
M O N O G R Ā F I J A

R Ī G A ,  2 0 1 3

I  D A Ļ A

161

atjaunošanās iespējas, ar mērķi sagatavot atlētu tā, lai viņš uzrādītu 
savas maksimālās spējas sacensībās. Citiem vārdiem sakot, jānodrošina 
trenētības statusa superkompensācija. Ja sportiskās formas sasniegšanas 
periods ir pārāk garš, samazinās fiziskās kondīcijas līmenis.

PROGRESS – VARIATIVITĀTE – PERIODIZĀcIJA

Progress nozīmē, ka, realizējot virslodzi, nepieciešams to pakāpeniski 
palielināt, lai nodrošinātu nepārtrauktu trenētības līmeņa progresu. 
Spēka treniņos vadās pēc šādas vadlīnijas: ja atlēts konkrēto pretestību 
var pacelt par 1‒2 reizēm vairāk, nekā ieplānots, pretestība jāpalielina par 
2‒10%. Šī ir pamata koncepcija visās treniņu programmu realizēšanas 
stadijās. Protams, ka progresējošu slodzes palielināšanu ir ļoti grūti 
realizēt dzīvē. Jau sen zinātniski ir pamatots variativitātes princips, lai 
iegūtu reālu trenētības izaugsmi. Bioloģiskām sistēmām ir novērojamas 
likumsakarīgas izmaiņas noslogošanas un atpūtas savstarpējā variatīvajā 
maiņas procesā. Tas nozīmē, ka slodzes raksturs, intensitāte un citi 
parametri spēka treniņu laikā nemitīgi jāmaina, turklāt ne tikai tādēļ, lai 
izvairītos no treniņu slodžu monotonuma, bet arī tādēļ, ka tam ir būtiska 
loma trenētības līmeņa paaugstināšanā. Treniņu slodzēm progresējot, 
izmaiņas treniņu procesā ir jo īpaši nepieciešamas. Periodizācijas princips 
paredz kā progresu, tā arī variativitāti. Periodizācija ir, piemēram, arī 
nepieciešamība gada treniņu grafiku veidot, jau savlaicīgi saplānojot 
treniņu procesa komponenšu variativitāti. Tādēļ gada treniņu ciklu iedala 
mazākās vienībās ‒ periodos, sezonās, mēnešos, nedēļās un pat dienās. 
Šajā gadījumā ir iespējams variēt ar atlēta noslogošanu, ņemot vērā arī 
atjaunošanās nepieciešamību. Atsevišķas treniņu periodu daļas ‒ mēneši, 
nedēļas un dienas ‒ var būt atšķirīgi veidotas, mainot dominantes. Parasti 
treniņu programmu sākumā tiek ieplānots sagatavošanās periods ar zemas 
intensitātes viegla rakstura slodzēm, kuras perioda laikā progresējoši tiek 
palielinātas kā intensitātes, tā arī apjoma ziņā, kad atlēts ir labāk apguvis 
tehniku un viņa darbspējas ir palielinājušās. Citiem vārdiem sakot ‒ 
palielinoties trenētības līmenim, jāpalielina arī treniņu slodžu parametri. 
Pēc sagatavošanas perioda, kad visi muskuļi ir sagatavoti palielinātas 
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intensitātes slodzēm, seko maksimālā spēka attīstīšanas periods, pēc 
tam – jaudas attīstīšanas periods, visbeidzot ‒ spēka pārnesuma periods, 
kura laikā vispārīgo spēku konvertē jeb pārveido tādā spēka veidā, kas ir 
nepieciešams konkrētajam sporta veidam, ņemot vērā visas tā specifiskās 
prasības.

SPĒKA TREnIņU TERmInI

Attiecībā uz muskuļu fiziskās kondīcijas treniņiem sporta teorijā un 
praksē pastāv speciāli termini, kas ikvienam interesentam ļauj saprast, par 
ko tiek runāts konkrētajā gadījumā. Šie terminu un treniņu konceptuālie 
pamati tiek pielietoti visās grāmatas nodaļās.

muskuļu saBalaNsētīBa

Spēka treniņos viena no vissvarīgākajām prasībām ir nodrošināt 
stabilu un konstantu locītavu pretējās pusēs esošo muskuļu spēka 
izpausmju sabalansētību jeb harmoniju. Vienmēr ir jāatceras, ka jebkura 
bioloģiskā struktūra, tajā skaitā cilvēks, spēj darboties tik spēcīgi, cik 
stipra ir šī cilvēka vājākā vienība. Šajā jomā ir nepieciešama harmoniska 
jeb sabalansēta muskuļu spēka sagatavošana neatkarīgi no tā, vai šie 
muskuļi ir nepieciešami konkrētajā sporta veidā. Piemēram, ja kanoe 
airēšanā atlētam trenēs tikai tās puses muskuļus, ar kuru viņš airē, 
nevar gaidīt no šī kanoista teicamus rezultātus. Tiklīdz spēka treniņos 
realizē harmoniskās attīstības principu, ir novērojama būtiska rezultātu 
izaugsme.

Muskuļus, kuri realizē galveno kustību, sauc par galvenajiem 
muskuļiem jeb muskuļiem sinerģistiem, bet locītavas pretējā pusē 
esošos muskuļus sauc par antagonistiem. Kļūdains ir uzskats, ka šos 
antagonistus nevajag trenēt. Ja tas netiks darīts, cilvēka pašaizsardzības 
instinkts nobloķēs galveno muskuļu darbību, lai šie teicami trenētie 
muskuļi netraumētu attiecīgo locītavu un arī muskuļus antagonistus. 
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Dzīvē visam ir jābūt sabalansētam, harmonijā, arī sportā ir 
nepieciešama harmonija ne tikai spēka sabalansētības jomā. Harmonija 
ir vajadzīga arī biomotoro spēju attīstības jomā u.tml. Tādēļ spēka treniņu 
sagatavošanas periodā ļoti liela uzmanība jāvelta visu muskuļu optimālai 
sagatavošanai, pastiprināti pievēršoties tieši tiem muskuļiem, kuri it kā 
nav vajadzīgi konkrētajam sporta veidam.

atkārtojumu maksimums

Pamatojoties uz DeLorme un Vatkina pētījumiem, jau 1951.  gadā 
spēka treniņu teorijā un praksē tika iekļauts konceptuāls termins – 
atkārtojumu maksimums. Atkārtojumu maksimums ir reižu skaits, 
ar kādu atlēts spēj pārvarēt pretestību līdz spēku izsīkumam, kad 
vairs nevar izpildīt nevienu atkārtojumu. Ja atlēts konkrēto pretestību 
vai smagumu var pārvarēt vai pacelt 10 reizes, tas nozīmē to, ka viņš 
realizējis 10 atkārtojumu maksimuma slodzi (10 AM). Šo AM izmanto, 
lai, veidojot treniņu programmas, precizētu treniņu slodžu intensitāti. 
To, protams, nevar izdarīt, nezinot atlēta 1 AM jeb pretestību, kuru atlēts 
var pacelt tikai vienu reizi. Tas faktiski ir atlēta personīgais rekords. Bieži 
vien slodzes intensitāti izsaka arī kā procentuālu atkarību no 1 AM jeb 
personīgā rekorda, kuru uzskata par 100% slodzes intensitāti (sk. 9. tab.).

