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 Kontrole  – ar hemiluminiscentes metodi noteic pārskābes 
oksidācijas pakāpi.

 Korekcija – antioksidanti.
6. Mikrocirkulācijas traucējumi, asiņu viskozitātes traucējumi un 

asins recēšanas problēmas.
 Iemesls  – pārmērīgas fiziskās slodzes, kuras parasti izraisa 

endotēlija bojājumus asinsvados, kas izraisa problēmas ar asins 
recēšanas procesu sabalansētību.

 Sekas – audu hipoksija, iekšējo orgānu funkciju traucējumi (sirdī, 
aknās, nierēs u.tml.).

 Kontrole  – asins pH, hematokrīts, koagulogramma, leikocitārā 
formula, urīna analīze un EKG.

 Korekcija  – asins viskozitātes un mikrocirkulācijas procesu 
uzlabojošie preparāti aktovegins, solkoserils, trentāls, tanakan, 
dezagreganti (papaverīns, eifulīns) u.c.

7. Imūnsistēmas intensitātes samazināšanās.
 Iemesls  – pārmērīgas fiziskās slodzes, nelabvēlīgi laika un 

klimatiskie apstākļi.
 Sekas – palielinātas infekciju saslimstības iespējas.
 Kontrole – imunoloģiskā kontrole.
 korekcija – imunomodulātori, enzīmi, adaptogēni, biostimulatori.
8. CNS un periferiālās nervu sistēmas nomāktība.
 Iemesls – fizioloģisko slodžu dabīgo iespēju pārvērtēšana.
 Sekas  – pārtrenēšanās, psiholoģisko stāvokļu dinamikas 

traucējumi.
 Kontrole – psihes testi, starta reakcijas laika un impulsu vadāmības 

ātruma pārbaude.
 Korekcija  – psiho sedatīvie līdzekļi, trankvilizatori, miega 

traucējumus likvidējošie līdzekļi, kuri bloķē veģetatīvās nervu 
sistēmas iesaistīšanos emocijās.

Orgānu darbības limitējošie faktori
1. Miokarda kontraktīlo spēju samazināšanās.
 Kontrole – EKG, ehokardiogramma, funkcionālās proves.
2. Elpošanas funkciju pasliktināšanās.
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 Kontrole  – izelpojamā gaisa ātrums, forsētais plaušu dzīvības 
tilpums.

3. Aknu, nieru un citu orgānu funkciju samazināšanās sakarā ar 
pārmērīgām fiziskajām slodzēm.

 Kontrole – reogrāfija, bioķīmija u.c.
4. Muskuļu, cīpslu un locītavu bojājumi (traumas).
 Kontrole – ortopēds-traumatologs.
Riska papildfaktori
•	 Režīma traucējumi;
•	 diēta:

neatbilst sporta veidam;
nesabalansēta kaloritāte;
neatbilstība treniņu periodiem;
nesabalansēti ogļhidrāti, olbaltumvielas un tauki;
treniņos nav ogļhidrātu dzērienu;
nav ēšanas režīma;
uzturvielu nesaderība;
neefektīvs minerālūdens lietošanas veids;
sliktas kvalitātes ūdens;
diēta netiek ievērota visa gada laikā;

•	 hipovitaminoze, minerālvielu deficīts;
•	 intoksikācijas:

* alkohols:
– samazina sarežģītu kustību reakcijas laiku un muskuļu 

piepūļu precizitāti;
– bremzēšanas un uzbudinājumu procesu disbalanss CNS;
– aknās samazinās glikogena krājumu uzkrāšanās ātrums un 

daudzums, lielu slodžu rezultātā iespējams hepatīts;
– samazināta vitamīnu vielmaiņa (B grupas vitamīniem) un 

minerālvielu vielmaiņa;
– palielinās asiņu recēšanas intensitāte;
– iespējama asinsvadu distonija;
– tahikardija (palielināta SF);
– palēninās atjaunošanās procesi;
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– samazinās motivācijas spējas un gribasspēka izpausmes;
– smēķēšana (t.sk. arī pasīvā smēķēšana);
–  pusaudžu vecumā samazinās augšana garumā;
–  samazinās fiziskās un garīgās darbspējas;
–  samazinās sarežģīto kustību reakcijas ātrums un muskuļu 

darbības koordinācija;
–  par 10% samazinās skābekļa piesaistīšanas spēja, tādēļ 

palielinās slodze uz sirds muskuli;
–  tiek izsmelti C, E, A vitamīnu krājumi;
–  palielinās tendence uz asinsvadu spazmām;
–  palielinās tendence uz saslimšanu ar bronhu, plaušu un 

kuņģa slimībām;
* sadzīves intoksikācija:

–  sadzīves ķīmija;
–  nekvalitatīvs dzeramais ūdens;
–  nitrāti produktos;

* profesionālās intoksikācijas:
–  hlors peldbaseinos;
–  zemūdens peldēšanā gaisa maisījumi;
–  pulveru gāzes šaušanā;
–  sintētiskie segumi sporta zālēs un stadionos;
–  gaisa piesārņojums, t.i., atlēti, kuri trenējas pilsētas apstākļos 

ir pakļauti dažādu gaisa piesārņojumu ietekmei, kuri var 
atstāt negatīvu ietekmi uz darbspējām. Sevišķi slikti apstākļi 
ir rūpniecisku objektu un autoceļu tuvumā. Visbīstamākie 
izmeši ir tvana gāze, ozons, sēra un slāpekļa skābes un 
acetilnitrātu pārskābes.

