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ir vairāki būtiskie faktori, kuri nosaka darbspējas šajos sporta veidos:
• sirds asinsvadu sistēmas kapacitāte;
• anaerobās enerģijas producēšanas sistēmas kapacitāte;
• aerobās enerģijas producēšanas sistēmas kapacitāte;
• muskuļu (neiromuskulārās sistēmas) spēks;
• ekonomiskums, efektivitāte;
• skeleta muskuļu šķiedru tipa kompozīcija;
• mitohondriju oksidatīvā kapacitāte;
• motivācija;
• taktika.
Izturības sporta veidos (60 min. un vairāk) galvenā dominante tiek likta uz 

optimālu zemāk norādīto faktoru kombināciju:
• aerobās jaudas un kapacitātes izpausmes;
• teicamu un ekonomisku tehnisko meistarību;
• teicama skābekļa utilizācija sacensību laikā Di Prampero (1986) šo 

optimālo kombinācijas variantu ir izteicis norādītajā vienādojuma formā:
  
VEND =   ;
   
Kur: 

VEND – maksimālais pārvietošanās ātrums (intensitāte), kuru var ilgstoši 
saglabāt izturības slodžu laikā.
F – skābekļa maksimālā patēriņa VO2 max maksimālā frakcija (plato), kuru var 
saglabāt visas piepūles laikā.
C – enerģijas patēriņš uz katru distances vienību (ekonomiskums).

Sakarā ar to, ka iepriekšējās daļās tika iztirzāta tehniskās meistarības 
efektivitāte un ekonomiskums sacensībās un treniņu nodarbībās, tad tālāk 
tektā padziļināti tiks izanalizētas tās fizioloģiskās atšķirības, kuras jāpalielina un 
jāsaglabā slodžu laikā, tajā skaitā augsta līmeņa enerģijas producēšanas procesi, 
kuriem jāpielāgo – jāadaptē atlēta organisms. 

Lai nodrošinātu atmosfērā esošā skābekļa optimālu transportu no apkārtējā 
gaisa līdz noslogotajiem skeleta muskuļiem, ir nepieciešami vairāki atšķirīgi un 
tajā pašā laikā savstarpēji saistīti fizioloģiski faktori.

Plaušu difūzijas kapacitāte nav iekļauta VO2 max primārajos limitējošos 

Fx VO2 max

C
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faktoros, izņemot labi trenētiem elites līmeņa atlētiem (Dempsey u.c., 1984).
Sirdsdarbības minūtes tilpums lielā mērā ir atkarīgs no sirdsdarbības frekvences 

sakarības ar sistolisko tilpumu. Sirds muskuļa apjoms nosaka sistoliskā tilpuma 
lielumu un tālāk minūtes tilpumu, kas gala rezultātā nosaka VO2 max. Sporta 
fizioloģijas literatūrā ir klasisks norādījums, ka izturības treniņi samazina 
sirdsdarbības frekvenci.

Kā norāda daudzi autori (Ekblom u.c., 1972 u.c.), asiņu tilpumam un daļēji arī 
hemoglobīna absolūtajam daudzumam ir vislielākā ietekme uz VO2 max. Paralēli 
tam VO2 max ietekmē arī arteriovenozo skābekļa diferenci.

Kapilarizācija ir viens no faktoriem, kas nosaka skeleta muskuļu oksidatīvo 
spēju. Kapilāru tīkla blīvums tieši korelē ar slodzes intensitāti vai pārvietošanās 
ātrumu, kurā asinīs sāk akumulēties laktāts (Sjodin u.c., 1981). Šis moments tieši 
korelē ar pārvietošanās ātrumu vai intensitāti, sacensību laikā veicot dažāda 
ilguma slodzes un distances (Farrell u.c. 1979).

Oksidatīvo enzīmu aktivitāte noslogotajos skeleta muskuļos norāda uz to 
respiratoro kapacitāti un to būtisko lomu šajā procesā (Henriksson u.c., 1977). 
Šie enzīmi būtiski ietekmē laktāta koncentrācijas līmeni noslogotajos muskuļos 
(Ivy u.c., 1980). 

Tas norāda arī  uz to, ka slodzes realizēšanas intensitāte vai pārvietošanās 
ātrums attiecīgā laktāta koncentrācijas līmenī (asinīs), tāpat kā skābekļa patēriņš 
minūtē uz katru masas kilogramu konkrētā laktāta koncentrācijas līmenī, ir ļoti 
ciešā kontaktā ar atlēta darbspēju līmeni.

Ļoti daudzās sporta zinātniskajās publikācijās ir norādes uz to, ka adaptivitāti 
attiecībā uz treniņa procesu nosaka daudzi un dažādi fizioloģiskie parametri. To 
izmaiņas lielā mērā ir atkarīgas no treniņu stimuliem – treniņu metodēm un pats 
galvenais - no treniņu principiem vai treniņu filozofiskās bāzes.

Kā galvenie piemēri šajā nodaļā jāņem viena no vispopulārākajām fiziska-
jām aktivitātes formām – cikliskās pārvietošanās veids – skriešana. Protams, kad 
runa ir par izturību un tās attīstīšanu, atsevišķos gadījumos tiks ņemti vērā arī 
citi izturības attīstīšanas līdzekļi. No fizioloģisko faktoru viedokļa tiks izskatītas 
atsevišķas treniņu procesa komponentes.
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Treniņu slodžu intensitāte

Treniņu intensitāte tiek pētīta un analizēta ļoti intensīvi un padziļināti, bet, 
neskatoties uz to, ka nav noteikta optimāla slodzes intensitāte, tomēr ir noteikta 
intensitātes vispārīgā nozīme, lai palielinātu atlēta darbspēju līmeni. Vairums 
publikācijās ir norādes, ka intensitāte 36 – 170 % diapazonā no VO2 max atstāj 
pozitīvu ietekmi uz atlēta fiziskajām iespējām.

Treniņu slodzes intensitātes slieksnis

Daudzās publikācijās ir norādes, ka pastāv tā saucamais treniņu slodzes 
slieksnis, kurš norāda uz intensitātes līmeni, virs kura ir novērojams trenējošs 
efekts. Šis ir visminimālākais treniņu slodzes impulss, kurš izraisa organismam 
nepieciešamību pielāgoties palielinātai slodzei – adaptācijai. Uzskata, ka 
minimālā indivīda treniņu slodzes intensitāte, kura sāk dot trenējošu efektu, ir 
50 % no VO2 max (Davies u.c., 1971), 75 % no maksimālās sirdsdarbības frek-
vences (Burkeu u.c., 1975), nedaudz virs 60 % no maksimālās sirdsdarbības 
frekvences mīnus sirdsdarbības frekvence miera stāvoklī (Karvonen u.c., 1970 
un Foster u.c., 1977). 

Atsevišķās publikācijās ir norādes, ka, nedēļā trenējoties 3 reizes pa 45 min. 
ar 35 – 55 % intensitāti no VO2 max, nav iegūta nekāda pozitīva ietekme uz 
trenētības līmeņa izmaiņām. Līdzīgus rezultātus iegūst arī tad, ja ar identisko 
intensitāti ievērojami palielina treniņu nodarbību skaitu un nodarbību ilgumu. 
Bet tajā pašā laikā ir publikācijas (Norbesjo u.c., 1974), ka ir novērojamas 
adaptīvas izmaiņas pat pēc treniņu intensitātes pat 36 % līmenī no VO2 max. 
Ievērojami vēlākajos gadu posmos zinātnieki ir nākuši pie secinājumiem, 
ka sēdoša dzīvesveida indivīdiem ar zemu fiziskās aktivitātes līmeni ikdienā 
sirdsdarbības frenvence ir 110 – 120 sit./min. Ļoti daudzi autori norāda uz 
problēmām, kā noteikt intensitātes līmeni, kad var būt sagaidāmas minimālas 
adaptīvās izmaiņas, tās ir ļoti atšķirīgas katram indivīdam (Saltin u.c., 1968).

Virssliekšņa slodžu nozīmīgums

Vairākos pētījumos ar netrenētiem indivīdiem ir konstatēts, ka darbspēju 
uzlabošanos var noteikt ar darbspēju kapacitātes izmaiņām, VO2 max un 
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augsts MHC – II X līmenis, treniņu rezultātā tās samazinājās – vai tika iegūts 
detrenerizējošs efekts. Pārtraucot šos intervālos treniņus abos gadījumos, MHC 
– II X atjaunojas un normalizējas sākuma līmenī.

7. attēls. MHC – II X izmaiņas spēka treniņu slodzēs un pēc intervālajiem treniņiem atlētiem, kuriem 
pirms eksperimenta bija augsts MHC – II X izoformu līmenis un zems līmenis (----).

Kā norāda zinātnieki, jāatrisina problēmas, lai precīzi noteiktu muskuļu 
šķiedru proporciju elites līmeņa atlētiem. Parasti tiek fiksēti aptuvenie lielumi. 
Sevišķas problēmas ir tad, kad notiek šo MHC izoformu pārklāšanās. Ļoti grūti ir 
atšķirt katras disciplīnas atšķirīgās pazīmes.

3. TRENIŅU PRINCIPI

Pēdējo desmitgažu laikā liela uzmanība sporta zinātnē tiek veltīta izturības 
treniņu efektivitātes uzlabošanai, jo cik ilgi var palielināt tikai apjomu un vēlreiz 
apjomu. Galvenais jautājums – kas ir galvenais faktors, lai notiktu optimāla 
adaptācija izturības treniņiem. Tiek veikti intensīvi pētījumi, lai labāk izprastu 
atsevišķu faktoru ietekmi un to lomu sagatavošanas procesā.