9. tabula Maksimālā spēka (1 AM) procentuālā sakarība ar 2‒10 
atkārtojumiem vienā piegājienā

Atkārtojumu
skaits (AM)

% no 
maksimuma (1 AM)

2 0,935
3 0,91
4 0,885
5 0,860
7 0,835
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8 0,787
9 0,760

10 0,735

Treniņu praksē šos procentus, protams, noapaļo, piemēram, 
pretestību, kuru var pacelt piecas reizes jeb 5 AM, uzskata par 85% no 
maksimālās pretestības, bet 10 AM ir 70% no maksimuma

spēka treNiņu metodes

Var uzskaitīt ļoti daudz ‒ aptuveni 200 ‒ spēka treniņu metožu jeb 
veidu, kā trenēt muskuļus. Tās visas praktiski var sagrupēt trīs atšķirīgās 
grupās:

1) izometriskās jeb statiskās treniņu metodes;
2) izotoniskās jeb nemainīga sasprindzinājuma metodes, kuras 

parasti sauc arī par dinamiskajām spēka treniņu metodēm;
3) izokinētiskās jeb nemainīga kustības ātruma, bet mainīgas 

pretestības treniņu metodes.
Katra no šīm metodēm tiek pielietota konkrētos spēka izpausmju 

trenēšanas gadījumos. Vienas dominē spēka un jaudas trenēšanā, citas ‒ 
jaudas izturības vai vienkārši muskuļu lokālās izturības trenēšanai.

Katrai metodei ir gan savi pozitīvie, gan arī negatīvie momenti. 
Metožu atlase ir saistīta ar treniņu veidu un nepieciešamību attīstīt 
kādu no nepieciešamajām muskuļu grupām. Trenētības attīstīšanai ir 
nepieciešami dažādi spēka treniņos pielietotie inventāri, kuru atlase arī 
nosaka treniņu metožu atlasi.

izometriskās jeb statiskās treniņu metodes
Izometriskas jeb statiskas kontrakcijas ir kontrakcijas pret nekustīgu 

objektu, piemēram, pret sienu. Pirmajos pētījumos, kuri šajā jomā 
tika veikti jau 1960.  gadā, tika konstatēts, ka izometriskas slodzes ļauj 
ievērojami palielināt spēka izpausmes. Treneri un atlēti ātri apguva šo 
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metodi. Protams, ka izometrisko slodžu rezultātā ievērojami palielinās 
spēka izpausmes izometriskā režīmā jeb statiskās slodzēs, kuras ir 
raksturīgas vairākos sporta veidos, piemēram, sporta vingrošanā vai 
cīņas veidos.

Statiskā spēka palielināšanās ir atzīmēta vairākās zinātniskās 
publikācijās (Davies u.c., 1983b; Fleck u.c., 1985). Maksimālu efektu dod 
maksimālās kontrakcijas, salīdzinot ar submaksimālām kontrakcijām. 
Kanehisa ar kolēģiem (Kanehisa u.c., 1983) un u.c., Meijers (Meyer, 
1967) norāda, ka vienlaikus ar statiskā spēka pieaugumu ir novērojama 
arī muskuļu masas palielināšanās.

Arī dinamisko sporta veidu pārstāvji atklāja, ka izometrisko spēka 
treniņu rezultātā var gūt pozitīvu efektu arī dinamiskā spēka izpausmju 
jomā. Līdz šim pētnieki ignorēja specifiskuma principu atbilstoši sporta 
veida prasībām: lielākajā daļā sporta veidu ir nepieciešamas dinamiska 
rakstura kustības, līdz ar to arī spēka izpausmēm jābūt dinamiskā režīmā. 
Tātad statiskā režīma treniņu slodzes, iespējams, nedod nekādu pozitīvu 
ietekmi uz dinamiskām spēka izpausmēm.

Izometrisko spēka treniņu pozitīvie momenti visupirms ir saistīti ar 
to, ka spēka izpausme palielinās konkrētā locītavas leņķī. Ja spēks tiek 
trenēts konkrētā locītavas leņķī, arī efekts ir novērojams šajā locītavas 
leņķī. Šī palielinātā spēka izpausme ir novērojama arī ±20° leņķī (Knapic 
u.c., 1983). Autors un viņa kolēģi konstatējuši, ka ar izometriskām 
spēka treniņu metodēm var palielināt spēka izpausmes dinamiskajā 
režīmā, ja pielieto izometriju dinamiskā spēka deficīta locītavas leņķī. 
Viņi arī konstatējuši, ka dinamiskajās kustībās zināmos locītavu leņķos, 
kad notiek dažādu muskuļu pārslēgšanās, lai turpinātu kustību, bieži 
ir novērojams dinamiskā spēka kritums. Ja ar izometriskām spēka 
metodēm palielina spēka izpausmi tieši šajā locītavas leņķī, spēka 
pieaugums dinamiskajās kustībās novērojams arī tajā locītavas leņķī, kur 
iepriekš bija spēka izpausmes deficīts. Spēka treniņos bieži gadās, ka, 
veicot kādu no spēka vingrojumiem, atlēts nogurst un nespēj pārvarēt 
pretestību kādā no locītavas leņķiem, kā rezultātā nav iespējama reāla 
turpmākā spēka attīstīšana. Tādēļ tiek rekomendēts šajā locītavas leņķī 
palielināt izometriskā spēka izpausmi ar izometriskām metodēm, 
tādējādi tā sauktais nāves punkts konkrētajā locītavas leņķī izzūd un 
treniņus dinamiskā spēka palielināšanas jomā var turpināt.
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Kā jebkurai metodei, arī izometriskajai spēka treniņu metodei 
ir arī savs negatīvais efekts, proti, tieši tas, ka izometriskās spēka 
treniņu metodes dod pozitīvu efektu konkrētajā locītavas leņķī, ir arī 
vislielākais negatīvais moments spēka trenēšanas procesā. Tā kā spēka 
pieaugums ir novērojams konkrētajā locītavas leņķī, nav novērojams ne 
tā pieaugums visā kustības amplitūdā dinamiskā kustības režīmā, ne arī 
jaudas izpausmju palielinājums. Tādēļ izometrisko spēku nepieciešams 
palielināt vairākos locītavas leņķos. Tomēr arī šis izometriskās treniņu 
metodes variants nav pietiekami efektīvs.