 Sporta bāzēm jābūt sertifikātiem ar ekoloģisko pasi, kurā ir 
norādīti piesārņojumu līmenis un to svārstības diennakts 
laikā.

* Hronisko infekciju perēkļi:
–  kariess;
–  bez simptomātiskās ausu, kakla, aknu, nieru un zarnu trakta 

slimības;
–  ādas sēnīšu slimības;

3
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* disbakterioze;
* cērmju un lenteņu invāzija;
* akūtas infekcijas;
* apģērbs un apavi:

–  traumas, plakanā pēda, skolioze, osteohondroze, 
osteoporoze, pārkaršana un atdzišana;

* inventārs un aizsargiekārtas;
* apkārtējās vides faktori:

–  karstums;
–  aukstums;
–  augstums;

* neadekvāta zāļu lietošana:
–  nepamatota lietošana (pašdarbība);
–  dozējuma ignorēšana;
–  pārāk liela zāļu kompleksa lietošana;
–  dopings.

Vienmēr, kad ir novērojama rezultātu stagnācija kādā konkrētā 
treniņu periodā, nepieciešams izmantot iepriekšnorādīto klasifikāciju 
par darbspēju dinamikas vadāmību. Zinot iemeslus, var mēģināt tos 
novērst.

FarMaKoLoĢISKIE LĪDZEKĻI atLĒta SaGataVoŠaNaS 
DaŽĀDoS EtaPoS

Sagatavošanās periodā galvenais farmakoloģiskās nodrošināšanas 
uzdevums ir piedalīties atlēta sagatavošanas procesā ar mērķi sagatavot 
viņa organismu pakāpeniski palielinātām fiziskām slodzēm un spējai 
pārvarēt paaugstinātas intensitātes fiziskās slodzes un psihoemocionālās 
pārslodzes (sk. 24. tab.).

Ar farmakoloģiskajiem līdzekļiem šo problēmu risina ar šādiem 
preparātiem.
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FIZISKo DarBSPĒJu tEStĒŠaNa

Nepārtraukti pieaugošais informācijas apjoms sporta zinātņu 
apakšnozarēs (fizioloģijā, biomehānikā, treniņu teorijā u.tml.) ir 
ievērojami palielinājis treneru iespējas veidot atlētiem atbilstīgas treniņu 
programmas. Protams, ka šī lielā informācijas plūsma rada problēmas 
modernu un mūsdienīgu treniņu programmu veidošanā. Treneriem ar 
katru gadu ir grūtāk izprast atlētu fizisko darbspēju veidojošo faktoru 
ietekmi uz reālajām darbspējām gan katram atlētam atsevišķi, gan 
komandai kopumā. Pēdējos gados, lai atvieglotu treneru uzdevumu 
veidot mūsdienīgas treniņu programmas, sporta zinātnieki ir veikuši 
plašus pētījumus par tēmu: Kā noteikt atlēta profila attīstības gaitu? 
Saskaņā ar zinātnieku uzskatiem, nosakot atlētu sportisko profilu, viņiem 
varēs daudz vieglāk sastādīt treniņu programmas. Arvien precīzāk varēs 
noteikt atlēta tipu, lai optimizētu treniņu procesu. Nosakot atlēta profilu 
jeb standartu, treneriem katrā sporta veidā tiks dotas iespējas precīzāk 
izvēlēties vingrojumus, treniņu metodes, līdzekļus un citas treniņu 
procesu veidojošās sastāvdaļas.

Lai noteiktu atlēta sportisko profilu, nepieciešama virkne testu, ar 
kuru palīdzību efektīvi analizēt un izvērtēt atlēta sagatavotības parametru 
kopumu (spēku, anaerobo jaudu, ātrumu, veiklību, maksimālo aerobo 
kapacitāti un izturību, lokanību un ķermeņa kompozīciju). Ar testiem ir 
iespējams noteikt katras biomotorās spējas līmeni un nozīmi konkrētajam 
sporta veidam; tas dod iespēju precizēt slodžu izvēli, veidojot treniņu 
programmas. Protams, ka nepieciešami arī darbspēju testi, lai izvērtētu 
enerģijas producēšanas sistēmu kondīcijas līmeni.
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24. tabula. Farmakoloģisko preparātu grupas dažādos sporta veidos

Sporta veidi Vitamīni Ergogēnās 
vielas Adaptogēni Nootropi Antioksidanti

Izturība ++ ++ + ++

Spēks–ātrums ++ ++ ++

Divcīņas + + + ++

Koordinācijas + + + ++

Sporta spēles ++ ++ ++ ++ =

Vitamīnu kompleksi, kuri ir ļoti dažādi, un ir pat specializēti 
polivitamīnu kompleksi atlētiem. Bieži ar vitamīnu kompleksiem ir 
komplekss minerālvielu un mikroelementu kopums. To pielietošanai ir 
ļoti būtiska nozīme tieši sagatavošanās periodā, jo tie stimulē bioķīmisko 
reakciju gaitu organismā.

