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Ciklusos időszakok a felkészülésben

- Alapozó időszak I.-II. (6-10 hét)
- Formába hozó időszak (vegyes, technikai-taktikai, verseny)

- Formában Tartó időszak (formaidőzítés időszaka)
- Regenerációs időszak (prevenció)

 Az időszakokat makrociklusra (több mezociklust foglal magába),
mezociklusra (4-6 hét), mikrociklusra (7-10 nap) bontjuk, a
fejlesztések meghatározásával.

 A fejlesztéseket az elmúlt időszak versenyeinek részletes elemzésével
(versenybeszámoló) és az edzések kontrollálása alapján határozzuk
meg.

 Az erőfejlesztést és a kondicionális képességek fejlesztését a
mezociklushoz igazítjuk a hatékonyság érdekében



Edzéstervezés a kötöttfogású válogatottnál
- Mérések (teljesítmény diagnosztika, szintfelmérés, verseny). A folyamatos

mérések megállapították, hogy a felnőtt kötöttfogású válogatott összes
tagja közel, azonos szinten terhelhető (homogén csoport)

- A terhelés helyes megválasztása, igen nagy szerepet játszik a
szuperkompenzáció (terhelés-pihenés megfelelő aránya)
megvalósításában.

A tapasztalataink alapján:
 Kis terhelés - már edzés végén befejeződik a regeneráció

 Közepes terhelés - fél vagy egy nap alatt befejeződik a regeneráció
 Nagy terhelés - egy vagy két nap alatt befejeződik a regeneráció
 Extrém terhelés - három vagy négy nap alatt befejeződik a regeneráció

Az azonos terhelhetőség, miatt egy időszak előtt, mindig meghatározunk egy
modellt, ami minden alkalommal változik, így elkerülve az adaptációt (mindig
új inger), illetve a terhelés-pihenés arányát is változtatjuk (3-1, 5-1, 2-1, 1-1).



*3-1 *5-1



Edzésterv és a modell kapcsolata

- Az edzésterhelés megállapítása egy adott foglalkozás alkalmával
szubjektív, de természetesen a megfelelő versenyzői követéssel
megállapítható, hogy egy adott edzés, milyen ingert vált ki egy bizonyos
versenyzőnél/versenyzőknél/csapatnál (Pl.: 16x1 perc iramküzdelem,
nem ugyanazt az ingert váltja ki, mint 3x10 perc küzdőbirkózás)

- Minden időszakban ugyanazon képességeket fejlesztjük (technikai-
taktikai képzés, kondicionális képzés, erő és erő-állóképesség képzés)
csak a foglalkozások arányát változtatjuk

- A „reggeli torna” képzése, kisebb mértékű finomabb mozgásokra
fokuszál (technikai képzés versenyidőszakban, tartó izmok fejlesztése
gyógytornával, úszás, könnyed futás).

- A reggeli időszakban a célunk a versenyzők felkészítése a napi megfelelő
és minőségi terhelésre

- A megtervezett edzéstervet folyamatosan igazítjuk a versenyzők fizikai
és mentális állapotához



Alapozó Időszak I.-II.

- Az időszak kezdeti és vég szakaszában a kondicionális képességeknél
az anaerob (oxigén jelenléte nélkül), a középső szakaszban az aerob
(oxigén jelenlétével) energianyerést fejlesztjük

- Az erőfejlesztésnél a maximális erő, gyorserő, erő-állóképesség
képzése dominál, amit általános és sportágspecifikus formában is
fejlesztünk

- A birkózó küzdelmeket csökkentjük és az adott mikrociklushoz igazítjuk
- A robbanékonyság fejlesztést sem hagyjuk el
- Az erőfejlesztésnél maximális erő fejlesztés és izomkeresztmetszett

növelés vegyesen megtalálható (erő-állóképesség minden alkalommal)



Formába hozó és formában tartó időszak

- A jelenlegi szabály megköveteli az akciókényszert, így a lüktető iramú
küzdelmeket előtérbe helyezzük

- A formába hozó időszakot súlyozzuk a fejlesztési irányzatokhoz
(technikai-taktikai képzés, erőképességek, kondicionális képességek,
egyéni képzések)

- A formában tartó időszakban a robbanékonyság fejlesztést
sportágspecifikusan is végezzük, az egyéni taktikai-technikai
jellemzőket és a mentális készséget megfelelő szinten képezzük

- A döntéshozó képeségeket oktatjuk (anticipációs készség, reakcióidő,
reakciógyorsaság, idegrendszeri paramétereket) a két időszakon belül
folyamatosan, sokszor sportágspecifikus játék formájában

- Az edzéseinket kis mértékben, de folyamatosan változtatjuk az új
ingersűrűség elérése érdekében



Regenerációs időszak

- Két mezociklus között, mindig egy hét regenerációs időszak valósul
meg, ahol a terhelést nagy mértékben csökkentjük és a 2-1
edzésmetódus jellemzi a mikrociklust

- A regenerációs időszak célja a versenyzők testi és lelki (az edzés
stresszt vált ki) feltöltődése a következő időszakra

- A jelenkori élsportban, így a birkózásban is a regeneráció és a terhelés
aránya meghatározó egysége a sikernek

- Versenyzőinknek nagy segítség a válogatott mellett dolgozó masszőr
(Hadi Gergely), aki segíti a minél gyorsabb regenerálódást, akár két
foglalkozás közötti időszakban is

A felnőtt kötöttfogású válogatott edzéstervét az említett, módszerek
alapján készítjük el, amit én mindig fontosnak tartok, hogy meglássuk a
lényeget bármely időszakban is tartunk.



Köszönöm a figyelmet ! 
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