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Állóképesség: A szervezet azon képessége, amely lehetővé teszi a sportmozgás hosszú ideig, a teljesítmény 

csökkenése nélkül történő végzését. 

Megnyilvánulási formája lehet általános és speciális. A szervezetben létrejövő energia nyerési folyamatok 

alapján is csoportosítható. 

Labdarúgás tekintetében az állóképesség kialakítása inkább játékok és mérkőzés szituációk, 

helyzetmegoldások segítségével történik, de bizonyos állóképességi területek és felkészítési időszakok 

esetén alkalmazunk labda nélküli gyakorlatokat is. 

A labdarúgók állóképességi mutatóit és szervezetük fejlesztési területeit a következő élettani kapacitások 

figyelembevételével kell kialakítanunk: 

 Aerob kapacitás: a szervezetben a terhelés során az oxigén felvétel fedezi a felhasználás igényét, 

tartós munkavégzést biztosít hosszú időn keresztül. 

 Maximális oxigén felvétel kapacitás: meghatározó a hosszú távú terhelések esetén, életkorral és nemi 

különbségekkel változik értéke, bizonyos érték alatt nem tesz lehetővé kiemelkedő 

sportteljesítményt. 

 Anaerob alaktacid kapacitás: nagy intenzitású, rövid ideig tartó terhelés magas szintjét teszi lehetővé, 

tejsav felszaporodás nélkül. 

 Anaerob laktacid kapacitás: nagy intenzitású, rövid ideig tartó terhelés magas szintjét teszi lehetővé, 

jelentős tejsav felszaporodás mellett. 

 

A szervezet különböző rendszereinek állapota és fejlettségi szintje döntő az állóképesség kialakítása 

érdekében. Ezek:  

 szív és keringési rendszer 

 légző rendszer 

 izomrendszer 

A szervezet különböző funkcionális rendszereinek együttes fejlesztése adhat csak jó állóképességi szintet. 
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A szervezet állóképességi teljesítménye a következő típusokban mutatkozik meg: 

 Hosszú távú állóképesség (15 perc feletti terhelés esetén) 

 Középtávú állóképesség (2 és 15 perc közötti terhelés esetén) 

 Rövidtávú állóképesség (30 másodperc és 2 perc közötti terhelés esetén) 

 Gyorsasági állóképesség (30 másodpercig tartó terhelés esetén) 

 Erő állóképesség (izom terheléssel szembeni képessége) 

 

Az állóképesség fejlesztés edzés módszerei 

 

 

 

 

Maratoni módszer   Fartlek módszer   Intervall módszer      Ismétléses módszer 

 

  Labdarúgók állóképességi munkáját az év minden időszakában végezni kell. Természetesen 

hangsúlyozottabban nyílik erre mód a téli és a nyári felkészülési időszakban, de a verseny időszakban is 

folyamatosan szinten kell tartani a kialakított állapotot. Az állóképességi mutatók optimális szintjét az 

utánpótláskor szenzitív időszakainak megfelelő edzésmunkával lehet kialakítani, de idősebb korban is 

jelentős pozitív változások érhetők el az állóképesség növelésének területén.  

  Profi felnőtt csapatok felkészítésénél természetesen a hétvégi – esetleg hétközi – mérkőzés határozza 

meg az állóképességi munka sajátosságát. A labda nélküli feladatok, futó feladatok különböző távokon és 

sebességgel segíthetnek kikapcsolni a labdás feladatokban, játékokban szükséges döntések pszichés 

terhelését, a játékosok számára szellemi felfrissülést is okozhatnak. 

  Megtöri az edzések játékfeladatokra és helyzetmegoldásokra épülő folyamatát. A labda nélküli 

állóképesség fejlesztő feladatok jól tervezhetőek és kontrollálhatóak, a terhelési szerkezet egyszerűen 

beállítható.  

Tartós jellegű Szakaszos jellegű 
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Felkészülési időszakok állóképességi munkája labda nélkül 

  A hosszabb téli felkészülésben nyílik mód jobban az elvárt szint kialakítására, általában 6 hét ideális 

lehet erre. A felkészülést megelőzően szükséges a játékosokkal terheléses vizsgálat elvégzése, ahol 

megállapíthatjuk aktuális állapotukat, képet kaphatunk a maximális pulzusszámukról és anaerob 

küszöbértékükről, valamint légző rendszerük állapotáról. Ezek az értékek szükségesek a személyre szabott 

terhelési mutatók kialakításához. Felnőtt profi játékosok esetén csak az egyénre szabott felkészülési terv 

adhat kielégítő megoldást. Természetesen az egyéni programok az aktuális időszak edzéselméleti 

módszerének megfelelőek. 