Sporta veidos, kuru sacensību darbība ir no 90 sek līdz 4 min. un arī garākās, 
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5. attēlā, tad I un II tipa šķiedru izmēri (šķērsgriezumam laukumi) ir atšķirīgi. Tas 
parasti ir novērojams trenētiem atlētiem. Netrenētiem šķiedru izmēri ir identiski 
abos šķiedru tipos. Protams, ka ir zināmas atšķirības, kuras uzrāda metodika.

Pamatojoties uz augstāk minēto un zināšanām, kuras balstās uz treniņu 
procesa analīzi, tam ir periodizācijas princips, var izveidot hipotēzi – ka gada 
laikā sprinteriem, kuri startē starptautiska mēroga sacensībās, MHC izoformas 
ekspresijai ir viļņveidīgs raksturs (6. attēls)

6. attēls. Hipotētiskās MHC izoformu ekspresijas izmaiņas gada treniņu procesā.

Izmaiņas MHC izoformu kompozīcijās, kuras ir novērojamas sprinteriem, nav 
raksturīgas citu sporta veidu – (garo distanču) pārstāvjiem. Kā noskaidrojies, ir 
novērojama zināma muskuļu specializēšanās vai “muskuļu atmiņa” (Staron u.c., 
1990). Tas norāda uz to, ka treniņu procesā sprintera muskuļi tiek noslogoti 
dažādos variantos, viņi, pie tā “pierodot”, spēj ātrāk pārslēgties nekā garo 
distanču skrējēji, kuru treniņos dominē vienāda un nemainīga rakstura slodzes. 

Jebkura veida fiziskās slodzes samazina MHC – II X izoformas ekspresiju, 
bet sevišķi nospiedoši iedarbojas smagas un intensīvas spēka slodzes, tāpat kā 
ilgstošas izturības slodzes (Harridge u.c. 1996). Rodas jautājums – kā uz MHC 
ekspresiju iedarbojas garās sprinta slodzes un īso intervālu treniņi? Kā redzams 
7. attēlā, tad tiem subjektiem, kuriem bija neliels MHC – II X daudzums, pēc 
garā sprinta slodzēm nenovēroja būtiskas izmaiņas. Indivīdiem, kuriem bija 
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skābekļa patēriņa izmaiņām konstantā laktātā koncentrācijas līmenī, VO2 laktā-
tā sliekšņa (anaerobā) līmenī, vai arteriāli – venozās diferences izmaiņas rezultātā. 
To visu atsevišķi vai zināmos kompleksos var sasniegt, jātrenējas ar paaugstinātu 
intensitāti (Nordesjo u.c., 1974; Wenger u.c., 1975; Shephard 1968; Weltman u.c., 
1992; Henritze u.c., 1985; Massicotte u.c., 1983). Identiskus secinājumus ir guvuši 
arī citi zinātnieki (Barke u.c., 1972, Gaesses u.c., 1984, Gregory u.c., 1979; Sharkey, 
1970). Vairākās publikācijās nav norādīts, ka treniņu rezultātā, neatkarīgi no 
intensitāšu atšķirībām, nav novērojamas izmaiņas trenētības jomā, acīmredzot 
tas ir tādēļ, ka nav sevišķi korekti norādīts treniņu nodarbību ilgums, tādēļ nevar 
konstatēt, kāpēc ir novērojams un kāpēc nav novērojams darbspēju pieaugums. 
Tomēr daudzās publikācijās autori norāda uz kopīgu tendenci – labākus rezultā-
tus var sasniegt ar intensīvākām treniņu slodzēm, tomēr ar mazāku apjomu 
katrā nodarbībā, bet biežāk atkārtojot. 

Īslaicīgu un sevišķi intensīvu slodžu iesaistīšana 
mērenas intensitātes treniņu nodarbībās

Vairākās publikācijās ir norādes, ka labi trenētu atlētu treniņu procesā, 
iekļaujot īslaicīgas un ļoti intensīvas slodzes (daļēji vai pilnīgi aizvietojot), 
mērenas intensitātes slodzēs var iegūt pozitīvas izmaiņas trenētības jomā – tā, 
pievienojot 6 stundu ilgam treniņu nodarbību apjomam nedēļā (skrienot ar 
mērenu intensitāti) 20 min. ļoti intensīvu skrējienu, kad laktāta koncentrācija 
visu laiku ir bijusi 4 mmol/l. Pievienojot augstas intensitātes slodzi (90 – 95 
% no VO2 max) intervālā treniņu formā (3 x nedēļā), uzlabo ne tikai 10 km 
skrējiena rezultātu, bet arī slodzes realizēšanas laiku līdz nogurumam supra 
maksimālā intensitātē un samazina laktāta koncentrāciju asinīs,  veicot slodzi 85 
– 90 % intensitātes līmenī no VO2 max, aizvietojot mērenas intensitātes treniņu 
slodzes ar augstas intensitātes slodzēm (intervālā režīmā). Daudzos pētījumos 
ir konstatēts, ka ievērojami (līdz 150 %) uzlabojas anaerobā jauda un skeleta 
muskuļu bufersistēmas jauda. Uzlabojas arī metabolisko procesu ekonomiskums, 
jo standartslodzēs samazinās ogļhidrātu oksidācija, laktāta koncentrācija un 
plaušu ventilācija (Westgarth – Tylor u.c., 1997).



40

Intensitātes palielināšanas iespējas

Vairākās publikācijās ir norādes uz to, kā mainās fizioloģiskās iespējas, kad 
pilnīgi visā treniņu procesā palielina intensitāti. Salīdzinot apjoma palielināšanas 
efektivitāti ar intensitātes palielināšanas efektivitāti, var konstatēt vērā ņemamas 
priekšrocības intensitātes gadījumā. Palielinātas intensitātes treniņos palielinās 
mitohondriālo enzīmu aktivitāte. Ir novērojama dažu enzīmu daudzuma 
palielināšanās korelatīva sakarība ar darbspējām. Elites līmeņa atlētiem, 
pārejot no zemas intensitātes treniņu nodarbībām sagatavošanās periodā uz 
paaugstinātas intensitātes treniņu slodzēm pamatsezonā, ir novērojama neliela 
VO2 max palielināšanās. Tajā pašā laikā palielinot intensitāti, ir novērojama 
neliela tehniskās meistarības uzlabošanās.

Treniņi individuālā anaerobā laktāta sliekšņa līmenī

Pastāv uzskats, ka treniņu slodzes indivīda anaerobā sliekšņa līmenis, ko bieži 
sauc arī par laktāta sliekšņa līmeni, ir efektīvas trenētības līmeņa paaugstināšanā 
(Sjodin u.c., 1982). Sliekšņa slodzi definē kā intensitātes līmeni noteiktā laktāta 
koncentrācijas līmenī asinīs – parasti laktāta koncentrāciju nosaka venozajās 
asinīs, un sliekšņa koncentrācijas līmenis ir aptuveni 4mmol/l vai, kad laktāta 
koncentrācija sāk palielināties nelineāri. Tomēr neatkarīgi no tā, vai trenējas 
anaerobā sliekšņa līmenī 30 min. bez apstāšanās vai četras reizes pa 7,5 min. ar 
intensitāti par 30 % zemāku no VO2 max, nav novērojamas atšķirības trenētības 
līmeņa izmaiņās (Keith u.c., 1996). 

Nav noteiktas atšķirības trenētības līmeņa izmaiņās, kad trenējas ar 
intervāliem vai nepārtrauktā režīmā. Ja trenējas anaerobā sliekšņa līmenī, tiek 
iegūts vislielākais trenējošais efekts (Sjodin u.c., 1982). Protams, ka nevienam 
tas nerada izbrīnu, ka paaugstināta intensitāte treniņos rada pozitīvu ietekmi 
uz darbspēju dinamiku. Treniņu slodžu intensitāte 30 % virs anaerobā sliekšņa 
ir ļoti smaga slodze un šādas intensitātes slodzes ir ļoti efektīvas (Evertsen u.c., 
1999; Madzen u.c., 1994). Tomēr jāatgādina, ka anaerobā sliekšņa noteikšana ne 
tikai praksē, bet arī laboratorijās ir grūti atrisināma problēma. Tādēļ zinātnieki 
praktiski neņemas noteikt optimālo treniņu slodžu intensitāti. Termins “laktātais 
slieksnis” acīmredzot ir kļūdains, jo pienskābe tiek producēta arī tīri aerobajās 
slodzēs un līdz pat slodzes beigām daļēji tā tiek izmantota kā enerģijas izejviela 
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samazina ne tikai MHC – II X izoformas ekspresiju, bet arī visa muskuļa aktivitāte 
sagrauj MHC ekspresiju ne tikai uz ātrajiem variantiem – MHC II A un MHC – II X, 
bet arī uz MHC lēnajām izoformām – MHC – II A un MHC – I (Staron u.c., 1993).
Tas, protams, ievērojami sarežģī sporta treniņa procesa vadīšanas iespējas, kura 
galvenais mērķis ir virzīt sprintera treniņu procesu tādā virzienā, lai samazinātu 
I tipa muskuļu šķiedru proporcijas. Tādēļ pastāv cita sprinteru gatavošanas 
stratēģija - sprinteriem, kuriem ir relatīvi liela ātro šķiedru proporcija, palielina 
jau esošo ātro šķiedru šķērslaukuma izmērus (visās 2 tipa šķiedrās neiesaistot I 
tipa šķiedras), tādējādi veidojot muskuli, kurš spēj ātri kontrahēties (Aadgaard 
u.c. 1998). Smagu spēka slodžu rezultātā galvenokārt hipertrofējas ātrās nevis 
lēnās muskuļu šķiedras (Andersen u.c., 1997, Hakkinen u.c., 1985, Hathear u.c., 
1991, Houston u.c., 1983, Staron u.c., 1990). Interesantu pētījumu ir veicis zviedru 
zinātnieks Sjostroms ar kolēģiem (1988). Viņš noteica visu trīs muskuļu šķiedru 
tipu izmērus maratonskrējējiem (vastus lateralis) – I tipa šķiedru izmērs ir 4800 
μm2; 2a tipa – 4500 μm2; un 2b – 4600 μm2; sprinteriem vidēji izmēri bija I tipa 
šķiedrām – 5000 μm2; 2 a tipa – 7300 μm2; un 2b – 5900 μm2. Arī citu autoru 
publikācijās ir identiski muskuļu šķiedru izmēri. Kā redzams, tad sprinteriem 
specializētos treniņos tomēr palielinās 2 a tipa muskuļu šķiedru izmēri. 5. attēls 
rāda, kā atšķiras relatīvā procentuālā muskuļu šķiedru tipu atšķirības muskuļu 
šķiedru tipa proporcijas veidošanas procesā.  