Paralēli tam izometriskā spēka palielināšanas gadījumā nav 
novērojams motoro spēju uzlabojums, jo šī treniņu metode attīsta tonisko 
spēka izpausmi, kas nav raksturīga dinamiskajam režīmam (Fleck u.c., 
1983).

izotonisko jeb dinamisko nemainīgas pretestības  
spēka treniņu metode

Izotoniskie jeb dinamiskie vingrinājumi ar nemainīgu pretestību 
nozīmē to, ka šāda veida slodzes realizēšanā muskuļi kontrahējas 
konstanti nemainīgā ātrumā un ar nemainīgu sasprindzinājuma pakāpi. 
Zinātniskajā literatūrā to apzīmē ar terminu «izotoniskais muskuļu 
kontrakcijas variants», bet praktiski, t.i., treniņu procesā, gan treneri, 
gan atlēti lieto terminu «dinamiskie vingrojumi», īpaši neuzsverot to, 
ka pretestība ir nemainīga un muskuļu sasprindzinājuma tonuss arī 
ir nemainīgs. Neatkarīgi no tā, ka muskuļi šajā variantā kontrahējas 
izotoniskā režīmā, to tonuss nav nemainīgs atkarībā no tā, kādā 
locītavas leņķī konkrētajā brīdī tiek veikta kustība (Fleck un Kraemer, 
1997). Neatkarīgi no tā, ka pārvaramā pretestība visu kustības laiku 
paliek nemainīga, kustības biomehānika jebkurā gadījumā norāda uz 
to, ka spēka producēšana mainās visā kustības amplitūdas laikā. Tomēr 
izotoniskās treniņu metodes ir vispopulārākās visu nopietno atlētu spēka 
treniņu procesā. Šajos treniņos tiek izmantotas kā koncentriskās, tā arī 
ekscentriskās muskuļu kontrakcijas. Kontrakcijas veidu, kad muskuļi, 
paceļot smagumu, saīsinās, sauc par koncentrisku, bet tādu, kad, muskuļi 
pagarinās, smagumu nolaižot, sauc par ekscentrisku kontrakciju. Abos 
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variantos tiek producēts spēks un patērēta enerģija. Faktiski visu veidu 
dinamiskajos vingrojumos notiek abu šo kontrakcijas veidu kombinācija. 
Tā kā ekscentriskā režīmā, nolaižot smagumu, var uzrādīt lielāku spēku, 
to bieži izmanto slodzes palielināšanas jomā. Kā zināms, ekscentriskās 
kontrakcijas izraisa muskuļu sāpes, ja noslogošanas slodzes palielināšana 
notiek pārāk strauji. Tādēļ izotonisko treniņu laikā slodze ir jāpalielina 
pakāpeniski, neatkarīgi no muskuļu kontrahēšanās veida.

Brīvie smagumi spēka treniņos ir visizplatītākie, jo trenerim un 
atlētam ir lielas iespējas dozēt slodzi un variēt ar kustību veidiem, 
izmantojot vienu un to pašu pretestības rīku – svara stieni, hanteles 
vai svaru bumbas. Trenažieri ir ērtāk un vieglāk lietojami un mazāk 
bīstami iesācējiem, jo nav problēmu ar līdzsvara saglabāšanu, kas faktiski 
ir ļoti slikti. Trenažieros ir iespējams noslogot tikai vienu vai nelielu 
muskuļu grupu, ko nevar izdarīt ar brīvajiem smagumiem. Iesācējiem, 
pusaudžiem un vecāka gadu gājuma indivīdiem drošības dēļ labāk 
izmantot trenažierus. Pakāpeniski palielinot brīvo smagumu vingrojumu 
skaitu, ar laiku var pilnībā pāriet uz brīvajiem smagumiem. Lielajā sportā 
dominē tikai brīvie smagumi. (Brīvo smagumu un trenažieru efektivitātes 
salīdzinājumu sk. 10. tab.).

10. tabula Brīvo smagumu un trenažieru plusi un mīnusi

Plusi Mīnusi

B R Ī V I E                S M A G U M I

Lielākas iespējas variēt ar vingrojumiem Mazāka drošība nekā uz trenažieriem, 
nepieciešami palīgi

Attīsta līdzsvaru Lielākas iespējas zaudēt līdzsvaru un 
iegūt traumu

Var trenēt visus sinerģistus vienkopus Patērē vairāk laika

Tuvāk sporta specifikai Prasa lielāku tehnisko meistarību

Liela sākotnējā vērtība Grūtības veikt kustības lielā ātrumā

T R E N A Ž I E R I

Teicama drošības pakāpe Ierobežots vingrojumu skaits

Zema reālā sākuma vērtība Nav jāmāca līdzsvars
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Efektīvāki laika patēriņa ziņā Netrenē muskuļus kopumā

Viegli izmantojami apļa treniņiem un 
lielās grupās

Maza sākotnējā vērtība

Var izolēt muskuļus un grupas Nepietiekami nostiprina locekļus

Izokinētiskajos vingrojumos ar mainīgu pretestību tiek kontrolēts 
to izpildes kustības ātrums, bet pretestības lielumu regulē pats atlēts. 
Koncentrisko vingrojumu laikā ‒ jo lielāka ir pretestība, jo mazāks ir 
kustības ātrums, ar kādu var pacelt šo smagumu, un lielāks ir pieliktais 
spēks. Katrā sporta veidā ir savs specifiskais spēka pielikšanas ātrums. 
Tātad izokinētiskajos treniņos nepieciešams izvēlēties tādu pretestības 
lielumu, lai kustības ātrums būtu identisks sporta veidā paredzētajam. 
Zinātniskajās publikācijās ir norādes, ka jaudas izpausmes ir  
adekvātas kustību ātrumam spēka slodzēs un atlēti, kuri trenējas ar 
lielāku kustības ātrumu, labāk uztrenē jaudu nekā tie, kuri trenējas 
ar mazu ātrumu. Tajā pašā laikā ir norādes, ka, trenējoties ar mērenu 
kustību ātrumu, bet ar lielu pretestību, jauda tiek attīstīta ļoti plašā 
kustību ātruma diapazonā.

Izokinētiskie treniņi ir efektīvi vairākos gadījumos:
1) tie nodrošina augstu trenējošo efektu lielu pretestību un plašā 

ātruma diapazonā;
2) ir iespējams piemeklēt trenažierus, kas nodrošina sporta veidam 

specifisko kustību ātrumu;
3) izometriskās kontrakcijas ir pamata kontrakciju veids, kurš 

neizraisa muskuļu sāpes.
Lai gan izokinētiskie treniņi sportā ir ļoti efektīvi, tomēr pastāv arī 

vairākas problēmas, kas novērojamas izokinētisko treniņu slodžu laikā 
un pēc tām. Izokinētiskie vingrojumi tomēr ierobežo spēju izveidot 
identiskus vingrojumus atbilstoši reālajām sporta kustībām galvenokārt 
to izpildes ātruma jomā. Brīvos smagumus parasti nevar tik ātri kustināt, 
kā to var realizēt ar speciāli modificētiem trenažieriem, kuros var izpildīt 
simtiem atkārtojumu eksplozīvā veidā, bet ne vienmēr šo kustību forma 
atbilst pamata sporta veidam.