Žeņšeņa, eleuterokoka u.tml. preparātu lietošana veicina adaptācijas 
procesus paaugstinātām fiziskajām slodzēm, kā arī normalizē orgānu 
sistēmu funkcionēšanas iespējas. Adaptogēnus nepieciešams sākt lietot 
3–4 dienas pirms slodzes.

A un E vitamīni veicina oksidatīvos atjaunošanās procesus un 
atsevišķu hormonu sintēzi.

C vitamīns tiek lietots, lai paātrinātu adaptāciju fiziskajām slodzēm.
Lai normalizētu vielmaiņu, ieteic riboksīnu, inozīnu, esenciale un 

hepatoprotektorus. Ieteic arī dzelzs preparātus u.c., lai stimulētu optimāla 
fona veidošanos pamata treniņiem.

Nomierinošie un miegu stimulējošie līdzekļi tiek izmantoti 
sagatavošanās perioda otrajā pusē un ārstējot CNS pārslodzes sindromu 
pēc ievērojamām psihoemocionālām slodzēm. Var lietot arī baldriāna 
sakņu tinktūru, neirobutālu, nātrija oksibutirātu (1–3 ēdamkarotes 5% 
šķīdumu 30–40 min. pirms gulētiešanas), medikap un citus nomierinošus 
līdzekļus, kuri ar katru gadu tiek producēti arvien jaunās formās.

Pirms treniņiem pielieto ogļhidrātu piesātināšanos (enerģētisko 
substanču uzlādēšanas) līdzekļus. Ikdienas diētai jābūt pietiekoši 
bagātinātai ar kalorijām: gan ar ogļhidrātiem, gan ar taukiem. Uzturā 
obligāti jābūt svaigiem augļiem un saknēm. Jāvelta sevišķa uzmanība 
atlēta ķermeņa masai, kura sagatavošanās periodā nedrīkst pārsniegt 
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tā saucamo kaujas svaru vairāk par 2–3 kg. Perioda otrajā pusē ieteic 
līdzekļus imūnsistēmas nostiprināšanai, it īpaši nespecifiskos, piemēram, 
mumijo, ziedputekšņus u.tml.

Sagatavošanās perioda otrais etaps. Šā etapa galvenie mērķi un 
uzdevumi ir šādi:

•	 sasniegt vispusīgās un speciālās fiziskās kondīcijas slodžu 
maksimālos apjomus;

•	 samazināt negatīvo faktoru ietekmi uz treniņu procesu;
•	 nepieļaut pārtrenēšanos;
•	 sasniegt optimālo muskuļu masu;
•	 optimizēt psiholoģisko noturību (sk. 25. tab.)

25. tabula. Dažādu farmakoloģisko preparātu grupas sagatavošanās perioda 
otrajā etapā

Sporta veidi Muskuļu 
masai

Ergogēnie 
līdzekļi Vitamīni No–

otropi
Anti–

oksidanti
Anti–

hipoksanti
Imuni–

tātei

Izturība ++ ++ +++ ++ ++ + ++

Spēks, 
ātrums

++ +++ ++ + + +

Divcīņas + + + +++ + + +

Koordinācija + + ++ +

Sporta spēles + ++ ++ ++ + + ++

Sagatavošanās perioda otrajam etapam ir raksturīgi ievērojami 
slodžu apjomi un intensitāte. Tādēļ šajā etapā nepieciešams lietot daudz 
farmakoloģisko līdzekļu. Vitamīnu lietošanu varētu pārtraukt uz 8–10 
dienām un, ja ir iespējams, atjaunot vitamīnu kursu ar citiem vitamīniem 
un dozējumiem. Ieteic obligāti lietot B grupas vitamīnus, kuri stimulē 
veco olbaltumvielu noārdīšanos un jauno sintēzi. Pēc treniņu nodarbības 
obligāta ir B15 vitamīna deva. Lai izvairītos no pārtrenēšanās sindroma un 
uzlabotu adaptācijas procesus, ieteic preparātus, kuriem ir antioksidanta, 
antihipoksijas īpašības, kuri veicina asinsvadu funkcionēšanu un 
līdzekļus, kuri veicina asiņu reoloģiskās īpašības: dzintara skābi, 
stimolu, kas samazina laktāta koncentrāciju asinīs, sedatīvos preparātus. 
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FaKtorI, KurI IEtEKMĒ DarBSPĒJu tEStĒŠaNu

Pēc testa veikšanas ir ļoti svarīgi izvērtēt tā rezultātus, kurus parasti 
ietekmē vairāki faktori, piemēram, ķermeņa izmēri, muskuļu šķiedru 
tips, atlēta trenētības statuss, testa specifika, atbilstība sporta veidam un 
treniņu programmai.