5. attēls. Sprintera vastus lateralis muskuļa biopsijas rezultātu analīze (Andersen, 1994).

Šķiedru skaits – I tips – 43 %; II tips – 57 %.
Šķiedru tipu šķērsgriezuma laukums – I tips – 35 %; II tips – 65 %.
MHC – I kompozīcija – MHC – I – 29 %; II tips – 71 %.

Kā redzams, novērojamas zināmas atšķirības, nosakot muskuļu šķiedru 
proporcijas, bet zinātnieki parasti orientējas uz vidējiem rādītājiem. Kā redzams 
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1. ELITES LĪMEŅA ATLĒTU 
FIZIOLOĢISKĀ KAPACITĀTE

Elites līmeņa atlētiem dažāda ilguma slodzēs funkcionē dažādas fizioloģiskās 
sistēmas. Tomēr vissvarīgākā loma cikliskajās slodzēs ir sirds-asinsvadu sistēmai 
un skābekļa transporta sistēmai, kuras nosaka atlēta darbspēju līmeni. Tas 
nenozīmē, ka pārējām fizioloģiskajām sistēmām nav nekādas nozīmes. Sporta 
zinātnieki pakāpeniski nosaka katras sistēmas atšķirīgo lomu un definē šo 
sistēmu nozīmīgumu.

Elites līmeņa atlētu raksturīgākā īpašība ir spēja veikt saspringtu fizisko 
slodzi ar augstu intensitātes līmeni (ļoti augstā enerģijas producēšanas līmenī) 
ilgstošā laika posmā. Patiešām, labākie atlēti spēj saglabāt optimālu enerģijas 
producēšanas līmeni visā sacensību darbības laikā, neatkarīgi no to garuma, 
bez noguruma izpausmēm. Elites atlētu darbspēju līmenis ir apbrīnas vērts. 
Piemēram, vidusmēra cilvēks var būt lepns, ka viņš var skriet ar ātrumu 12 km/st., 
aptuveni 60 min., bet labākie pasaules vieglatlēti spēj 20 km distanci skriet ar 21 
km/st., 42 km distanci (maratonu) ar 20 km/st. lielu ātrumu, bet 100 km distanci 
ar aptuveni 16 km/st. Šāds 100 km skrējiens turpinās tuvu 5,5 stundām. Tajā 
pašā laikā vairums cilvēku spēj noskriet tikai dažas minūtes ar ātrumu 16 km/st. 
Tas norāda uz atlētu unikālajām spējām ne tikai skriešanas disciplīnās, bet arī 
daudzos citos sporta veidos. Piemēram, slēpošanā elites līmeņa slēpotāji 5 km 
distanci spēj veikt gandrīz 10 min., bet daudzi nesportisti 10 min. spēj noslēpot 
labi ja 2 km, bet 5 km veic pat 50 – 60 min.

Labākie atlēti garākās fiziskajās slodzēs spēj uzrādīt labus rezultātus arī 
īsākās distancēs (2 – 4 min.) vai slodzēs, piemēram, 10 km pasaules rekordists 
(1999) Etiopietis Haile Gebrselasie 800 m spēj noskriet par 1.49.0 min., bet 
1500 m 3.31.0 min. Kenijietis D. Komens 1600 m spēj noskriet pat ātrāk nekā 
kādreiz fantastiskais pasaules rekordists un divkārtējais Olimpiskais čempions 
Sebastians Koe. Bet D. Komena rezultāts 5 km skrējienā ir par 80 sek (10%) labāks 
nekā S. Koe. 

Ne tikai vieglatlēti, bet visu pārējo sporta veidu atlēti ir ievērojami uzlabojuši 
rezultātus. Vieglatlētika kā piemērs ir ņemta tāpēc, ka sacensību rezultāti tiek 
fiksēti samērā konstantos apstākļos, ko nevar teikt par daudziem citiem sporta 
veidiem (slēpošana, airēšana u.tml.). Protams, ka augstu rezultātu īpašniekiem ir 
fantastiski augstas fizioloģiskās iespējas, un viņi spēj uzrādīt rezultātus, kuri vēl 
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pavisam nesen tika uzskatīti par cilvēka spējām pārmērīgi augstiem.
Summējot fizioloģisko faktoru ietekmi uz rezultātiem garākās slodzēs, 

var secināt, ka elites līmeņa atlēti ilgstošākās slodzēs spēj uzrādīt atzīstamus 
rezultātus arī tādās slodzēs, kuras ilgst no 90 sek līdz 4 min. Viņi spēj realizēt 
augstas intensitātes (tuvas maksimālām) slodzes vairākas stundas no vietas. 

Šīs divas atšķirīgās fizioloģiskās izpausmes norāda uz to identiskumu un tās 
nevar uzskatīt par atšķirīgām elites līmeņa atlētiem.

Skābekļa maksimālais patēriņš (VO2 max) 

Fizioloģijas pamata nosacījums ir tāds, ka vislabākais darbspēju 
prognozējošais faktors, kurš norāda uz sacensību darbības līmeni, ir testi, kuri 
tiek veikti laboratorijas vai lauka apstākļos, un tie ir tuvi pēc ilguma reālajai 
sacensību darbībai.

Sporta praksē vispopulārākais atlēta darbspēju līmeņa prognozējošais tests 
ir saistīts ar skābekļa maksimālā patēriņa (VO2 max) noteikšanu. Šī testa ilgums 
parasti ir mazāks par 20 min., kurās aptuveni pēdējos 25 % laika (2 – 5 min.) atlēts 
veic tādā intensitātē, kura ir identiska sacensību darbībai.

Zinātniski ir noskaidrojies, ka, pakāpeniski palielinot fiziskās slodzes intensi-
tāti (līdz izsīkumam), atlēti sasniedz skābekļa patēriņa “plato” līmeni, kad skābe-
kļa patēriņš vairs nepalielinās, kaut arī atlēts vēl spēj palielināt slodzes intensi-
tāti (skat. 1. att.).
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1. attēls. Raksturīgs grafiks skābekļa patēriņa attēlojumam, kurā ir redzams skābekļa patēriņa 
“plato”, kuru sauc par skābekļa maksimālo patēriņu.
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(Anderson u.c., 1997). Piemēram, elites līmeņa sprinteriem ir 15 % 2 b tipa 
šķiedru, bet biopsijas padziļināta analīze norāda, ka tajā pašā 2 b tipa šķiedrās 
0,1 ir MHC – II X. Acīmredzot tas norāda, ka ne jau galvenais ir muskuļu šķiedru 
tips, bet gan no kā tās sastāv, šajā gadījumā tikai 0,1 % ir MHC – II X, kas tiešām 
ir ātrās glikolītiskās šķiedras pamatidejas pamatu pamats. Acīmredzot pārējie 
99,9 % ir MHC – II A (Anderson 1997; 1994).

Visiem ir labi zināms, ka izturības sporta veidu pārstāvji savos treniņos 
konstanti realizē izturības viedīgās – ilgstošas slodzes. Sprinteru treniņa procesā 
ir ievērojami lielāka daudzveidība. Tomēr garo distanču skrējēji treniņu gada 
beigās sasniedz lielas intensitātes treniņu nodarbībās, bet nespēj pielāgoties 
turpmākajiem apjoma palielināšanās pasākumiem, jo viņi savos treniņos nav 
realizējuši lielu dažādību, lai iegūtu plašāku MHC izoformu atšķirību visā treniņu 
gadā.

Jebkura veida fiziskās aktivitātes acīmredzot samazina ātro MHC izoformu 
izpausmes iespējas (Adams u.c., 1993. Andersen u.c., 1994; Goldspink u.c., 1991), 
bet detrenerizācijai ir pretējs efekts (Andersen u.c., 1994. Staron u.c., 1991); tas 
norāda uz to, ka MHC II X neizpilda MHC gēna “uzdevumus” (Andersen, 1994, 
1996; Goldspink, 1991, Harridge 1996). Plānojot treniņu nodarbību grafiku, jāņem 
vērā šī īpatnība un, tuvojoties galvenajām sacensībām, jāsamazina treniņi. 