Spēka treniņu terminoloģija nepārtraukti attīstās, rodas jauni termini 
vai veco terminu jauni skaidrojumi:

  Laktāta producēšana ............................................................... 97
 Specifiskie treniņi ............................................................................. 98
  Enerģijas pieprasījums ............................................................ 98
  Enerģijas producēšanas sistēmu trenēšana .......................... 99
  Anaerobās enerģijas producēšanas sistēmas trenēšanas  
  vadlīnijas ................................................................................... 99
  Aerobās enerģijas producēšanas sistēmas trenēšanas  
  vadlīnijas .................................................................................100
 Citi treniņu procesa pozitīvie efekti ............................................101
  Asins tilpums .........................................................................101
  Minūtes tilpums .....................................................................102
  Elpošanas sistēma ..................................................................104

5. nodaļa. Sirds‒asinsvadu sistēma, elpošanas sistēma un  
fiziskās slodzes ................................................................................... 105
 Sirds‒asinsvadu sistēma ................................................................105
  Sirds morfoloģija (uzbūve) ...................................................106
  Sirdsdarbības cikls .................................................................106
  Sirdsdarbības frekvence ........................................................107
  Minūtes tilpums .....................................................................107
  Asinsvadu sistēma .................................................................108
  Asinsspiediens ........................................................................110
 Elpošanas sistēma ..........................................................................111
  Ieelpa un izelpa ......................................................................111
  Skābekļa un ogļskābās gāzes transports .............................112
 Sirds-asinsvadu sistēmas iespējas akūtu fizisko slodžu laikā ...113
  Minūtes tilpums akūtu fizisko slodžu laikā ........................114
  Sirdsdarbības frekvence akūtu fizisko slodžu laikā ...........115
  Sistoles tilpums akūtu slodžu laikā......................................116
  Sirdsdarbības dreifs ...............................................................117
  Arteriāli–venozā skābekļa diference slodzes laikā ............118 
  Sirds minūtes tilpuma nodrošinājums fizisko slodžu  
  laikā .........................................................................................118
  Asinsspiediena iespējas akūtu fizisko slodžu laikā ............119
 Plaušu ventilācija fizisko slodžu laikā .........................................121
 Treniņu procesa ietekme uz sirds-asinsvadu sistēmas  
 iespējām ..........................................................................................123



  Treniņu slodžu ietekme uz minūtes tilpumu .....................123
  Treniņu slodžu ietekme uz sistoles tilpumu .......................124
  Treniņu slodžu ietekme uz sirdsdarbības frekvenci ..........125
  Treniņu slodžu ietekme uz asins spiedienu........................125
  Treniņu slodžu ietekme uz sirds muskuļa morfoloģiju ....126
   Kambaru sieniņu biezums un iekšējais diametrs .......126
  Treniņu slodžu ietekme uz asiņu masu un eritrocītu  
  daudzumu ...............................................................................128
 Elpošanas sistēmas adaptācija fiziskām slodzēm .......................128

6.nodaļa. Imūnā sistēma un fiziskās slodzes .................................... 131
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 Treniņu slodžu ietekme uz imūnsistēmas iespējām ..................133
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  Kas ir atlēts?............................................................................141
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1) piegājieni veido katra vingrojuma (piemēram, spiešana guļus) 
cikla kompleksu;

2) atkārtojumi veido katru piegājienu sērijas, kurā katrs atkārtojums 
netiek savstarpēji atdalīts viens no otra. Piemēram, spiešanā guļus 
katrā piegājienā ir 10 atkārtojumi, kas seko cits citam;

3) apļa treniņš faktiski ir atkārtojuma treniņa organizācijas forma, 
kurā visus piegājienus savieno vienā kopīgā apļa sistēmā, kur 
katrā piegājienā jeb stacijā ir cits vingrojuma veids. Piemēram, 
tiek izveidots aplis, kur 1.  stacijā ir spiešana guļus, 2.  stacijā ir 
pietupieni, 3.  stacijā pievilkšanās kārienā, 4.  stacijā pumpēšanās 
u.tml. Staciju skaits ir atkarīgs no atlēta trenētības statusa un var 
mainīties treniņu procesa laikā. Atpūtas pauzes starp stacijām 
ir tieši tik garas, lai bez steigas paspētu nomainīties uz nākamo 
staciju. Apļa treniņus parasti pielieto jaudas izturības trenēšanai;

4) ar atpūtas pauzi spēka treniņos saprot laiku, kas tiek atvēlēts 
atjaunošanās procesam starp piegājieniem. Parasti norāda 
minimālo atjaunošanās laiku, kuru var arī pagarināt treniņu 
nodarbības laikā. Attīstot spēku un jaudu, atpūtas pauzes parasti 
ir garākas, bet, attīstot muskuļu izturību, atpūtas pauzes ir īsākas. 

SPĒKA TREnIņU IETEKmE UZ FIZISKĀS  
KOnDīcIJAS KOmPOnEnTĒm

Paralēli tam, ka spēka un pretestības treniņi attīsta spēka izpausmes 
un veicina muskuļu hipertrofiju, spēka treniņu programmas var pozitīvi 
ietekmēt arī citas fiziskās kondīcijas komponentes. Spēka treniņu rezultātā 
var palielināt, piemēram, vertikālā lēciena augstumu, pievilkšanās skaitu 
kārienā pie stieņa, var palielināties arī atkārtojumu skaits iztaisnojot un 
saliecot rokas balstā guļus (pumpēšanās), kā arī daudzus citus fizisko 
kondīciju stimulējošos parametrus. Arī pašreizējie augsta līmeņa un elites 
klases atlēti kādreiz bija fiziski vāji sagatavoti. Vienmēr ir jāatceras, ka, jo 
zemāka ir ģenētiskā sliekšņa pakāpe, jo grūtāk sasniegt sporta virsotnes, 
bet nav nekā, ko nevarētu sasniegt ar kvalitatīviem un intensīviem 
treniņiem.
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spēks