1-2. hét 

 Tartós módszer alkalmazása folyamatosan növekvő terheléssel. Segítségével a hajszálér rendszer 

javul, a gázcsere gazdaságosabbá válik, javítja a szervrendszerek szinkronizált működését. Növeli a 

szívkamra térfogatát, vércukor homeosztázist javítja. Eszközei egyenletes tempójú és közepes iramú 

futások 2000m-től 8000 méterig és az ugyanilyen tempót adó labdás gyakorlatok és játékok. Ennek 

beállítása és optimális meghatározása a játék terület és a résztvevő játékosok létszámával történhet. 

A terhelés ideje 10 perctől 45 percig eltarthat. A pulzusszám 150-160 érték között.  

 A tartós módszeren belül is megkülönböztetünk extenzív és intenzív tartományt, amelyek terjedelme 

és intenzitása különbözik egymástól, a felkészülésben pedig egymást követik szakaszaik. A második 

hét végén csökken a tartós terhelés mennyisége és a Fartlek módszernek megfelelő iramváltásos 

futófeladatok veszik át a vezető szerepet az edzésmunkában. A futószakaszok távolsága csökken, 

váltakozó iramú szakaszokat iktatunk be. Hatásaiban megegyezik a tartós módszer által kiváltottal. Az 

összterhelés mennyisége megegyezhet az előző időszakéval. 2-3 x 10-15 perces blokkokat végeznek a 

játékosok. 

3-4. hét 

 Az intervall jellegű edzésgyakorlatokkal folytatódik a játékosok állóképességi felkészítése. Az 

extenzív intervall gyakorlatokat szintén – a többi állóképességi módszerhez hasonlóan – labdarúgók 

esetén jobb labdás feladatokkal megoldani, de van lehetőség labda nélküli futófeladatokra is. Ezeknél 

a terhelési szerkezet a következőképp alakulhat: A pulzusszám egyéntől függően 170-185 közötti 

tartományban mozog a terhelés alatt és 2-5 x 8 x 30-60 mp terhelést jelent a játékosok számára. Ez 

lehet futó és más mozgásos feladat (pl. sorozatszökdelések). 
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5-6. hét 

 A felkészülés nagyobb részét az intervall jellegű feladatok (mini-,rövid- és középtávú intervall vagy 

intenzív intervall) adják, de belépnek a gyorsasági állóképességet előkészítő ismétléses módszer  

használatával végzett gyakorlatok, valamint a gyorsaságfejlesztés állóképességi elemei (pl. ismétléses 

sprintképesség). A tartós módszert a versenyidőszakban inkább regeneráció céljából használjuk, a 

fartlek jellegű futófeladatokat azonban heti egy alkalommal be lehet illeszteni az edzés programba. 

Az extenzív és intenzív intervall terhelés már állandó részét fogja képezni a versenyidőszak heti 

edzésmunkájának, azonban az említett módon már inkább labdás feladatok végrehajtásán keresztül. 

Az ismétléses módszer szintén állandó eleme a játékosok gyorsasági állóképességi szintjének 

fenntartására 

 A játékosok állóképességi optimumát kialakítandó és a tartós alkalmazkodást kiváltó terhelési 

szerkezet csak a terhelés periodizációja révén valósítható meg. Ennek működtetése biztosítja az 

állandóan növekvő alkalmazkodást és a terhelés egyenletes eloszlását, valamint az egyes 

állóképességi komponensek egyidejű fejlesztését. 

 Az állóképességi munka makro-, mezo- és mikro ciklusainak kialakítása, valamint a rendszeres 

időszaki tesztek és próbák alkalmazása adhat visszajelzést az elvégzett munka hatékonyságáról és a 

szükséges módosításokról, valamint az egyéni alkalmazkodások szintjéről. 

 A labda nélküli állóképességi gyakorlatok és feladatok azonban nem adhatják a labdarúgók 

állóképesség fejlesztésének nagyobb részét. A labdarúgás komplexitása miatt játékosaink 

állóképességi mutatóit célszerűbb játékhelyzetekkel és labdás feladatokkal kialakítani és fejleszteni. A 

játékosok számára is élvezetesebb, bár az edzőtől sokkal több gondolkodást, tervezést és felkészülést 

igényel. De csak ez az út lehet igazán célravezető, hisz 

 

„ A LABDARÚGÓEDZÉS KONDÍCIÓEDZÉS ÉS A KONDÍCIÓEDZÉS LADBARÚGÓEDZÉS” 