Faktiski tādā veidā visi sprinteri jau trenējas daudzus gadus. Sagatavošanās 
periodā veic liela apjoma un intensitātes slodzes, “cilā” smagumus tuvu muskuļu 
maksimālajām iespējām, veic eksplozīva un dinamiska rakstura vingrinājumus 
tehniskās meistarības pilnveidošanā. Sacensību laikā – sezonā tiek veiktas 
minimālas treniņu slodzes ar atsevišķiem, īslaicīgiem sprinta vingrinājumiem, 
eksplozīvām darbībām. Uzskata, ka smago treniņu slodžu periodā tiek samazināta 
MHC II X izpausmes pakāpe, bet, ja šiem treniņiem seko detrenerizācijas periods, 
tad MHC = II X atjaunojas un pārsniedz sākuma rādītājus – superkompensācija 
(Andersen, 1994). Dānijas Karaliskajā muskuļu fizioloģijas institūtā tika veiktas 
biopsijas elites līmeņa sprinteriem pirms un pēc 3 mēnešu ilgiem kombinētiem 
un smagiem spēka treniņiem, kuru starplaikos tika veiktas arī īso intervālu 
slodzes. Šo eksperimentu rezultātā konstatēja, ka izveidojas divu virzienu MHC 
ekspresija, proti, pastāv iespēja, ka šādu slodžu rezultātā sprinteru sagatavošanas 
procesā saplūšana notiek ne tikai starp MHC – II A un MHC – II X izoformām, bet 
arī starp MHC – I un MHC – II A (5. attēls).

Reāli var pastāvēt arī tāda hipotēze, ka jebkura veida fiziskās aktivitātes 
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– glikozes atražošanai. Zinātniskajā literatūrā ir vairums norāžu uz to, ka netiek 
rekomendētas treniņu slodzes anaerobā sliekšņa līmenī, jo pastāv daudzas 
praktiska rakstura problēmas.

Treniņu nodarbību biežums

Treniņu nodarbību biežums izturības sporta veidos parasti tiek uzskatīts 
par treniņu nodarbību skaitu kādā pieņemtā laika vienībā, kurai ir ļoti būtiska 
savstarpēja sakarība, lai attīstītu dažādas fizioloģiskās funkcijas un kopumā arī 
darbspējas.

Lai konkretizētu treniņu biežumu vai frekvenci, parasti izmanto četrus 
atšķirīgus veidus:

• jānosaka iegūtais efekts, kad palielina treniņu nodarbību skaitu nedēļā, 
fiksējot katras treniņu nodarbības ilgumu, tādējādi nosakot treniņu 
apjoma izmaiņas;

• vispusīgi pētījumi;
• treniņu nodarbību biežums ar nemainīgu treniņu slodžu apjomu;
• jāprecizē treniņu nodarbības laiks nedēļas treniņu ciklā.

Treniņu nodarbības  biežuma un slodžu apjoma 
palielināšanas izvērtēšana

Vairums zinātniskajos pētījumos uzmanība tiek koncentrēta treniņu 
nodarbību daudzuma lomai, gadījumos, kad katras treniņu nodarbības 
garums ir konstants un nemainīgs. Mēģina noteikt tiešu sakarību starp treniņu 
nodarbību frekvenci dažādu fizioloģisko parametru un darbspēju izmaiņām. 
Vairākās zinātniskās publikācijās ir konstatēta tieša sakarība starp VO2 max un 
treniņu nodarbību biežumu nedēļā (Davies u.c., 1971; Getman u.c.1976; Pollock 
u.c., 1969; 1975 u.c.). Arī darbspējas kapacitāte un trenētības līmenis ir tiešā 
proporcijā saistīti ar treniņu nodarbību frekvenci. Citās publikācijās ir norādes, 
ka, palielinot treniņu nodarbību frekvenci, samazinās ķermeņa masa un liekā 
tauku masa, tauku procentuālā komponente. Ja trenējas 4 reizes nedēļā, tad 
VO2 max palielinās ievērojami straujāk nekā trenējoties tikai 2 reizes. Kaut gan 
fizioloģiskie parametri ir atšķirīgi, tomēr rezultāts 2 jūdžu skrējienā šīm abām 
grupām ir identisks. Grupai, kura nedēļā trenējas 4 reizes, ievērojami vairāk 
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samazinās sirdsdarbības frekvence nekā tiem, kuri trenējas tikai 2 reizes nedēļā. 
Tomēr nav novērojamas atšķirības tām grupām, kuras trenējas - 7 vai 13 reizes 
nedēļā.

Vispusīgo pētījumu rezultāti

Uzskati, ka treniņu biežumam ir vislielākā loma trenētības līmeņa 
paaugstināšanā, tiek pamatoti ar daudziem vispusīgiem pētījumiem. Piemē-
ram, gatavojoties maratonskrējienam (9 nedēļu laikā), ir konstatēts, ka tieša 
ietekme uz sacensību rezultātu ir treniņu nodarbību skaitam gatavošanās 
periodā. Ir novērota tiešā un augsta korelatīva sakarība (r = - 0,62) starp treniņu 
daudzumam un distancē pavadīto laiku.

Treniņu nodarbību biežums un nemainīgs treniņu 
slodžu apjoms

Parasti interesē jautājums, kas efektīvāk ietekmē darbspēju palielināšanos 
– fizioloģisko faktoru uzlabošanos – vai palielinātais treniņu nodarbību skaits, 
nemainoties apjomam?

Vairākās publikācijās ir norādes uz slodžu organizēšanas variantu, kad nedēļā 
ir nemainīgs treniņu slodžu apjoms, vai nedēļas kopīgais apjoms ir konstants. 
Šādā veidā organizētas treniņu nodarbības ievērojami palielina VO2 max un 
vienlaicīgi samazinās sirdsdarbības frekvence. Pētījumos, kuros tiek mainīts arī 
nedēļas kopīgais apjoms, arī novērojamas būtiskas fizioloģisko funkciju izmaiņas. 
Salīdzinot abu grupu atlētu rezultātus 16 km skrējienā, tika konstatēts, ka nav 
novērojamas nozīmīgas atšķirības neatkarīgi no treniņu slodžu organizēšanas 
varianta.

Treniņu slodžu izvietojums pa nedēļas dienām

Eksperimentāli tiek izmēģināts treniņu plānošanas variants, kad pirmdien, 
trešdien un piektdien 10 nedēļu periodā tiek realizētas augstas intensitātes 
slodzes, bet citas grupas atlēti tajā pašā laikā izmēģina augstas intensitātes 
slodzes pirmdienās, otrdienās un trešdienās. Abām grupām ievērojami palielinās 
VO2 max, arī sirdsdarbības frekvence submaksimālas intensitātes slodzē abām 
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izpausmes (Pette u.c. 1985; 1998). Stabila un līdzsvarota atlēta stāvoklī muskuļa 
metaboliskās iespējas nosaka relatīvais mioglobīna daudzums, mitohondriju 
skaits – blīvums, glikolītisko (laktāta dehidrogenāze) un oksidatīvo (malate 
dehydrogenāze) enzīmu daudzums. Tas kopumā norāda uz MHC – bāzes 
muskuļu šķiedru tipa atšķirībām (4. tabula). 

4. tabula
Muskuļu šķiedru tipu funkcionālais un metaboliskais raksturojums

(Shiattimo u.c., 1996)
Šķiedru 

tips
MHC

izoforma
Funkcionālās īpatnības Metaboliskās 

īpatnības

I MHC – 1 Ilgstoši spēj sasprindzināties. 
Lēns saraušanās ātrums. 
Teicami pretojās ogurumam.

Zema glikēmisko 
enzīmu aktivitāte. Liela 
mitohondriālo enzīmu 
aktivitāte.

II a MHC – 2 A Īslaicīgi spēj sasprindzināties. 
Spēj ātri sarauties. Ātri 
producē spēku. Zemas spējas 
pretoties nogurumam.

Augsta glikēmisko 
enzīmu aktivitāte. 
Viduvēja 
mitohondriālo enzīmu 
aktivitāte.

II b MHC – 2X Ļoti ātri sasprindzinās. 
Vislielākais saraušanās 
ātrums. Producē vislielāko 
spēku. Ļoti zemas spējas 
pretoties nogurumam.

Ļoti augsta glikolītisko 
enzīmu aktivitāte. 
Zema mitohondriālo 
enzīmu aktivitāte.

MHC – miosine heavy chain – miozīna smago ķēžu veidojums.

Tomēr uzskata, ka specifiskos treniņu periodos ar atšķirīgām intensitātēm 
šīs MHC – funkcijas nedaudz pārsedzas (Pette u.c. 1997). Piemēram, aerobi 
metabolisko procesu enzīmu aktivitāte var palielināties, neizmainoties MHC – 
bāzes momentiem muskuļu šķiedrās (Pette u.c., 1998). Pieauguša cilvēka skeleta 
muskuļos ir novērojamas trīs MHC izoformas. MHC – 1; MHC – II A un MHC II X 
(Shiaffino u.c., 1996). Ideāli būtu, ja I tipa šķiedrās būtu MHC – 1; II a tipā – MHC 
– II A, bet II b – MHC – II X. Daudzu autoru darbos ir norādes, ka katrā cilvēka 
muskuļu šķiedrā ir vismaz divas MHC izoformas (Anderson u.c., 1997; 1994, 1994; 
Klitgaard u.c., 1990). To varētu izskaidrot ar to, ka konkrētais atlēts ir speciāli 
trenējies vai ievērojami palielinājis vai samazinājis treniņu slodžu parametrus 
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Atlēta spēja turpināt fizisko slodzi pēc skābekļa patēriņa “plato” vai skābekļa 
maksimālā patēriņa līmeņa sasniegšanas norāda uz to, ka atlēta muskuļi spēj 
realizēt fizisko slodzi bez skābekļa līdzdalības – anaerobi, producējot pienskābi, 
kura samazina muskuļu turpmāko spēju veikt kontrakcijas un producēt spēku, 
tā rezultātā novērojams spēka izsīkums un slodzes realizēšanas laiks strauji 
samazinās. Lielāks skābekļa patēriņa līmenis norāda uz augstāku skābekļa 
transporta kapacitāti, piegādājot skābekli noslogotajiem muskuļiem. Bet, 
beidzoties iespējām palielināt skābekļa transportu muskuļiem, sākas skābekļa 
deficīts vai parāds, un slodze var tikt turpināta, daļēji sedzot skābekļa radīto 
parādu ar anaerobā veidā producēto enerģijas variantu. Anaerobā enerģijas 
producēšana dod iespēju turpināt fizisko slodzi, bet palielinot intensitāti, laiks, 
kurā turpina šo slodzi, ievērojami samazinās. 