Spēks ir muskuļa vai muskuļu grupas producētais maksimālais 
spēks konkrētā un specifiskā ātrumā (Knuttgen un Kraemer, 1987). Ja 
nepieciešams noteikt spēka izaugsmi spēka treniņu rezultātā, jāņem 
vērā vairāki faktori, kas ietekmē spēka izvērtēšanas būtību, piemēram, 
spēka sagatavotības līmenis pirms treniņiem, spēka treniņu programmas 
realizācijas laiks, treniņu skaits nedēļā (frekvence) un daudzi citi faktori. 
Bieži zinātniskajās publikācijās, kur aprakstīta dažādu spēka treniņu 
ietekme uz spēka līmeņa izaugsmi, samērā maz tiek izklāstīti visi 
papildfaktori, kas nepieciešami, lai precizētu spēka izaugsmes efektivitāti. 
Ļoti bieži spēka izpausmes dinamiku nosaka tikai divu vingrojumu 
gadījumos, kas faktiski nerada problēmas. Viens no vingrojumiem ir 
spiešana guļus, otrs vingrojums parasti ir kājām, un tie ir pietupieni ar 
svara stieni uz pleciem. Realizējot dažādu ilgumu treniņu programmas 
vidēji 10‒12 nedēļas pa 3‒5 treniņu nodarbībām nedēļā, caurmērā 
trenējoties ar 10‒12  AM lielām pretestībām, vidējais spēka pieaugums 
ir par aptuveni 15% (no 2% līdz pat 38%) (Berger, 1962, 1963; Fahey 
u.c., 1973; Brown u.c., 1974; Hunter u.c., 1985; Hoffman u.c., 1990, 1998; 
Fry u.c., 1991; Stone u.c., 1994). Šo autoru sarakstu varētu turpināt, 
bet, mainoties pat gadsimtiem, nav novērojamas praktiskas atšķirības, 
kaut gan uzskata, ka mūsdienās tiek pielietotas izsmalcinātas treniņu 
metodes un treniņu līdzekļi. Parasti zinātniskajās publikācijās gandrīz 
nemaz nerunā par elites atlētu spēka programmu efektivitāti, jo, lai gan 
šo sportistu treneri ir atraduši ļoti efektīvu metodi spēka attīstīšanai, tā 
ir efektīva tikai vienam atlētam. Jo nevar būt, ka šo elites atlētu treneri 
neizmanto to pašu treniņu metodi arī pārējiem saviem audzēkņiem. 
Faktiski nav trenera, kurš, atradis vienu efektīvu treniņu metodi, 
turpinātu gatavot aizvien jaunus pasaules čempionus. 

Tātad galvenās atšķirības spēka treniņu programmu realizācijā ir 
tikai šo programmu ilgums un treniņu nodarbību skaits nedēļā. Jebkurā 
gadījumā iesācējiem ir ievērojami lielāka spēka izaugsme, bet augstas 
klases atlētiem šī dinamika ir ievērojami mazāka. Protams, kad atlēts ir 
maksimāli pietuvojies savam ģenētiskajam slieksnim, neko fantastiski 
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strauji un lielos apmēros nav iespējams izdarīt. Ļoti maz publikāciju ir 
par ilgstošiem pētījumiem spēka izaugsmes izvērtēšanā – atlēta visas 
sportiskās karjeras laikā. Piemēram, Hanters ar kolēģiem (Hunter u.c., 
1993) pētījumā, kā basketbolistiem četru gadu laikā palielinās spēks 
spiešanā guļus, konstatējis, ka spēka pieaugums ir aptuveni 24% spiešanā 
guļus, bet pietupienos ar svara stieni uz pleciem – 32%. Lielākais 
procentuālais pieaugums novērojams pirmajos gados. Tie paši autori ir 
pētījuši, kā izmainās spēka izpausmes tajos pašos vingrojumos sievietēm, 
un konstatējuši, ka sievietēm spēka izaugsme ir gandrīz tāda pati kā 
vīriešiem, t.i., 20‒23%, un maksimums spēka izaugsmē arī ir sākuma 
gados (Petko u.c., 1997).

aNaeroBā jauda

Jaudas izpausmju attīstīšana, iespējams, ir vissvarīgākais moments 
atlēta sportiskās kondīcijas veidošanas procesā. Faktiski jebkurā sporta 
veidā, arī svarcelšanā, vissvarīgākā spēja ir jaudas izpausme. Jaudu var 
izteikt kā: P = spēks  x  kustības ātrums.

Eksplozīvā muskuļu jauda ir nepieciešama mešanas un lēkšanas 
disciplīnās vieglatlētikā. Jauda ir nepieciešama straujai kustības virzienu 
maiņai sporta spēlēs, sitienam pa bumbu futbolā un volejbolā, jauda ir 
nepieciešama, lai strauji uzsāktu skriešanu, apstātos un skrietu pretējā 
virzienā.

Maksimālā spēka gadījumā muskuļu saraušanās ātrums ir minimāls. 
Šādu lēnās jaudas sporta veidu nav sevišķi daudz – spēka trīscīņa un, 
iespējams, dažādu veidu sacensību vingrojumi spēka vīru sacensībās, 
piemēram, automobiļa vilkšana. Pārsvarā tomēr dominē nosacīti ātrās 
jaudas nepieciešamība. Spēka izpausme ir saistīta ar muskuļa spēju ātri 
saīsināt muskuli, ar spēju lielā ātrumā izpildīt kontrakcijas. Protams, jo 
mazāka pretestība, jo lielāks ir kustības ātrums (sk. 25. att.).
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25. attēls. Jaudas un ātruma savstarpējā sakarība 
        spēks 
     ātrums

Maksimālo jaudu atlēti parast spēj uzrādīt ar 30% ātrumu no 
maksimālā muskuļu saraušanās ātruma (Knuttgen u.c., 1987). Daudzi 
domā, ka maksimālo jaudu parasti uzrāda pēc maksimālā spēka 
treniņiem. Attīstot 1  AM spēku, tomēr dominē lēns kustības ātrums 
un muskulim faktiski ir mazāks saraušanās ātrums, tas nav spējīgs, lielā 
ātrumā saraujoties, producēt lielu jaudu (Kannehisa u.c., 1983; Kaneko 
u.c., 1983). Jebkura eksplozīvā kustība praktiski iesākas ar nulles ātrumu, 
un šajā momentā lēnais spēka pielikšanas ātrums spēj pozitīvi ietekmēt 
maksimālās jaudas izpausmi (Newton un Kraemer, 1994).