Ķermeņa izmēri. Atlēta auguma lielumam ir pietiekami liela ietekme 
uz atsevišķu darbspēju noteicošo testu rezultātiem. Piemēram, spēka 
testos absolūtais spēks tieši korelē ar ķermeņa lielumu, bet negatīva 
korelācija ir starp spēka/ masas attiecību un ķermeņa izmēriem (Hoffman 
u.c., 1992).

Muskuļu šķiedru kompozīcija. Gadījumos, kad muskuļu masa 
un struktūra ir identiska, var novērot atšķirības spēka producēšanas 
jomā, muskuļu saraušanās ātrumā un noguruma pakāpē. Šīs atšķirības 
galvenokārt ir saistītas ar muskuļu kontraktīlajām spējām, kuras daļēji 
nosaka muskuļu šķiedru kompozīcija (attiecība starp lēno un ātro 
muskuļu šķiedru daudzumu). Atlētiem, kuriem ir vairāk ātro šķiedru, 
protams, tiek fiksēts lielāks spēks, un arī to muskuļu kontrakcijas 
ātrums ir lielāks. Atlēti, kuriem ir vairāk ātro muskuļu šķiedru, parasti 
nodarbojas ar anaerobajiem sporta veidiem, t.i., sprintu, lēkšanas un 
mešanas disciplīnām vieglatlētikā, kā arī basketbolu un futbolu. Ja 
atlētam dominē lēnās muskuļu šķiedras, tad viņam ir zema noguruma 
veidošanās pakāpe, bet tomēr arī zemākas spējas producēt lielu spēku. 
Toties tādam atlētam ir priekšrocības izturības sporta veidos. Treniņos 
nav iespējams nomainīt muskuļu šķiedru kompozīciju. Tajos var mainīt 
lēno vai ātro muskuļu šķiedru apakštipus, kas zināmā mērā var pozitīvi 
ietekmēt atlēta darbspējas. Tātad ātruma vai veiklības palielināšana 
atlētiem, kuru muskuļos dominē lēnās šķiedras nav iespējama, jo viņu 
darbspējas šajā jomā limitē viņu fizioloģiskās iespējas, kas ir ģenētiski 
noteiktas. Protams, ka izturības sporta veidu atlētus var padarīt ātrākus, 
bet ne tik ātrus, lai viņi varētu sekmīgi konkurēt ātrumā ar sprinteriem.

Atlēta fiziskās kondīcijas līmenis. Kā tika norādīts iepriekšējās 
sadaļās, jo augstāka ir atlēta fiziskā kondīcija, jo ir mazāks viņa potenciāls 
darbspēju un rezultātu uzlabošanai sacensībās. Protams, agrīnajā 
treniņa procesā ir novērojama strauja un efektīva darbspēju dinamika. 
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Palielinoties treniņu daudzumam, samazinās darbspēju izaugsmes 
intensitāte. Pēc vairākiem treniņu gadiem atlēts sasniedz tādu punktu, 
no kura turpmāko fiziskās kondīcijas palielināšanu iespējams panākt 
tikai ar ļoti lielu piepūli un darbspējām; šajā gadījumā viņa sasniegtais 
līmenis ir praktiski nemainīgs. Būtisks ir ne vien atlēta trenētības statuss, 
bet arī tas, ka atlētam ar augsta līmeņa darbspējām un trenētības līmeni 
praktiski nav iespējams palielināt darbspējas pat tad, ja pielieto tās pašas 
treniņu programmas, kuras deva pozitīvu efektu iepriekš. (Hoffman 
u.c.,1990; 1991b) Tikai pilnībā izprotot atlēta esošo kondīciju, trenerim 
ir iespējams izvirzīt reālus mērķus un izvēlēties optimālas treniņu 
programmas attiecīgajam atlēta trenētības statusam.