Skābekļa transporta kapacitāti (iespējas) nosaka:
• izmērot, cik augsts ir skābekļa patēriņa „plato”, vai kāds ir skābekļa 

maksimālā patēriņa līmenis;
• nosakot, kādu maksimālo slodzes intensitāti spēj uzrādīt atlēts VO2 max 

testa laikā;
• VO2 max ir darbspēju prognozējošais faktors.
Tomēr pēdējos gados tiek uzskatīts, ka VO2 max nav vienīgais un labākais 

darbspēju prognozējošais rādītājs.
Skābekļa maksimālā patēriņa līmeņa jomā pirmā vietā ir tie atlēti, kuri spēj 

uzrādīt lielu slodzes jaudu (intensitāti) sacensībās, kuras ilgst vairāk nekā 2 min. 
Kā redzams 1. attēlā, tad starp slodzes intensitāti vai jaudu ir tieša – lineāra 
sakarība ar skābekļa maksimālo patēriņu. Tas nozīmē, ka elites līmeņa atlēti, 
kuriem ir augsts skābekļa maksimālais patēriņš, spēj uzrādīt lielākas jaudas 
slodzes – vai pārvietošanās ātrumu nekā mazāk sagatavotie atlēti. 

VO2 max rādītāji vīriešiem ir aptuveni 80 – 90 ml O2/kg/min. Atsevišķos 
gadījumos pat vēl augstāk. Sievietēm šie rādītāji ir nedaudz zemāki, jo viņām 
muskuļu masa arī ir mazāka. Jauniem atlētiem – vīriešiem ir ievērojami zemāks 
VO2 max līmenis, parasti 45 – 55 ml O2/kg/min., vai par 40 % zemāka nekā elites 
līmeņa atlētiem. Pat intensīvu un ilgstošu treniņu rezultātā ir iespējams palielināt 
VO2 max tikai par 20 – 25 %, tātad veseli indivīdi var trenēties, cik vien grib, bet 
viņiem nav dotas iespējas sasniegt tādu VO2 max līmeni, kāds tas ir elites līmeņa 
atlētiem. Tādēļ VO2 max mērījumi netiešā veidā norāda uz potenciālām iespējām 
dažāda veida izturības izpausmēs. Elites līmeņa atlētiem VO2 max lielo līmeni 
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nosaka iedzimtības faktori - tikai iedzimtība nosaka spēju būt par elites līmeņa 
atlētu. Treniņu procesam nav tik lielas nozīmes, kā parasti domā, lai kļūtu par 
čempionu.

Skābekļa maksimālo patēriņa līmeni nosaka divos variantos. Augstāk 
aprakstītais variants ir tā saucamais relatīvais VO2 max, kad nosaka, cik daudz 
skābekļa mililitros patērē uz katru ķermeņa masas kilogramu vienā minūtē. 
Pastāv arī cits skābekļa maksimālā patēriņa līmeņa noteikšanas variants, kas ir 
saistīts ar absolūto skābekļa daudzumu, kuru atlēts spēj patērēt vienā minūtē. 
Vīriešiem vidēji tas ir 4,0 – 5,0 l/min., sievietēm 3,5 – 4,5 l/min. Kā jau iepriekš tika 
norādīts, skābekļa maksimālais patēriņš tiešā veidā ir atkarīgs no slodzē iesaistītās 
muskuļu masas. Jo vairāk muskuļu ir iesaistīti slodzes realizēšanā, piemēram, 
airēšanā, slēpošanā, arī skābekļa patēriņš ir lielāks, un atsevišķiem elites līmeņa 
indivīdiem tas var sasniegt pat 8 – 9 l / min., protams, ja šos lielos absolūtos VO2
max rādītājus pārnes uz relatīvo VO2 max variantu, tad relatīvie rādītāji ir zemāki. 
Tātad ne absolūtie, ne relatīvie VO2 max rādītāji nav izmantojami, lai salīdzinātu 
dažāda sporta veida atlētus, jo katram sporta veidam ir sava specifiskā ķermeņa 
uzbūve – konstitūcija. Ja vieglatlētikā vidējo un garo distanču skrējējiem ķermeņa 
uzbūve ir ļoti “smalka” vai astēniska (ar ķermeņa masu mazāku pat par 70 kg), tad 
akadēmiskajā airēšanā vīriešu totālie izmēri ir ievērojami lielāki - elites airētāju 
ķermeņa masa bieži pārsniedz pat 90 kg. Vienos sporta veidos priekšrocības 
izsaka ar relatīvajiem VO2 max rādītājiem, kā distanču slēpošanā, riteņbraukšanā, 
orientēšanās un, protams, arī vieglatlētikā, jo šajos sporta veidos atlētiem bieži 
sava ķermeņa masa ir jāpārvieto uz augšu – kāpumos. Priekšrocības ir tiem, 
kuriem pie vienādiem absolūtā VO2 max rādītājiem ir mazāka ķermeņa masa. 
Sporta veidos, kuros pārvietošanās notiek pa horizontālu virsmu, piemēram, 
airēšanā, priekšrocības ir atlētiem ar lielāku masu, lai labāk izmantotu Ņūtona 1. 
likuma nosacījumus – inerci, lai labāk un vieglāk noturētu vidējo pārvietošanās 
ātrumu. Tātad, šajos sporta veidos priekšrocības izvērtē, ņemot vērā absolūtos 
VO2 max rādītājus.

Piemēram, daudzdienu sacensībās riteņbraukšanā rodas problēmas, jo ir 
etapi, kurus nosacīti sauc par līdzenumu etapiem, un ir etapi, kuri ir tā saucamie 
kalnu etapi. Pamatojoties uz sacensību formulas nepilnībām, kad, finišējot 
grupai (lielākai vai nemazākai), nosaka pirmās 3 vietas un visiem pārējiem piešķir 
vienu dalīto vietu. Kādreiz slavenie profesionālie riteņbraucēji Indurainens un L. 
Amstrongs izmantoja diezgan interesantu stratēģiju. Sakarā ar to, ka treniņos 
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3. tabula
Muskuļu šķiedru kompozīcija dažādu autoru publikācijās

Nr Autors (gads) I tips 
(%)

II a tips 
(%)

II b tips 
(%)

Specializācija

1. Fink u.c. (1997) 79 21 - Elites skrējēji

2. Rolf u.c. (1997) 71 27 1 Elites orientieristi

3. Jannson u.c. (1977) 68 3 2 Elites orientieristi

4. Rolf u.c. (1997) 79 21 0 Elites orientieristi

5. Dennis u.c. (1992) 54 42 - 800 m

6. Saltin u.c. (1995) 64 32 4 Vidus distance

7. Saltin u.c. (1995) 65 31 4 V/d. Kenija juniori

8. Saltin u.c. (1995) 72 25 3 V/d. Kenija – elite

9. Torok u.c. (1995) 65 32 3 V/d. + 5000 m

10. Johansson u.c. (1987) 59 33 8 Maratons

11. Parkhouse u.c. (1985) 43 58 - 800 m

12. Tesch u.c. (1985) 67 33 - V/d. garās

13. Hovald (1982) 78 20 2 Garās distances

14. Gregor u.c. (1981) 56 44 - 800 m

15. Andersen u.c. (1994) 43 47 10 Sprinters <10,00

16. Torok u.c. (1995) 46 47 7 Sprinteri

17. Bauman u.c. (1987) 49 41 10 Sprinteri

18. Dennis u.c. (1992) 41 59 - Sprinteri

19. Friden u.c. (1988) 39 37 24 200 m

20. Sadoyama (1988) 30 70 - Sprinteri

21. Johansson (1987) 30 43 27 Sprinteri

Kā jau iepriekš tika norādīts, iedalījums trīs tipu muskuļu šķiedrās ir nosacīts 
un pārāk vienkāršots, tādēļ var rasties neizpratne vai kļūdas, vismaz grupu 
iedalījumā (Andersen u.c., 1994, 1994). Miozīns ir kontraktīlās olbaltumvielas 
resnais filaments, kuram ir galvenā loma skeleta muskuļu saraušanās vai 
kontrakciju regulēšanā (Harridge u.c., 1996). Paralēli tam, ka miozīns tieši 
nodrošina muskuļu kontraktīlās spējas, ļoti svarīga ir šī miozīna izoforma (veids), 
lai precizētu muskuļu šķiedras tipu, tās metabolisko profilu un nogurdināmības 
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grupām samazinās. Arī aerobo testu rezultāti abām grupām ir vienādi.

Treniņu slodžu ilgums

Daudzās publikācijās ir norādes par vienas treniņu nodarbības ilguma 
lomu treniņu procesa organizēšanā. Palielinot treniņu nodarbību garumu, 
iespējams paaugstināt VO2 max (Davies u.c., 1971, Yeager u.c., 1970), darbspēju 
kapacitāti (Nordesjo u.c., 1970). Tomēr treniņu nodarbības garums pats par sevi 
vēl nestimulē treniņa procesa efektivitāti. Kā jau iepriekš tika norādīts, treniņu 
slodzes intensitātei jābūt vismaz 35 – 55 % robežās no VO2 max, pat tad vidēji 
trenētam indivīdam, dienā trenējoties 5,5 stundas, norādītas vērā ņemamas 
izmaiņas darbspējās.

