katras slodzes un vismaz 
vienu reizi nedēļā profesionāla masāža kā neatņemama 
treniņu procesa sastāvdaļa. Pašmasāžu ieteicams veikt 
15 – 20 min. laikā pēc slodzes.
Nelieto uztura bagātinātājus. Nepieciešams lietot 
antioksidantus, lai paātrinātu atjaunošanos, E un 
C vitamīnus kā arī multivitamīnus kompleksā ar 
aminoskābi.
No rītiem nefiksē sirdsdarbības frekvencei, personīgo 
masu, kā arī pārāk maz guļ naktī. Jo tas viss var norādīts 

•

•
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otru slēpotāju, pie nosacījuma, ja viņi slēpos anaerobā sliekšņa līmenī, 
kad enerģijas producēšana notiek tikai aerobā veidā.

Anaerobais slieksni atkarīgs no aerobā sliekšņa līmeņa. 
Ja procentuāli šis slieksnis ir vienāds, tad bieži augstāks tas ir tam 
slēpotājam, kuram ir augstāks aerobās maiņas slieksnis vai skābekļa 
maksimālā patēriņa līmenis. Šajā sakarībā ir noteikta likumsakarība 
– vispirms nepieciešams sasniegt skābekļa maksimālā patēriņa 
“griestus” un tikai tad, saglabājot šo līmeni, var sākt trenēt anaerobās 
darbaspējas, bet ne vairāk par 1 – 2 reizēm nedēļā. Lai saglabātu 
skābekļa maksimālā patēriņa līmeni, pietiek ar vienu treniņu nedēļā 
aerobā režīmā 1,5 – 2 st., ar sirdsdarbības frekvenci 140 sit./min.

Ilgstošu mērenu slodžu rezultātā palielinās arī anaerobais 
slieksnis. Anaerobā sliekšņa trenēšana bērniem, pusaudžiem un 
pubertāti nesasniegušajiem jauniešiem no fizioloģijas un enerģijas 
producēšanas viedokļa ir bezjēdzīgs process, jo pretējā gadījumā, 
trenējot bērnus anaerobos režīmos ne tikai neatgriezeniski samazinās 
skābekļa maksimālā patēriņa līmenis, bet arī tiek sagrautas endokrīnās 
sistēmas un asins radīšanas funkcijas. Par to liecina daudzu zinātnieku 
pētījumi, sākot jau ar 1973. gadu. Šajā sakarībā uzmanību piesaista 
sacensību distanču garumi, kuri, “loģisku” apsvērumu dēļ, bērniem 
ir īsāki, bet to veikšanā nepieciešama lielāka anaerobā enerģijas 
producēšanas komponente.

Spēks
Spēkam ir ļoti nozīmīga loma gandrīz visos sporta veidos. 

Aplams būtu uzskats, ja kāds domātu, ka izturības sporta veidos, 
tajā skaitā slēpošanā, nav vajadzīgas spēka izpausmes, un spēks 
netiktu nopietni attīstīts visā slēpotāja sportiskās dzīves laikā. Spēks 
slēpošanā ir nepieciešams kā jauniem, tā gados vecākiem, gan  labi 
trenētiem, gan elites līmeņa slēpotājiem. Spēks uzskatāms un to 
nepieciešams treniņu procesā attīstīt par tikpat nozīmīgu komponentu 
kā izturība.

 Slēpošanā spēkam ir būtiska nozīme pārvietošanās ātruma 
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nodrošināt pietiekošu asins plūsmu, lai transportētu skābekli tajā 
daudzumā, kas nepieciešams aerobām slodzēm. 

Slēpotāju kopējo pārvietošanos nodrošina kopējais roku 
un kāju darbs. Intensīvi slēpojot, sirds vienlaicīgi apgādā ar asinīm 
visas ķermeņa daļas.

Kas notiek ar slēpotāju, kad slēpošanas kustībās tiek 
maksimāli iesaistītas gan  rokas, gan arī kājas? Atbilde ir – niecīgas 
vai nekādas. Laboratorijas pētījumos ir noskaidrots, ka pievienojot 
roku darbību maksimālai kāju darbībai VO2 max testa laikā skābekļa 
patēriņš palielinās ļoti niecīgi vai pat nemaz. Kāpēc? Ja kājas ir 
maksimāli noslogotas, tad visa asins plūsma ir nosūtīta tām, un tiklīdz 
darbā papildus ieslēdzas rokas, daļa no asinīm tiek noņemta no kājām 
un nodotas rokām, līdz ar to reāli VO2 max rādītāji neizmainās. To 
regulē asinsspiediens. Lai saglabātu noteiktu asinsspiedienu rokām 
iesaistoties slodzē, atveras roku muskuļu kapilāri, un asinsspiediens 
samazinās. Vienlaicīgi ar roku kapilāru atvēršanos, ,lai izlīdzinātu 
asinsspiediena līmeni aizveras daudzi kapilāri kājās.