Testa atbilstība un specifika. Lai iegūtu vērā ņemamu informāciju 
par atlēta trenētības statusu, ir ļoti svarīgi, lai izvēlētie testi atbilstu viņa 
fiziskās kondīcijas līmenim. Piemēram, lai spēka testa vingrojums atbilstu 
treniņu vingrojuma būtībai (spiešana guļus); šajā gadījumā testa rezultāts 
vienmēr precīzāk norādīs uz spēka pieauguma pakāpi. Tomēr, ja treniņu 
vingrojums atšķiras no testa vingrojuma (trenažiera lietošanas vietā 
tiek celti brīvie smagumi) vai atšķiras arī vingrojuma izpildīšanas veids 
(spiešana ar kājām un pietupieni ar svara stieni uz pleciem), tad parasti 
ir grūti fiksēt reālu spēka pieaugumu. Frajs ar kolēģiem (Fry u.c., 1991) 
norāda, ka, palielinoties spēkam par 21% pietupienos, ceļa ekstensijas 
spēks palielinās tikai par 8%. Protams, ka testu izvēles pamatā vienmēr 
jābūt konkrētā sporta veida raksturīgo kustību un pozu ievērošanai. 
Piemēram, Vīngeitas tests, lai noteiktu anaerobo jaudu un tās izturību, 
tiek veikts uz veloergometra, bet airētājiem šis variants praktiski neko 
nedod, jo viņu slodze paredz citu muskuļu darbību; arī kāju muskuļu 
darbība uz veloergometra ir pilnīgi atšķirīga no veicamajām airēšanas 
kustībās. Faktiski šajā gadījumā tiek testēts tas, ko atlēti nav trenējuši. 
Anaerobo testu izvēlei ir jābūt specifiskai, jo uz veloergometra nav 
iespējams noteikt sprintera vai tāllēcēja jaudu un tās noturību saistībā ar 
disciplīnas vajadzībām (Hoffman u.c., 2000).

Testa ticamība un realitāte. Jebkura testa svarīgākās pazīmes ir 
testa ticamība un testa realitāte jeb atbilstība prasībām. Testa ticamība 
ir precizitātes pakāpe, ar kādu tiek noteikti (mērīti) testa rezultāti. Testa 
realitāte jeb atbilstība parāda, vai, atkārtojot testu, var iegūt tādus pašus 
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Ir nepieciešami preparāti, kuri stimulē ATF sintēzi un stimulē šūnu 
elpošanas procesu. Antihipoksanti stimulē emocionālo stabilitāti un 
fiziskās darbspējas. Milkārs, mildronāts, kobamamīds, kālija oratāts un 
daudzi citi jaunāki preparāti stimulē muskuļu masas palielināšanos. 
Protams, ka šie vecie preparāti ir ievērojami drošāki nekā jaunie un 
modernie preparāti, kuru iedarbība ir stiprāka, bet vēl izteiktākas ir 
blakusparādības. Otrā etapa laikā, protams, jāturpina riboksīna lietošana. 
Nootropus šajā etapā lieto tādēļ lai maksimālas intensitātes slodžu laikā 
nesabruktu kustību tehniskās meistarības līmenis. Šajā etapā ieteic 
imūnsistēmas nostiprinošos preparātus. Uzturā dominē olbaltumvielu – 
ogļhidrātu diēta. Obligātas ir neaizvietojamās aminoskābes.

Sacensību perioda pirmssacensību etaps. Šā etapa mērķis ir 
sagatavot organismu sacensību režīma slodzēm (sk. 26. tab.).

26. tabula. Pirmssacensību etapa farmakoloģisko preparātu grupas

Sporta veidi Adaptogēni Vitamīni Ergogēnie 
līdzekļi

Muskuļu 
masai Nootropi Anti–

oksidanti

Izturība ++ + + ++ + +

Spēks, ātrums +++ ++ ++ ++ +

Divcīņas + + + + + +

Koordinācija ++ + + +

Sporta spēles ++ ++ ++ + +

Šajā etapā ievērojami samazinās farmakoloģisko preparātu lietošana. 
Ieteic samazināt vitamīnu devas dienā. Ieteic arī saglabāt adaptogēnu 
devas, lai nodrošinātu muskuļu masas saglabāšanos, kā arī lai saglabātu 
ogļhidrātu un tauku enerģētiskās iespējas. Uzņem E vitamīnu noteiktajās 
devas.

Pirmssacensību etapa sākumā ieteic mildronātu, elkaru, dzintarskābi, 
nātrija sukcinātu u.c. Dozējums ir aptuveni puse no sagatavošanās 
periodā noteiktā. 5–7 dienas pirms sacensībām tiek pārtraukta šo 
preparātu lietošana.

Sacensību perioda otrajā etapā 8–10 dienas pirms sacensībām ieteic 
adaptogēnus un ar enerģiju bagātinātus līdzekļus. Adaptogēni stimulē 
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adaptācijas procesu intensifikāciju, veicina atjaunošanos, savukārt 
ergogēnie līdzekļi dod iespēju izveidot enerģijas uzkrājumus, veicina 
ATF sintēzi, veicina sirds muskuļa kontraktilitāti un arī skeleta muskuļu 
spēka izpausmes.

Diētas dominante šajā etapā ir orientēta tikai uz ogļhidrātiem. Ieteic 
pēc iespējas vairāk lietot augļus. Ir dažādas iespējas, kā papildināt 
ogļhidrātu daudzumu organismā, to izvēli noteic atlētu individuālās 
vajadzības.

Sacensību etapa farmakoloģiskie līdzekļi. Sacensībās farmakoloģijai 
ir jāatbilst sporta veida specifikai:

•	 maksimāli realizēt katra atlēta potenciālās spējas;
•	 uzturēt superkompensācijas maksimumu;
•	 uzturēt darbspēju paaugstināto līmeni visā sacensību laikā;
•	 likvidēt nevēlamās reakcijas, nesamazinot darbspējas (sk. 27. tab.).