Vispusīgi izvērsto pētījumu rezultāti

Kā jau iepriekš tika norādīts, maratonskriešanā gatavojoties sacensībām, 
vienā dienā realizētajam treniņu nodarbības ilgumam ir ļoti būtiska nozīme 
treniņu organizēšanā. Ir noteikta cieša korelatīva sakarība starp rezultātu 
maratona distancē un vidējo kilometrāžu, kuru veic vienā treniņu nodarbībā, it 
īpaši tad, ja vienā treniņu nodarbībā veic vairāk nekā 16 km (Murrey u.c., 1980).

Tāda pati nozīme ir arī treniņu nodarbību biežumam. Palielinot treniņu 
slodžu apjomu, vienlaikus palielinās arī treniņu nodarbības ilgums. Vairākās 
publikācijās ir norādes, ka ne tikai treniņu nodarbības ilgumam ir izšķirošā loma 
darbspēju uzlabošanas procesā, vēl nepieciešama arī optimāla proporcija ar 
treniņu nodarbību biežumu (De – Busk u.c., 1990).

Citi autori savos pētījumos ir konstatējuši, ka, realizējot palielinātu treniņu 
slodžu apjomu konstantā līmenī, iegūst lielāku VO2 max un palielinātu darbspēju 
kapacitāti tikai tad, ja papildus treniņos iekļauj arī augstas intensitātes īslaicīgu 
slodžu treniņu nodarbības (Wenger u.c., 1975). Tādu pašu efektu iegūst, veicot 
mazāka apjoma slodzes, bet ar lielāku intensitāti (Sharhey, 1970). 

Treniņu slodžu apjoms

Studējot sporta zinātnisko literatūru, var konstatēt, ka gandrīz visi pētnieki 
norāda, ka treniņu slodžu apjomam ir būtiska loma, lai uzlabotu darbspējas un 
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vairāku fizioloģisko parametru adaptivitāti. Tas acīmredzot ir pareizi, tikai kā 
treneri tā atlēti bieži „pārspīlē” apjoma jomā. Doma, ka treniņu slodžu apjoms 
ir ļoti būtisks, vismaz zemākajā līmenī, ir ļoti pareiza. Tomēr pagaidām zinātniski 
vēl nav izdevies noteikt slodžu apjoma minimālo līmeni, kurš jau sāk dot vismaz 
minimālu trenējošo efektu. Acīmredzot tas ir atkarīgs no atlēta individuālajām 
adaptīvajām potenciālajām iespējām. 

Fizioloģisko parametru izmaiņu nozīmīgums tiek pārbaudīts ar slodžu 
apjomu it īpaši izturības sporta veidos. Nav nevienas publikācijas, kuros 
izturības sporta veidos nenorādītu uz treniņu slodžu apjoma nozīmīgumu, lai 
sasniegtu panākumus garajās distancēs. Pēdējo divu mēnešu laikā, gatavojoties 
sacensībām izturības sporta veidos (garajās distancēs), treniņu slodžu apjomam 
ir būtiska loma (Foster, u.c., 1977; Murrey u.c., 1980; Sjodin u.c., 1981). Ne tikai 
treniņu slodžu apjomam pēdējo divu mēnešu laikā pirms sacensībām ir būtiska 
nozīme. Ne mazāka nozīme ir apjomam, kuru treniņos realizē pēdējā gada laikā 
(Dotan u.c., 1983). Tomēr sevišķi garajās distancēs treniņu metodikai nav tik liela 
loma, ja nebūs atbilstoša ģenētiskā bāze, jo bez tās nav iespējams palielināt 
treniņu slodžu parametrus. Tomēr sevišķi lielu izturību izpausmju sporta veidos 
augstas darbspējas nav iespējamas, tikai specializējoties izturības izpausmēs, 
nepieciešama ļoti augsta vispusīgās fiziskās kondīcijas bāze – vai ļoti dažādu 
izpausmju darbspēju kapacitāte. Tādēļ jāizpēta un jānosaka likumsakarības, 
kuras veidojas starp slodžu apjomu un darbspējām, kas izrādās grūti atrisināms 
uzdevums.

Atsevišķos pētījumos ir norādes, ka, palielinot treniņu slodžu apjomu, 
uzlabojas rezultāts ne tikai maratona distancē, bet arī ir novērojama cieša 
korelatīva sakarība starp apjomu treniņos un darbspējām 1, 2, 3, 6 un 10 jūdžu 
skrējienos (Foster u.c., 1983).

Marti ar kolēģiem (1988) ir novērojis, ka cieša korelatīva sakarība ir 
novērojama starp treniņu slodžu apjomu katrā nedēļā, kuru plāno gadu pirms 
sacensībām, un rezultātu 16 jūdžu skrējienā. Vēl vairāk, regresijas līknei nav 
lineārs raksturs starp apjomu 80 – 100 km nedēļā. Kostils ar kolēģiem (1986) 
norāda, ka šai sakarībai ir lineārs raksturs, kad pēdējo sešu mēnešu laikā nedēļas 
slodžu apjomu pakāpeniski palielināja no 50 līdz 75 jūdzēm nedēļā, kaut gan 
VO2 max nepalielinājās pat tad, kad apjomu palielināja līdz 225 jūdzēm nedēļā 
viena mēneša laikā.

Autori savās publikācijās sniedz ļoti atšķirīgu informāciju par treniņu slodžu 
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bezapstāšanās tā arī intervālos variantos (piemēram, sporta spēles); sporta veidi, 
kuros fiziskās slodzes ir sākot no 2 min. līdz 10 – 15 min. un sporta veidi, kuru 
ilgums ir 90 – 120 sek. Nosacīti var ar skrējējiem veiktos pētījumus attiecināt arī 
uz pārējo sporta veidu atlētiem, ņemot vērā sporta veidu specifiku.

Muskuļu šķiedru tips, šo tipu raksturojums nav kaut kas konstants un 
nemainīgs, svarīgi kā dažādas muskuļu šķiedras summējas, kā tās atspoguļojas 
konkrētajā specializācijā. Cilvēki piedzimst ar konkrētu muskuļu šķiedru 
kompozīcijas variantu un, uzsākot aktīvās sporta gaitas, šai kompozīcijai ir 
zināma loma sporta veida vai disciplīnas izvēlē. Tomēr, lai sasniegtu elites līmeņa 
panākumus, nepieciešama specializēti orientēta muskuļu šķiedru kompozīcija.

Parasti vārdu “skrējējs” asociē ar izteiktu izturības darbspēju izpausmi. Arī 
publikāciju šajā jomā ir daudz vairāk nekā attiecībā uz sprinteriem vai par tiem 
sporta veidu pārstāvjiem, kuriem sacensību darbības specifika ir īslaicīga.

Orientējoties uz ATF – āzes (enzīma) histoķīmijas pamatiem, zinātnieki 
cilvēka skeleta muskuļos nosacīti ir iedalījuši trīs muskuļu šķiedru veidus (Brook 
u.c. 1970). Šis nosacītais iedalījums praktiski ir saglabājies līdz mūsu dienām, 
protams, ka bez šīm trim pamatgrupām ir atklātas arī citas šķiedru grupas, bet 
tām reālajā sportā nav būtiskas nozīmes. Muskuļu šķiedras iedala:

• I tipa sarkanajās, lēnajās muskuļu šķiedrās;
• II tipa baltajās, ātrajās muskuļu šķiedrās;

- II a tipa – ātrās oksidatīvās šķiedras;
- II b tipa – ātrās glikolītiskās šķiedras.

Kā norādīts literatūrā, tad zinātnieki savos pētījumos galvenokārt atlētiem 
pēta četrgalvu muskuļa ārējās galvas muskuļu šķiedru kompozīciju (vastus 
lateralis). Viduvējais procentuālais iedalījums var būt dažāds:

Garo distanču skrējējiem aptuveni 75 % ir lēnās, I tipa muskuļu šķiedras, 25 % 
- II a tipa.

Vidējo distanču skrējējiem I tipa šķiedru ir nedaudz mazāk – 71 %, par 2 % 
vairāk – 27 % II a tipa šķiedru un aptuveni 2 % ir II b tipa šķiedru.

Īso distanču skrējējiem muskuļu šķiedru kompozīcija ir pretēja tai, kura ir garo 
distanču skrējēju kompozīcijai: I tipa lēnās šķiedras – 30 %; II a tipa – 50 %, bet II 
b tipa – 20 %.

Visās publikācijās var novērot, ka ir ļoti lielas atšķirības individuālajā jomā.
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nebija iespējams uzlabot maksimālo skābekļa patēriņu, viņi izmantoja citu 
variantu, protams, ar atļautām metodēm. Īsi pirms Tour de France daudzdienu 
sacensībām viņi pazemināja sava ķermeņa masu par aptuveni 5 kg un līdz ar 
to ievērojami palielināja VO2 max relatīvos rādītājus. Viņu sacensību stratēģijas 
pamatā bija ideja teicami nostartēt kalnu etapos, jo viņiem vajadzēja celt uz 
augšu mazāku ķermeņa masu. Šie etapi parasti ir arī īsāki un, apvienojot vairākus 
komponentus, viņi parasti uzvarēja ar ievērojamu pārsvaru. Tajā pašā laikā 
viņi līdzenuma etapos kā galveno uzdevumu izvirzīja – noturēties galvenajā 
grupā, lai iegūtu tādu pašu vietu un rezultātu kā visi galvenie konkurenti, un 
atpūstos, lai sagatavotos nākošajiem kalnu etapiem. Indurainens, gatavojoties 
Losandželosas olimpisko spēļu grupas braucienam, par 6 kg palielināja ķermeņa 
masu un izcīnīja olimpisko zelta medaļu.