lēkšaNas spējas

Izokinētiskā režīmā trenējot spēku, ievērojami palielinās vertikālā 
lēciena augstums (Bosco u.c., 1983; Podolsky u.c., 1990). Vislielākā 
sakarība starp vertikāla lēciena augstumu un izokinētisko spēku ir 
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tad, kad locītavā kustības ātrums ir 180° sek. Tātad jaudas izpausme 
vingrojumos ar lielu jaudas izpausmi un lielu kustības ātrumu ir būtisks 
faktors, kurš nosaka lēkšanas spējas (Mayhew u.c., 1987). Vertikālā lēciena 
augstums ir atkarīgs ne tikai no uzrādītā spēka lēciena kustības laikā, bet 
arī no leņķiskā ceļa locītavas iztaisnošanas ātruma (Eckert u.c., 1986). 
Lēcieni, svaru stieņa vilkšana, raušana un spiešana ar kājām trenažierī ir 
labākie vingrojumi, kas uzlabo vertikālā lēciena augstumu (Garhammer 
u.c., 1992; Young, 1993). Šī vingrojuma vispārīgā eksplozīvā daba un 
spēja integrēt spēku, eksplozīvo jaudu un neiromuskulāro koordināciju 
starp vairākām muskuļu grupām norāda uz to, ka šie faktori kopumā 
ir teicami nosacījumi vertikālā lēciena augstuma palielināšanai. Tomēr 
vertikālā lēciena augstums palielinās ievērojami mazāk nekā izotonisko 
treniņu rezultātā palielinās kāju muskuļu spēks. Kad spēka treniņu 
programmā tiek iekļauti vingrojumi spēka izturības trenēšanai, relatīvi 
samazinās vertikālā lēciena augstums (Hennesy u.c., 1994; Hunter u.c., 
1987; McCarthy u.c., 1995). Iekļaujot treniņu programmā pliometriskos 
vingrojumus, lēciena augstums pieaug ievērojami vairāk nekā tikai ar 
spēka treniņiem (Komi u.c., 1982; Newton u.c., 1994). 

spriNta darBspējas

Spēkam ir sakarība ar sprinta darbspējām (Alexander u.c., 1991; 
Anderson u.c., 1991), un, kā izrādās, tas ir labākais sprinta indikators, 
testējot spēku, kad ceļa locītavā leņķiskais ātrums ir 180° sek. (Perrine 
u.c., 1978). Kad pēda kontaktējas ar pamatu sprinta vingrojumos, ļoti 
būtiska loma ir paceles cīpslas (hamstring) un apakšstilba mugurējās 
daļas muskuļu spēka līmenim, bet tajā pašā laikā augšstilba četrgalvu 
muskulim jārelaksējas, lai atvieglotu atgrūdienu un palielinātu kājas 
iztaisnošanās ātrumu. Kad testos ceļa locītavas iztaisnošanās ātrums ir 
lielāks par 230° sek., korelācijas koeficients r = 0,74, bet ekscentriskā 
četrgalvu muskuļa iztaisnošanās ātrums ir vismaz 180° sek. (r = 0,82). 
Abi šie rādītāji ir vislabākie vīriešu sprinta rādītāji (Alexander, 1989). 
Absolūti maksimālajām spēka izpausmēm (pietupieni ar svara stieni 
uz pleciem un vilkšana) nav ievērojama sakarība ar vairāk locītavu 
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vingrinājumiem, kuri ir raksturīgi sprintam (Baker u.c., 1999). Tomēr 
ir novērojama relatīva negatīva sakarība ar pietupieniem un vilkšanas 
vingrojumu (r = -0,66 un r = -0,72) (Baker u.c., 1999).

Tradicionālās augstas intensitātes (70‒100% no 1  AM) ātruma 
attīstīšanas programmas pagaidām vēl nav nopietni izpētītas. Statistiski 
analizējot testa rezultātus, ir konstatēta minimāla sprinta (27 m) rezultātu 
pasliktināšanās vidēji par 1% (Fry u.c., 1991). Uzskata, ka sprinta rezultātu 
pasliktināšanās ir saistīta ar to, ka tik lielas intensitātes pretestības parasti 
pārvar ar nelielu kustības ātrumu, kā rezultātā samazinās sprinta tehniskie 
parametri. Sprinteru sagatavošanā nepieciešams iekļaut vingrojumus, 
kuri palielina kustību ātrumu, it īpaši muskuļu koncentriskajā saraušanās 
fāzē (Delecluse u.c., 1995). Tomēr, iekļaujot šāda veida vingrojumus ar 
palielinātiem kustības ātrumiem spēka vingrojumos, sprintera ātrums 
pieaug minimāli (Delecluse u.c., 1995). Vienīgais reālais vingrojums 
sprinteru sagatavošanā ir dažādu veidu sprinta paātrinājumi (Smith 
u.c., 1991). Tas attiecas tikai uz slidošanas sprintu un hokejistu sprinta 
sagatavošanas procesu.

veiklīBas izpausmes

Spēkam ir liela nozīme atlēta spējā strauji apstāties vai strauji mainīt 
pārvietošanās kustības virzienu (Anderson u.c., 1991; Hoffman u.c., 
1992). Ātra tempa kāpināšana vai tikpat ātra samazināšana norāda uz 
to, ka ekscentriskām kontrakcijām ir būtiska nozīme šajā procesā, lai ātri 
varētu mainīt kustības virzienu. Ir novērota ievērojama likumsakarība 
(r  =  0,58) starp ekscentriska rakstura hamstring muskuļu uzrādīto 
maksimālo spēku ar leņķisko ātrumu gurnu locītavā 90° sek. un rezultātu 
veiklības skrējienā (Anderson u.c., 1991).

Tikai dažos pētījumos ir norādīts, ka treniņu programmu saturam 
faktiski nav nekādas ietekmes uz veiklības izpausmju palielināšanos 
(Hoffman u.c., 1991), un tikpat daudzos norādīts, ka sakarība tomēr ir 
(Fry u.c., 1991).

IEVADS

Sporta treniņu pamatā ir divas būtiskas komponentes, proti, 
sagatavošanās jeb treniņu process un atlēta darbspējas jeb trenētība kā 
treniņu procesa gala produkts, no kurām 99% ir tieši pats process un 
tikai 1% ‒ atlēta trenētības līmenis. Tas nozīmē, ka trenera vissvarīgākais 
un nozīmīgākais uzdevums ir atrast visefektīvāko veidu, kā sagatavot 
atlētu tā, lai viņš sasniegtu visaugstākās potenciāli (teorētiski) iespējamās 
darbspējas un spētu tās realizēt konkrētās sacensībās un konkrētā laikā. 

Šajā grāmatā tiks sniegta vērtīga informācija par sporta fizioloģijas 
un bioķīmijas pamatiem, kas noderēs gan sportistiem, gan treneriem, 
un, balstoties uz šīm zināšanām, tiks noformulētas arī pamata treniņu 
teorijas koncepcijas un atsevišķas praktiskas rekomendācijas treniņu 
procesa optimizēšanai. Mūsdienās efektīvi var trenēties tikai tad, 
ja treniņu procesā tiek izmantotas arī jaunākās zinātniskās atziņas 
sporta fizioloģijas, sporta bioķīmijas, sporta treniņu teorijas un sporta 
psiholoģijas jomā, tomēr tas, protams, nav viss dažādo zinātņu un 
zinātņu nozaru klāsts, kas garantēs elites līmeņa sasniegumus kādā no 
sporta veidiem.