27. tabula. Farmakoloģisko līdzekļu grupas sacensību etapā

Sporta veids Ergogēnie 
līdzekļi Adaptogeni Nootropi Antioksidanti Antihipoksanti

Izturības ++ ++ + ++ ++

Spēka, ātruma +++ +++ +

Divcīņas ++ ++ +++ +

Koordinācijas + ++ ++

Sporta spēles + ++ ++ + +

Šajā etapā preparātu lietošana ir jāsamazina līdz minimumam. Tomēr 
būtiska loma tiek atvēlēta adaptogēniem, ergogēniem līdzekļiem un 
nootropiem. Kompleksa šo preparātu lietošana stimulē atjaunošanās 
procesus visos līmeņos.

Sacensību darbības stimulējošie preparāti tiek papildināti ar tiem 
preparātiem, kuri pretojas metabolisko procesu traucējumiem, stimulē 
elpošanas procesus šūnu līmenī un stimulē ATF sintēzi. Būtiska loma ir 
neotona ievadīšanai tūlīt pēc sacensību slodzes beigām sporta veidos ar 
spēka ātruma slodzēm, kuras daudzkārtīgi atkārtojas vienas vai vairāku 
dienu laikā.

8

rezultātus. Protams, ka, atkārtojot jebkuru testu, var iegūt nedaudz 
atšķirīgus rezultātus. Mainoties atlēta fiziskajai kondīcijai, mainās arī 
testa rezultāti. Lai izvērtētu rezultātu atbilstību darbspēju izmaiņām, 
testam jābūt ticamam, t.i., to atkārtojot, tiks iegūti identiski rezultāti. Ja 
tests nav reāls un nav arī ticams, tad rezultātu atšķirības norāda tikai uz 
testa rezultātu variativitāti, bet tam nav sakarības ar darbspēju izmaiņām.

Tādēļ parasti testēšanā izmanto praksē pārbaudītus testus, kuru 
rezultātus var salīdzināt ar citu atlētu uzrādītajiem rezultātiem.

Laba testa kritēriji. Galvenais jautājums atlēta sagatavošanas 
procesā ir noteikt, cik efektīva ir viņa izaugsmes dinamika. Protams, 
ka vienmēr būs vēlēšanās intensificēt šo izaugsmes procesu, bet, ņemot 
vērā katra atlēta individuālās spējas, sagatavošanas procesa plānošanai 
ir nepieciešams izvēlēties tieši šim atlētam optimālo variantu. Tātad ar 
testiem nepieciešams noteikt tos faktorus, kuriem nepieciešams pievērst 
lielāku uzmanību. Atlēta darbspēju izvērtēšanā ir nepieciešams pievērst 
uzmanību vairākiem faktoriem jeb vērtēšanas kritērijiem. Testam 
jāatbilst šādiem kritērijiem.

•	 Testa atbilstība tam, ko nepieciešams izvērtēt. Vai ar šo testu var 
izvērtēt to, kas ietekmē fizisko kondīciju?

•	 Testa objektivitāte. Vai ar šo testu var objektīvi izvērtēt mērāmo 
lielumu? Vai arī tas ir tikai subjektīvs – tas testēšanas procesā nav 
pieņemami – vērtējums?

•	 Testa specifiska. Vai tests atbilst sporta veida specifikai, vai ir 
iespējams kvalitatīvi kontrolēt tā tehnisko izpildījumu?

•	 Testa atbilstība atlēta vecumam, dzimumam un fiziskajai 
kondīcijai. Vai atlēts ir trenējies, lai varētu veikt šo testu?

•	 Vai atlēts ir apguvis šī testa tehnisko izpildījumu? Vai atlēts 
treniņu procesā ir veicis testam identiskus vingrojumus?

•	 Testam būtu jābūt līdzīgam spēlei vai rotaļu. Testam jāsimulē 
sacensību gaita.

•	 Testam jābūt nozīmīgam, iegūtajiem rezultātiem jābūt 
nepieciešamiem, lai varētu noteikt turpmāko treniņu procesa 
gaitu.

•	 Testam jābūt tikai individuālam.
•	 Testam jābūt pēc iespējas vienkāršam.
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•	 Testa rezultātiem jābūt savstarpēji salīdzināmiem.
•	 Testa mērījumiem jābūt sensitīviem, lai tie norādītu pat uz 

minimālām izmaiņām atlēta fiziskajā kondīcijā.
Testa veikšana. Lai pareizi vadītu testēšanas gaitu, ir nepieciešams 

ievērot vairākus principus. Tie nosaka testa pielietošanas un veikšanas 
gaitas likumsakarības, un to mērķis ir panākt testēšanas rezultātu saistību 
ar visiem testam izvirzītajiem atbilstības kritērijiem.