Vēl viens pierādījums, ka nevar salīdzināt dažāda “kalibra” atlētu VO2 max 
rādītājus, ir akadēmiskā airēšana, kurā ir arī tā saucamā vieglā svara sacensību 
kategorija. Ja “absolūtajā” svara kategorijā ir lieli absolūtie VO2 max rādītāji, tad 
vieglā svara kategorijā absolūtie VO2 max rādītāji ir zemāki, bet šiem atlētiem ir 
ievērojami lielāki relatīvie VO2 max rādītāji nekā absolūtā svara airētājiem. 2000 
m distanci absolūta svara airētāji veic ievērojami ātrāk nekā vieglā svara airētāji. 
Olimpisko spēļu un Pasaules čempionātu absolūtā svara finālos faktiski nebūtu 
neviena vieglā svara airētāja, ja sacensības notiktu apvienotā variantā, jo vieglā 
svara airētāji 2000 m distanci veic vidēji par 20 sek lēnāk nekā absolūtā svara 
airētāji, kuriem ir ievērojami lielāki VO2 max absolūtie rādītāji.

Pat elites atlētiem, ar samērā vienādām darbspējām un salīdzinoši vienādiem 
rezultātiem, ir novērojamas VO2 max rādītāju atšķirības. Piemēram, atkal 
var ņemt vieglatlētiku (kaut gan pietiekami veci rādītāji - ASV vieglatlētiem 
S. Prefontainam un F. Šorteram bija par 16 % atšķirīgs VO2 max līmenis, bet 
uzrādīja par 0,2 sek atšķirīgus labākos rezultātus 3 jūdžu (4,8 km) skrējienā. 1600 
m skrējienā šī starpība bija 8 sek. Ja VO2 max rādītājs būtu vienīgais, kas nosaka 
rezultātus distancē, tad S. Prefontains būtu ievērojami labāks visās distancēs (1. 
tabula).
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1. tabula
Skābekļa maksimālais patēriņš (VO2 max) un darbspēju 

līmenis atsevišķiem elites līmeņa skrējējiem
PR – pasaules rekords

Atlēts Valsts Labākie sasniegumi VO2 max 
(ml/kg/min)

Deivids Bedfords Anglija 10 km PR (1973) 85

S. Prefontains ASV 1600m – 3:54.6 84

K. Virgins ASV 2:10.26 maratons 81

Dž. Benoits ASV 1.vieta, 1984. gada 
olimpiskajā maratonā

78

S. Koe Anglija 1980. un 1984.g. zelta 
medaļas 1500 m. Olimpiskajās 
spēlēs

78

A. Salazārs ASV Maratona PR (1981) 76

K. Vudvards Anglija 100 km PR (1976) 74

G. Vaitsa Norvēģija Maratona PR (1980) 73

F. Šorters ASV 1972.g. Olimpiskā zelta 
medaļa maratonā

71

D. Klaitons Austrālija Maratona PR (1969) 69

Kā redzams no 1. tabulas, VO2 max ir slikts rādītājs, kuru izmanto darbspēju 
līmeņa noteikšanā pat elites atlētiem, kaut gan rezultāti ir ievērojami 
uzlabojušies.

Kā alternatīvs paradoks ir arī pretējais variants, ka ar vienādiem VO2 max 
rādītājiem atlēti uzrāda atšķirīgus rezultātus. Piemēram, A. Salazāram, G. Vaitam, 
Braitonam un K. Vudvartam ir ievērojami atšķirīgi rezultāti maratonskrējienā (no 
2:08.0 līdz 2:25:0), bet skābekļa maksimālā patēriņa līmeņi ir identiski (skat. 1. 
tabulu).

VO2 max noteikšanas testi ilgākā laika posmā tika uzskatīti par vienīgo 
ultimatīvo darbspēju prognozējošo rādītāju rezultātu limitējošām iespējām. 
Protams, ka šāda veida testi nenorāda tiešu sakarību ar darbspējām, ir 
novērojamas ļoti labas un arī ļoti sliktas sakarības. Bet tomēr pastāv zināma 
tendence, ka lēnākiem vai mazāk jaudīgiem atlētiem ir zemākas VO2 max 
vērtības, bet ātrākiem vai jaudīgākiem atlētiem VO2 max vērtības ir augstākas. 
Lai būtu elites līmeņa atlēts, VO2 max vērtībām ir jābūt augstām, bet tam nav 
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uzlabot darbspējas sevišķi ilgu fizisko slodžu realizēšanas laikā, kad organismā 
neizbēgami tiek izsmeltas ogļhidrātu rezerves (Noakes, 2000).

Biomehāniskā koncepcija

Biomehāniskās koncepcijas pamatprincips ir palielināt kustību 
ekonomiskumu, kad tiek uzlabotas darbspējas, samazinot slodzes laikā 
producētā siltuma akumulēšanos.

Protams, ka šo efektivitāti stimulē arī samazināta ķermeņa masa, kas arī 
ilgstošās slodzēs uzlabo darbspējas, arī samazina siltuma akumulēšanās pakāpi 
ilgstošu un smagu fizisko slodžu laikā, it īpaši tad, ja apkārtējās vides temperatūra 
ir paaugstināta (Dennis u.c. 1997).

Elastīgās enerģijas atjaunošanas (rekuperācija) it īpaši sporta veidos ar 
pārvietošanos, arī savas vai citas masas pārvietošanu, kā arī muskuļu iestiepšanas 
– saīsināšanas cikla radītais nogurums norāda uz to, ka treniņu rezultātā var 
uzlaboties elasticitāte un samazinoties muskuļu iestiepšanas – saraušanās 
cikla radītā noguruma ietekme, palielinot skeleta muskuļu elasticitāti. To pašu 
nepieciešams norādīt arī par cīpslām un saitēm.

2. MUSKUĻU ŠĶIEDRU TIPA RAKSTUROJUMS

Šajā nodaļā tiks apskatītas muskuļu šķiedru tipa kompozīcijas atšķirības 
dažādas specializācijas atlētiem – elites līmeņa izturības sporta veidos vidus 
distanču skrējējiem un sprinteriem. Pastāv teorētiska versija, ka katrai atlētu 
grupai ir sava optimālā muskuļu šķiedru kompozīcija. Vairākās publikācijās ir 
norādes, ka specializētu treniņu nodarbībās ir iespējamas hipotētiskas muskuļu 
šķiedru kompozīcijas izmaiņas. Kā norāda vairāku publikāciju autori, gada 
treniņu procesa rezultātā kaut kas tamlīdzīgs ir novērots ar sprinteru muskuļu 
šķiedru kompozīcijas izmaiņām.

Sportā tāpat kā ikdienas dzīvē visi cilvēki atlētus nosacīti var iedalīt 
sprinteros, vidus distančniekos un staijeros. Sporta zinātnieki savus pētījumus 
visvairāk ir veikuši ar skrējējiem. Var uzskatīt, ka skriešana kā lokomotora kustība 
ir nepieciešama vai visos sporta veidos. Sporta veidus arī nosacīti var iedalīt trīs 
grupās – sporta veidi, kuros atlētiem jāpārvar pietiekami ilgas fiziskās slodzes; kā 
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apjomu tuvojoties sacensībām – sākot no 60 km nedēļā līdz pat 145 km un vairāk 
nedēļā.

4. SLODŽU APJOMS UN INTENSITĀTE

Literatūras avotu analīze norāda, ka pēdējo 30 – 40 gadu laikā garo izturības 
veidu atlēti nedēļā trenējas 10 – 20 stundas, skrienot tas ir aptuveni 150 – 250 
km nedēļā. Slēpošanā – ievērojami vairāk kilometru, bet riteņbraukšanā vēl 
vairāk – 750 un vairāk. Vieglatlētikā atlēti, kuri specializējas 5 un 10 km distancēs, 
nedēļā veic 160 – 200 km, bet maratona speciālisti – vairāk nekā 250 km nedēļā. 
Elites sievietes treniņos veic tikpat daudz kilometrus cik elites līmeņa vīrieši.

Neskatoties uz lielo apjomu garajos izturības veidos, vairums speciālistu 
uzskata, ka arī intensitātei ir tikpat nozīmīga kā apjoms. Tomēr vieniem atlētiem 
labāka efektivitāte ir no apjoma, bet citiem no intensitātes. Tikai dažiem atlētiem 
ir dotas ģenētiskas iespējas būt par visaugstākā līmeņa elites klases atlētiem.

Šajā nodaļā tiks dots vairāku treniņu teoriju attīstības raksturojums, 
pamatojums un analīze, kura visa iepriekšējā gadsimta laikā ir devusi izturības 
sporta veida atlētiem panākumus rezultātu uzlabošanā. Protams, ka tas ir 
iespējams tikai tad, kad noskaidro, kas ir treniņu slodžu apjoms un kas ir treniņu 
slodžu intensitāte. Iepriekšējā nodaļā tika dotas norādes, kā garajos izturības 
veidos darbspējas uzlabo slodžu apjoms. Kas attiecas uz slodžu intensitāti, 
jāanalizē, pamatojoties uz to, kā treneri un sporta fiziologi iedala treniņu slodžu 
intensitāti atsevišķās apakšzonās, nosakot, kāda ir efektivitāte trenējoties katrā 
no šīm apakšzonām.