Sporta treniņu teorijas un fiziskās kondīcijas fizioloģiskie aspekti ir 
orientēti tā, lai palielinātu atlētu un treneru interesi par sporta fizioloģiju 
un medicīnu. Šajā grāmatā ikviens interesents iegūs pietiekami plašu 
informāciju par sporta bioloģiskajiem pamatiem, par to, ko spēj 
sniegt zināšanas sporta fizioloģijā, un pats galvenais, kā izmantot 
sporta zinātņu sasniegumus, lai sasniegtu pēc iespējas augstāku 
fizisko kondīciju, jo īpaši ‒ fizisko darbspēju jomā. Šajā grāmatā tiks  
aplūkots un analizēts treniņu process un tā komponentes pēc iespējas 
vienkāršotā variantā. Saprotams, ka vienā grāmatā nav iespējams 
atklāt ne absolūti visus sporta fizioloģijas noslēpumus, ne arī to, kā tos 
izmantot treniņu plāna sastādīšanā jebkurā sporta veidā. Tomēr ikviens 
interesents atradīs pietiekami plašu visnepieciešamāko informāciju par 
sporta fizioloģijas pamatiem (minimumu), lai sekmīgi iesāktu treniņu 
procesu patstāvīgi.
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Kā treneri, tā arī atlēti šajā grāmatā atradīs noderīgu informāciju par 
daudziem treniņu procesu veidojošiem faktoriem un komponentiem, 
apkārtējās vides ietekmi uz darbspējām, hidratācijas statusu, uztura 
nozīmi gan treniņu, gan sacensību laikā, par ergogēniem līdzekļiem 
un to pielietojumu atlēta uzturā. Uzmanība tiks pievērsta arī daudziem 
faktoriem, kas iespaido treniņu procesu gan dažādās situācijās, gan 
apkārtējās vides apstākļos, gan arī treniņu un sacensību apstākļos. 
Atsevišķos gadījumos tiks dotas praktiskas rekomendācijas, kā veidot 
treniņu programmas vairākos sporta veidos, ņemot vērā pat atsevišķu 
atlētu individuālās īpatnības.

Sevišķi liela uzmanība tiks veltīta fizioloģiskajai adaptācijai, atsevišķu 
treniņu komponenšu (aerobais, anaerobais, pretestības vai spēka 
treniņu veids) fizioloģiskajam pamatojumam. Uzmanība tiks pievērsta 
arī bioķīmiskās, hormonālās, muskulārās, sirds‒asinsvadu, neirālās un 
imunoloģiskās sistēmas adaptācijai. Tiks norādīti veidi, kā šie adaptācijas 
varianti ir saistāmi ar atlēta trenētības līmeni un kā tie ietekmē fiziskās 
kondīcijas līmeni.

Atsevišķi tiks sniegti padomi, kā veidot gan treniņu procesa 
programmu, gan programmas spēka, aerobajiem un anaerobajiem 
treniņu procesa komponentiem, gan arī tas, kā izmantot treniņu procesa 
likumsakarības ‒ it īpaši periodizācijas jomā, kas pēdējā laikā tiek 
nepamatoti kritizēta un ignorēta. 

Atliek tikai novēlēt sekmes sporta fizioloģijas apgūšanā un ‒ kas pats 
galvenais – iemācīties visas šīs zināšanas pielietot praksē tā, lai ikviens no 
jums kļūtu par kompetentu treneri un sporta jomā jūs tiktu novērtēts kā 
kompetents speciālists savā darbības sfērā!
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sirds–asiNsvadu sistēmas koNdīcija

Spēka treniņiem nav reālas ietekmes uz aerobo kapacitāti VO2max. 
Tomēr dažas spēka treniņu formas, it īpaši apļa treniņš, spēj to palielināt 
(Gettmann u.c., 1981). 20 nedēļas trenējoties ar apļa treniņa veidiem, 
VO2max var palielināties par aptuveni 5‒8%. Protams, šīs izmaiņas ir 
ļoti mērenas, ja tās salīdzina ar VO2max izaugsmi tajā pašā laika vienībā, 
trenējoties ar izturības treniņu formām.

Liela apjoma svarcelšanas treniņu programma nodrošina VO2max 
palielināšanos 8 nedēļu ilgā treniņu procesā (Stone u.c., 1983). Neskatoties 
uz to, ka svarcelšanas treniņi ir izteikti anaerobi, ir novērojams arī aerobais 
efekts, kad tiek realizēts liela apjoma treniņu darbs. Arī tad, kad spēka 
vingrojumos tiek iekļautas lielas muskuļu masas un starp piegājieniem ir 
nelielas atpūtas pauzes, ir novērojama aerobo spēju palielināšanās.

Aerobo darbspēju izaugsmi svarcēlājiem var izskaidrot tikai ar to, ka 
slodzēs tiek palielināts skābekļa patēriņš. Atkarībā no spēka treniņu veida 
skābekļa patēriņš vai mainīties 38%‒60% robežās no VO2max (Stone u.c., 
1991). Netrenētiem un maz trenētiem indivīdiem skābekļa patēriņš ir 
ievērojami zemākā līmenī nekā trenētiem atlētiem. Galvenie mehānismi, 
kas nodrošina aerobos procesus spēka treniņu laikā, ir SF un sistoliskais 
tilpums, kā arī arteriāli venozā skābekļa patēriņa diference. Tā kā spēka 
treniņu rezultātā šūnas adaptējas (palielinās mitohondriju un kapilāru 
blīvumu), tie netiešā veidā ietekmē aerobās kapacitātes palielināšanos. 
Tomēr vislielākais efekts acīmredzot ir no centrālajiem mehānismiem – 
SF un sistoliskais tilpums.

SIEVIETES Un SPĒKA TREnIņI

Pēdējo gadu laikā novēro strauju sieviešu skaita pieaugumu 
svarcelšanas zālēs. Rodas jautājums: vai sievietes var palielināt spēka 
izpausmes spēka treniņu rezultātā? Protams, ka ir lielas atšķirības spēka 
testos starp vīriešiem un sievietēm. Sievietēm totālais spēks ir aptuveni 
63,5% no vīriešu spēka (Laubach u.c., 1976). Tomēr ir liela starpība spēka 
izpausmju jomā, salīdzinot dažādas ķermeņa daļas. Ievērojami (par 
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55,8%) vājāki sievietēm ir ķermeņa augšdaļas muskuļi – rokas, bet kājas 
sievietēm ir relatīvi spēcīgākas (tikai par 7,1% vājākas nekā vīriešiem). 
Ja salīdzina sieviešu un vīriešu muskuļu masu, tik lielas atšķirības nav 
novērojamas ‒ tikai 46%. Kāju spēks atšķiras tikai par 8%. Ja ņem vērā 
lieso muskuļu masu, tad sievietes ir spēcīgākas nekā vīrieši: ķermeņa 
augšdaļas muskuļi sievietēm ir divas reizes spēcīgāki, bet kājas – 106%. 
Vēlreiz jāatgādina, ka tas ir novērojams tikai tad, kad novērtē reālo 
muskuļu masu. Šie mērījumi attiecas tikai uz netrenētiem indivīdiem 
(Hoffmann u.c., 1979).