Slēpojot, roku iesaistīšanas procentuālā vērtība svārstās 
atkarībā no slēpošanas soļu pielietojuma un no distances posma 
reljefa. Ja pārmaiņu divsolī, līdzenumā rokas labākajā gadījumā 
realizē apmēram 10% no visa darba, tad vienlaikus bezsolī roku 
lomai ir 100% nozīme. Pārvarot kāpumu ar pārmaiņus divsoļa slidsoli 
roku darbībai ir apmēram 50% vērtība. Tādēļ, tomēr roku izturības 
kapacitātei, slēpošanā ir ļoti svarīga loma, īpaši pārvietojoties 
slidsoļu tehnikas veidos.

Šajā sakarībā ir nepieciešama vienlaicīga abu roku darbības 
attīstīšana un ergometriskā testēšanas sistēma vai alternatīvas 
pārmaiņu divsolim. Veicot šādus pētījumus, norvēģu sporta fiziologi 
ir konstatējuši, ka netrenētiem cilvēkiem, tikai darbojoties ar rokām, 
imitējot vienlaikus vai pārmaiņus bezsoļus, VO2 max rādītāji ir 
apmēram 60% no kopējās VO2 max. Slēpotājiem šie rādītāji ir 
ievērojami augstāks, proti, 70% – 85%, bet elites līmeņa slēpotājiem 
- vidēji  90%, bet atsevišķos gadījumos pat 95%. Šie dati neapšaubāmi 
norāda uz to, ka roku darbības un visas ķermeņa augšdaļas attīstīšanai 
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strukturālo un fizioloģisko izmaiņu formā. Progresējošo slodžu 
rezultātā, izveidojas jauns, paaugstināts homeostāzes līmenis, un tā 
rezultātā sportisti spēj realizēt augstāka līmeņa treniņu un sacensību 
slodzes. Optimāla treniņu slodžu realizēšana paredz treniņu procesā 
pareiza līmeņa stresu īstajā.

Individualizācijas princips ir viens no noteicošiem sportista 
sagatavošanas procesā. Katrs sportists  ir unikāla individualitāte 
(personība) ar atšķirīgām fizioloģiskām iespējām, treniņu slodžu 
realizēšanas iespējām, atjaunošanās efektivitāti, dzīvesveidu un 
psiholoģiskām īpatnībām.

Variativitātes princips
Mūsdienās elites līmeņa un profesionālie sportisti velta 

daudz laika savam sporta veidam un  treniņos veic  augsta līmeņa 
slodzes. Kā apjomi tā intensitāte nepārtraukti palielinās. Daudzos 
sporta veidos gadā sportisti veic 1000 km un vairāk slodzes apjoma, 
piemēram, peldētāji dienā veic vismaz 10 km, labākie šosejas 
riteņbraucēji dienā uz velosipēda pavada pat 8 stundas sešas un pat 
septiņas dienas nedēļā. Pat vingrotāji jauniešu vecumā katru dienu 
trenējas un pilnveido  savu meistarību sešas un vairāk stundas. Šādu 
slodžu rezultātā daudzi sportisti atrodas uz pārtrenēšanās robežas 
vai garīgā noguruma izsīkuma fāzē. Cenšoties sasniegt maksimālas 
darbaspējas ar šādu slodžu palīdzību, ir viegli nokļūdīties 
progresējošās slodzēs. Garīgais nogurums ir monotonā darba gala 
rezultāts. Cita veida fiziskās aktivitātes, it īpaši tie sporta veidi, 
kuri attiecīgajam sporta veidam nav pat piemēroti, var novērst 
garīgā noguruma iestāšanos. Plānojot  slodzes, uzmanību jāpievērš 
variativitātei treniņu  līdzekļu izvēlē.

Variativitāte ir nepieciešama ne tikai, lai pasargātu no 
monotonitātes vai garīgā noguruma, bet arī, lai paātrinātu trenētības 
izaugsmi – progresu. Variativitāte nodrošina augstāka līmeņa 
uzmanības koncepciju un stimulē centrālās nervu sistēmas spēju 
uzturēt augsta līmeņa slodžu realizēšanas efektivitāti.
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