Treniņu teorijas vēsturiskais apskats

Ilgo izturību sporta veidos treniņu teorijā pēdējo 70 – 80 gadu laikā ir notikušas 
vērā ņemamas izmaiņas. Gadu ritumā šajās teorijās notikušas dažādas izmaiņas, 
galvenokārt balstoties uz pieredzes bagāto treneru domām un uzskatiem, kā arī, 
attīstoties zinātniskajām tehnoloģijām, aizvien dziļāk un efektīvāk tiek izpētītas 
cilvēka un arī sporta fizioloģijas, bioķīmijas un citu nozaru likumsakarības un to 
savstarpējās saistības, kas, protams, summā dod aizvien dziļāku izpratni, ko un 
kā trenēt.
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Pirmie zinātniskie atklājumi, pat Nobela prēmijas līmenī, kurus atklāja A. 
Hills (1924), ilgus gadus pat netika ņemti vērā sporta sabiedrībā, jo treneru un 
sporta speciālistu teorētiskās sagatavotības līmenis bija tik zems, ka zinātnes 
sasniegumi nedeva nekādu praktisku efektivitāti.

Pēdējo aptuveni 20 gadu laikā ir piešķirtas aptuveni 15 Nobela prēmijas 
dažādās zinātņu nozarēs, kuras tieši vai netieši ietekmē cilvēka sportiskās 
darbspējas. Protams, ka mūsdienās apzināti pārliecināti par savas treniņu sistē-
mas absolūto taisnību vai citu teoriju noniecināšanu var būt tikai tādi indivīdi, 
kuriem nav ne mazākās izpratnes un kompetences to aptuveni 5 – 6 zinātņu 
jomās, kuras kopumā ietekmē atlētu sagatavošanas teoriju un metodiku. Sen 
ir pagājis laiks, kad var veidot treniņu plānus, veidot programmas, organizēt 
un vadīt treniņu procesu, orientējoties uz pieredzes apkopojumu un analīzi. 
Mūsdienās zinātnes sasniegumiem ir ievērojami lielāka loma nekā pieredzei, it 
īpaši tad, ja orientējas uz citu speciālistu uzskatiem. Mūsdienās jau sen ir pierā-
dīts, ka pie elites līmeņa sasniegumiem var nonākt pat ar diametrāli pretējām 
teorijām, metodikām un praksēm. Lai to varētu optimāli realizēt, trenerim ir 
jābūt personībai un zinātniekam vienlaikus. Trenerim ir jābūt māksliniekam, 
kurš spēj apvienot plašo zinātnieku sasniegumu klāstu vienā  indivīdā – atlētā.

Reāli treniņu teorija, neskatoties uz to, ka tā veidojas uz empīrisma 
pamatiem, sāka veidoties un attīstīties pēc zemāk norādītiem hronoloģiskiem 
momentiem:

• 1920. – 1930.gadi: Lauri Pikhala – Pavo Nurmi (Somija), viņi kopīgiem 
spēkiem izveidoja sistēmu, kura faktiski bija intervālās treniņu sistēmas 
iedīglis (Brook, 1992);

• 1930.gadi: Woldemar Gerschler – Rudolf Harbig (Vācija). Gerschler radīja 
terminu – intervālais treniņš (Brook, 1992);

• 1940. – 1950.gadi: Gosta Holmer – Gunder Hagg un Arne Anderson 
(Zviedrija) izgudroja „fārtleku” kā treniņu metodi (Brook, 1992);

• 1950.gadi: Miholov Igloi – Sandor Iharos, Laszlo Tabori un Sandor 
Rozsnyi (Ungārija). Šie ungāri, bazējoties uz Gerschlera intervālo treniņu 
principiem, atšķīrās no Gerschlera ar to, ka realizēja augstākas intensitātes 
slodzes. Igloi realizēja ideju, ka dienā ir jātrenējas divas reizes (Brook, 
1992);

• 1960. gadi: Ernest Van Aaken – Harold Nornoth (Rietumvācija) veidoja 
savus treniņu principus uz ilgstošām slodzēm stabilā un nemainīgā 
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kuriem savus uzskatus ir mēģinājuši deklarēt pasaules zinātnieki. Mēs, protams, 
meklējam, kā to visu attiecināt uz atlētu elites līmeņa darbspējām. Vienīgā 
nākotnes vīzija ir saistīta ar to, ka elites līmeņa atlētiem jāpaplašina dažādi it 
kā netradicionāli sagatavošanas veidi, jāpaplašina un jāpadziļina fizioloģiskie 
pamati.

Sirds asinsvadu sistēma. Fizioloģiskās adaptācijas pamatā ir tas, ka palielinoties 
VO2 max, palielinās arī asiņu plūsma kā maksimālās tā submaksimālās slodzēs. 
Pamatojoties uz šī konceptuālā modeļa teorētiskajiem slēdzieniem, novērojama 
koronārās asiņu plūsmas plato, kā rezultātā tiek samazināts sirds minūtes tilpuma 
maksimums un ar to saistītais VO2 max. Tas elites līmeņa atlētiem ir nepieciešams 
fizioloģisks atribūts. Elites līmeņa atlētiem nepieciešama sevišķi intensīva 
maksimālā koronārā asiņu plūsma, kad maksimālo koronāro asiņu plūsmu izsaka 
relatīvā sakarībā ar sirds muskuļa masu. Tas nozīmē, ka elites līmeņa atlētu sirdīm 
jābūt lielām, jo tikai lielās sirdīs ir maksimāli intensīva koronārā asiņu plūsma 
un ar to saistītais maksimālais minūtes tilpums. Tikai elites līmeņa atlētiem ir 
novērojama cieša sakarība starp sirds izmēriem un koronārās asiņu plūsmas 
intensitāti.

Lai arī elites līmeņa atlētiem ir ļoti liela koronārā asiņu plūsma, bet tai 
nav nekādas sakarības ar maksimālo VO2 max, kuru var sasniegt tikai tad, 
kad miokardam ir arī izcilas kontraktīlās spējas un ar to saistītā efektivitāte, 
ar kuru sirds ir spējīga konvertēt maksimālo koronāro asiņu riti sirds minūtes 
maksimālajā tilpumā. Identiski lielu slodzes intensitāti var sasniegt VO2 max 
līmenī, ar adekvātu ekonomiju un skeleta muskuļu kontraktilitāti. 

Ļoti labiem atlētiem ir teicama efektivitāte, ekonomiskums, kā sirds tā arī 
skeleta muskuļu kontraktilitāte, bet pietrūkst teicamas koronārās asiņu plūsmas. 
Protams, ka nepieciešama ir labāka izpratne – ko nozīmē labāka skeleta muskuļu 
kontraktilitāte. Pārāk bieži uzskata, ka elites līmeņa izturības sporta veidu atlētiem 
ir nepieciešamas tādas pašas muskuļu kontraktīlās spējas kā nesportistiem.

Enerģijas izejvielu izsīkuma konceptuālais modelis

Samazināta atlēta spēja utilizēt ogļhidrātus ilgstošu fizisko slodžu laikā 
var uzlabot fiziskās darbspējas, samazinot ogļhidrātu izsmelšanas ātrumu. 
Šīs koncepcijas pamatā ir palielināta spēja, kapacitāte, ilgstošu slodžu laikā 
enerģijas producēšanā izmantot (mobilizēt) taukus (brīvās taukskābes), kas var 
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tiešas sakarības ar uzrādīto rezultātu vai vietu. Piemēram, smaiļošanā un kanoe 
airēšanā jau vairāk nekā pirms 20 gadiem konstatēja, ka pasaules čempionātu 
finālbraucienu (9 laivas) dalībniekiem nav novērojamas nekādas sakarības starp 
VO2 max un izcīnīto vietu finālā. Par to liecina arī 1. tabulā norādītie gadījumi.

Jo ilgāka ir sacensību darbības slodze, jo mazāka ir VO2 max vērtība gala 
rezultāta sasniegšanā. Tas, protams, nerada izbrīnas vērtu secinājumu. VO2 max 
vērtībai ir ciešāka sakarība ar īsākām laika vienībām, kurās realizē sacensību 
darbību laika diapazonā no 90 sek līdz 4.0 min. Šajā laika diapazonā ir ļoti 
daudzas disciplīnas atsevišķos sporta veidos.

Pamatojoties uz testa specifiskuma koncepciju, testa precizitāte izpaužas 
īsākās un ievērojami intensīvākās slodzēs nekā ilgstošākās un zemākas 
intensitātes slodzēs, kurās darbspēju līmeni nosaka daudzi citi faktori, ne tikai VO2
max, skābekļa transporta kapacitāte. Šie faktori ir atkarīgi no cilvēka organisma 
vienīgā motora – muskuļu spējas izmantot skābekli (utilizācija) enerģijas 
producēšanas procesos, enzīmu loma, to daudzums un darbspēju intensitāte. 
Protams, ka ievērojama loma ir arī centrālajiem (smadzeņu) procesiem. 

Ļoti intriģējošu un interesantu faktu ir konstatējuši vairāki sporta fiziologi, 
veicot eksperimentus ar 20 – 25 gadu veciem vīriešiem, kuri nenodarbojās ar 
sportu (praktiski veseliem indivīdiem). Tika konstatēts, ka viņiem skābekļa 
transports uz noslogotajiem muskuļiem vidēji ir 4,5 – 5,5 l/min., kas daudzos 
gadījumos ir pat labs rādītājs labi trenētiem vīriešiem, bet šo netrenēto vīriešu 
reālās darbspējas ir tālu no tām, kuras uzrāda pat maz trenēti vīrieši. Acīmredzot 
ne jau skābekļa transportā ir tā problēma, bet gan muskuļos esošo mitohondriju 
spējai izmantot piegādāto skābekli. Par muskuļu šķiedru spēju izmantot skābekli 
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arī praktiskie pētījumi, sākot ar pagājušā gadsimta 60. gadu beigām. Mūsdienās 
ievērojamus zinātniskus sasniegumus ir ieguvuši Krievijas sporta universitātes 
adaptaloģijas laboratorijas zinātnieki V. Selujanova vadībā.
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