SPĒKA TREnIņU PROGRAmmU  
VEIDOŠAnA

Sistemātiski izmantojot izstrādātās spēka treniņu programmas, 
treneri daudz efektīvāk var realizēt tās atlētu spēka sagatavošanas 
jomā. Pakāpeniski apgūstot un gūstot pieredzi programmu veidošanas 
jomā, treneri apgūst tādu meistarības pakāpi, ka viņu trenētie atlēti 
spēj palielināt savas spēka izpausmes. Taču vispirms ir jāizvirza spēka 
treniņu mērķis! Protams, ka jādefinē arī vajadzības atbilstoši sporta 
veidam, rezultātu izaugsme pamata muskuļu grupām un sporta veidam 
raksturīgo muskuļu specializētai spēka sagatavošanai.

Mūsdienās spēka treniņi tiek uzskatīti par atlētu sagatavošanas 
kopējās programmas integrālu un neatņemamu sastāvdaļu. Sporta 
specifiskā spēka sagatavošana ir saistīta ar dažādiem treniņu programmas 
veidošanas variantiem. Šajā gadījumā tiek piedāvāta septiņu pakāpju 
programmas veidošanas sistēma, kas dod pietiekami efektīvus rezultātus 
spēka treniņu jomā visos sporta veidos.

mērķu izvirzīšaNa

Lai kaut ko sāktu darīt, vispirms ir jātiek skaidrībā ar esošo stāvokli 
un situāciju, tāpat jābūt skaidrai vīzijai par to, ko treneris un atlēts kopā 



IEVADS SPORTA FIZIOLOĢIJĀ

Sportā liela uzmanība tiek veltīta atlētu uzturam. Šajā grāmatā nav 
paredzēts daudz par to runāt, bet minimālu informāciju par pamata 
jautājumiem varēs iegūt. Sporta uztura speciālists Lemons (Lemon, 
1995) savā pētījumā ir mēģinājis noteikt, cik daudz olbaltumvielu 
dienā nepieciešams iekļaut atlēta uzturā. Kā redzams 1.  tabulā, cilvēki, 
kuri nenodarbojas ar sportu, dienā ar uzturu uzņem aptuveni 0,8 g 
olbaltumvielu uz katru masas kilogramu, izturības sporta veidu pārstāvji 
dienā uz katru masas kilogramu apēd 1,2–1,4 g olbaltumvielu, bet 
spēka-jaudas sporta veida atlētiem dienā uz katru masas kilogramu 
nepieciešams 1,4–1,8 g olbaltumvielu.

1. tabula. Olbaltumvielu patēriņš dienā

Grami uz katru 
masas kg

Kopējais daudzums 70 kg 
smagam indivīdam

Nesportisti 0,8 56

Izturības sporta veidu atlēti 1,2 – 1,4 84 – 89

Spēka sporta veidu atlēti 1,4 – 1,8 98 ‒ 126

Tātad vienā ēdienreizē cilvēks, kurš ar sportu nenodarbojas, apēd 
aptuveni 25 g liellopa gaļas. Sportistam nepieciešama ievērojami lielāka 
porcija gaļas, jo, lai palielinātu gan muskuļu masu, gan enzīmu un citu 
strukturālo veidojumu daudzumu muskuļos, kas nepieciešami efektīvu 
fiziskās slodzes apstākļu nodrošināšanai, kā arī lai treniņu slodžu 
rezultātā traumētos muskuļus atkal varētu atjaunot normālam treniņu 
procesam, nepieciešamas olbaltumvielas
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vēlas sasniegt. Ja fiziskās kondīcijas testi ir adekvāti atlasīti, trenerim 
vienmēr ir reālas iespējas izvirzīt reālus mērķus atlēta turpmākajam 
treniņu procesam. Nosakot treniņu mērķus, protams, var konkretizēt arī 
to, ko treneris vēlas sasniegt no atlēta treniņu procesa rezultātā. Starp 
šiem uzstādījumiem, protams, ir ļoti cieša sakarība. Testēšanas rezultātā 
tiek noteikts aktuālais reālais stāvoklis, un uz tā bāzes var sākt veidot 
tikpat reālas prognozes. Taču bieži vien prognozēšanā tiek pārkāptas 
jebkādas saprāta robežas, vēlmes sajaucot ar iespējām. Veidojot treniņu 
programmu, jāorientējas tieši uz vājāko posmu attīstīšanu, lai muskuļu 
attīstība būtu harmoniska. Izvirzot mērķus un nosakot iespējas, vienmēr 
ir jāatceras, ka cilvēka organisms darbojas tik spēcīgi jeb ar tādu jaudu, 
cik stiprs ir viņa organisma vājākais posms. Tādēļ testējot vienmēr 
jānosaka ne tikai stiprākie bloki, bet, iespējams, daudz svarīgāk ir noteikt 
tieši vājākos posmus, lai nodrošinātu harmonisku attīstību, un tikai pēc 
tam var uzsākt specializētus treniņus spēka, maksimālā spēka un jaudas 
attīstīšanai.

Jo plašāku informāciju treneris saņems, jo reālistiskākus mērķus 
treniņu programmas veidošanai un procesam viņš spēs izvirzīt. Nekad 
nevajag orientēties tikai uz testa labāko rezultātu tālāku attīstīšanu, jo, 
nodrošinot vispārēju harmoniju, arī labākie rezultāti vienmēr uzlabosies 
ar vēl lielāku izpausmi. Sporta spēļu komandu treneriem vispirms ir 
jāizveido visas komandas spēka treniņu pamatprogramma un tikai uz tās 
bāzes jāveido katra spēlētāja individuālās spēka treniņu programmas.

i pakāpe – Novērtējums

Pirmā pakāpe, protams, ir situācijas un atlēta fiziskās kondīcijas 
novērtējums, kas ir viens no vissvarīgākajiem momentiem, lai noteiktu 
atlēta fiziskās kondīcijas profilu.

Sporta veida izvērtējums. Jebkurā gadījumā spēka treniņu 
programmai jābūt kā sporta veidam raksturīgo kustību spogulim, 
spēka treniņu vingrinājumiem jābūt pēc iespējas līdzīgākiem reālajām 
kustībām konkrētajā sporta veidā. Programmas sākuma posmos jeb 
stadijās dominantei jābūt orientētai uz vispusīgā spēka pamatu (bāzes) 
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