•	 Rīcības programma. Vispirms nepieciešams noteikt, cik ilgam 
ir jābūt iepriekšējam atjaunošanās procesam. Tātad ir jāzina, 
cik ilgstošām ir jābūt atpūtas pauzēm starp atsevišķiem testiem. 
Testēšanu ir jāsāk ar mazāk nogurdinošiem testiem, piemēram, 
ar tehniskās meistarības, veiklības, lokanības vai koordinācijas 
testiem. Pēc tam var pāriet uz nogurdinošākiem testiem. Šo testa 
bloku iesāk ar mērenas nogurdināmības testiem, starp tiem dodot 
aptuveni 4–5 min. atpūtas pauzes. Pēdējos veic ļoti nogurdinošos 
testus, kā anaerobās izturības vai aerobās jaudas testus. Ja ir 
paredzēti anaerobās kapacitātes un aerobās kapacitātes testi, tad 
labāk tos veikt dažādās dienās.

•	 Iesildīšanās. Atlētam ir nepieciešama adekvāta iesildīšanās 
atbilstīgi katra testa specifikai. Var izmantot iesildīšanās veidu, 
kuru izmanto sacensībās. Iesāk ar vispārīgo – aerobo iesildīšanos – 
un noslēdz ar speciālo sporta veidam nepieciešamo iesildīšanos.

•	 Instrukcija. Atlētam ir jāsaņem precīzi norādījumi par testa 
nosacījumiem un ir jāredz, kā tests tiek veikts. Jādod atlētam 
iespēja uzdot jautājumus par testa izpildīšanas procedūras izpildes 
neskaidrajiem aspektiem.

•	 Uzraudzība un kontrole. Vienmēr nepieciešams nodrošināt testa 
izpildīšanas drošības pasākumus. Jāpārliecinās par testa vides 
un inventāra tehnisko atbilstību testa prasībām. Testa vadītājam 
vienmēr jākoncentrē uzmanība uz testa gaitu

•	 Uzmundrināšana. Vienmēr nepieciešams atlētus uzmundrināt 
pirms testa uzdevuma izpildīšanas. Ja nepieciešams, tad var 
stimulēt atlēta motivēšanos testam.

•	 Atpūta. Starp testa vingrojumiem jānodrošina nepieciešamais 
atpūtas laiks. Tehniskās meistarības un veiklības testiem ir 
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Sacensību laikā sevišķa uzmanība ir veltāma uzturam, dzērienu 
lietošanai un farmakoloģiskajiem preparātiem, lai nerastos problēmas 
dopinga kontrolēs.

Atjaunošanās farmakoloģija
Atjaunošanās procesa mērķi:
•	 ātrā atjaunošanās sākas uzreiz pēc fiziskās slodzes beigām:

* izsmelto enerģijas krājumu nekavējoša atjaunošana 
(ogļhidrāti); 

 *  skābekļa parāda likvidēšana;
 *  brīvo radikāļu daudzuma samazināšana;
 *  psiholoģiskā atslodze;
 *  rehidratācija;
•	 atjaunošanās pēc sacensību perioda:
 *  metabolisma galaproduktu izvadīšana no organisma;

*  atjaunošanās, reabilitācija, pārslodzes likvidēšana un ārstēšana 
(dažādos orgānos un sistēmās);

 *  galīgā traumu ārstēšana;
 *  psiholoģiskā rehabilitācija.

28. tabula. Farmakoloģisko līdzekļu grupas atjaunošanās procesā

Sporta veids Vitamīni Ergogēnie 
līdzekļi Adaptogēni Antioksidanti Antihipoksanti

Izturība + ++ + + +

Spēks, ātrums + +++ ++

Divcīņas + + +

Koordinācija + + ++

Sporta spēles + ++ +

Bieži atjaunošanās procesiem netiek pievērsta nepieciešamā 
uzmanība. Parasti to uzkrauj uz paša atlēta pleciem. To nedrīkst darīt, 
jo ar iepriekšējo sacensību periodu sportista karjera parasti nebeidzas. 
Brīvais laiks, kas ir pēc sacensībām, jāizmanto ārstēšanai un fizioterapijai.

9



144

FarMaKoLoĢISKIE LĪDZEKĻI SPortĀ

Vitamīni ir organiskas vielas, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu 
atlēta organismā notiekošos bioķīmiskos un fizioloģiskos procesus. 
Vitamīni nav plastiskais materiāls, ar kuru var veidot muskuļu masu, 
bet tie var stimulēt šo procesu. Vitamīnu galvenā loma ir saistīta 
ar bioķīmisko procesu regulēšanu. Vitamīni organismā ir vajadzīgi 
minimālos daudzumos, bet neskatoties uz to, tie ir nepieciešami kā 
uztura komponente.

Nepietiekoši ar vitamīniem nodrošinātā organismā, izveidojas 
hipovitaminoze vai avitaminoze. Tādēļ rodas vielmaiņas traucējumi un 
ar tiem saistītie visu funkciju traucējumi.

Vitamīnu deficīts veidojas daudzu iemeslu dēļ. Galvenie iemesli ir 
nepietiekamais vitamīnu daudzums uzturā vai palielinātais vitamīnu 
pieprasījums, kas ir raksturīgs fizisko slodžu laikā.

Praktiski veseliem indivīdiem vitamīnu diennakts devas lielums ir 
atkarīgs no daudziem un atšķirīgiem faktoriem: no klimatiskiem un 
daudziem citiem apkārtējās vides faktoriem, kā arī no fiziskās slodzes 
intensitātes, no psiholoģiskās slodzes. Piemēram, viduskalnes apstākļos, 
paaugstinātas temperatūras apstākļos, vitamīnu nepieciešamais 
daudzums palielinās 1,5–3 reizes.

Vajadzība pēc vitamīniem ir būtiski atkarīga no ēdiena kaloritātes 
un no olbaltumvielu, ogļhidrātu un tauku savstarpējās proporcijas. 
Palielinoties ēdiena kaloritātei, palielinās arī vajadzība pēc vitamīniem. 
Jo vairāk uzturā ir ogļhidrātu. jo vairāk ir nepieciešams B1 vitamīns. 
Taču jo vairāk ir augu valsts olbaltumvielu, jo vairāk ir nepieciešams PP 
vitamīns.

Viens no galvenajiem nosacījumiem vitamīnu lietošanā ir to 
kompleksā lietošana. Tās pamatā ir to kompleksā savstarpējā saistība 
un iedarbība, kas dod iespēju vienlaicīgi iedarboties uz vairākiem 
bioloģiskajiem procesiem. Vitamīnu iedarbības pastiprināšanās ir 
novērojama, ja vienlaicīgi kombinē B1, B6,B2 un C,B1,B9 un PP, C 
vitamīnu ar P vitamīnu, kā arī B12, B9, B6 un C vitamīnu.

Sportā vitamīnus galvenokārt lieto, lai izvairītos no avitaminozes, 
praktiski visa gada laikā. Vitamīnu devas izmaiņas ir saistītas arī ar 
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nepieciešamas minimālas atpūtas pauzes 30–60 sek., bet starp 
maksimālās (īslaicīgiem) piepūles testiem ir nepieciešamas 4–5 
min. atpūtai. Savukārt sevišķi smagiem testiem ir nepieciešamas 
pat 1–3 atpūtas stundas.

•	 Atbildes reakcija. Atlētam pēc iespējas ātrāk ir jāsaņem 
informācija par testa rezultātiem. Jāpārliecinās, vai atlēts ir pareizi 
izpratis testa rezultātu lomu turpmākajā treniņu procesā. Atlētam 
jāsaprot, ka testa rezultāti nav sacensību darbības rezultāts. 
Katram individuāli ir jāizskaidro testa rezultātu nozīmīgums un to 
ietekme uz turpmāko treniņu procesu. Nepieciešamības gadījumā 
var optimizēt motivāciju turpmākajiem treniņiem.

SPĒKa IZPauSMJu tEStĒŠaNa

Izvēloties nepieciešamos spēka testus, ir svarīgi, lai tie būtu atlētam 
atbilstīgi un specifiski jeb atbilstīgi spēka programmai. Nevar testēt roku 
muskuļu spēku, ja trenēta ir tikai kāju muskulatūru. Kā tika iepriekš 
norādīts, testu rezultāti norāda uz treniņu programmas efektivitāti. 
Izmantojot testa vingrinājumus, kuri ir treniņu procesa sastāvdaļa, var 
samazināt testu laikā iegūto iespējamo traumu daudzumu, tie dod arī 
iespēju efektīvi atlasīt spēka vingrojumus treniņu procesam. Ja testēšana 
notiek pirms fiziskās kondīcijas palielināšanas procesa (iesācējiem), tad 
šāda veida testiem jānotiek pirmajā treniņu nodarbībā. Praktiski šie testa 
vingrojumi ilgāku laiku var būt galvenie treniņu vingrojumi pašā treniņu 
procesā, kā arī rada iespēju uzrādīt reālu spēka izpausmi vingrojumos, ja 
treniņa slodzes tiek izpildītas ar tādiem pašiem vingrojumiem, kādi tiek 
izmantoti testos (Hoffman u.c., 1992). Spēka testos parasti izmanto daudz 
locītavu vingrojumu, kas paredz lielu muskuļu masu iesaistīšanu spēka 
izpausmēs. Protams, ka spēka treniņos tiek izmantoti arī tādi vingrojumi, 
kuros tiek iesaistīti mazie muskuļi atsevišķās locītavās. Piemēram, lai 
noteiktu atsevišķu kāju muskuļu spēku ceļa locītavās kā kreisai tā arī 
labai kājai, veicot ceļa ekstensijas vingrojumus, vai, lai noteiktu muskuļu 
antagonistu spēka izpausmes (ceļa locītavas fleksorus).


