
    –   „A szükséges tudás a változáshoz” 

1 
 

IMPAKT FAKTOR - IF 

….hatékonyság az edzésben, felkészítésben.. 

Sportágtól függetlenül az edzés célja a teljesítmény növelése vagy a teljesítmény megtartása lehet. A 

teljesítmény azonban függ az edzésen alkalmazott edzésmódszerek hatékonyságától.  

A hatékonysági mutatót a tudományos teljesítmény mérésére „Impakt Faktornak” nevezik, és eszerint 

rangsorolnak be tudományos cikkeket, folyóiratokat minőség szempontjából. Vagyis ez a „hatástényező” 

határozza meg azt, mennyire értékes egy kutatás vagy írás. Ennek a hatékonyságát speciális képlettel 

kiszámítják, mérik és jelölik. 

Ez a tudománymetriai mérőszám természetesen a sporttudományos kutatásokra is vonatkozik, és rangsort 

állít fel ezen a területen a különböző kutatások között. Később ez a kifejezés - talán nem is biztos, hogy 

helyesen – a konkrét edzésgyakorlatokra is át transzformálódott. Vagyis hatástényező alapján kezdte 

rangsorolni a gyakorlatokat pl. balesetből felépülő gyógytornát végző számára akár lehet egy segítség nélküli 

lépés is magas IF. Egy élsportoló számára pedig kifejezetten az idő, célirányosság, befektetett munka/hatás 

szempontjából válik érdekessé bármilyen gyakorlat. A kérdés mindig az, hogy mennyi, milyen minőségű, és 

tartalmú edzésmunka elvégzése szükséges ahhoz, hogy a pillanatnyi világelitet megelőzze a sportolónk. Igy a 

hatástényező vizsgálata akár egy gyakorlatra is érthető. Így lehet egy gyakorlat magas vagy alacsony IF. Így 

alakult ki a High Impakt Factor Exercise/s is, ami edzői szakzsargonnak is mondható, de mindenképpen jelzi azt 

a szándékot és irányt, amit szeretne tükrözni.  

De tulajdonképpen mit is jelent valójában hatékonynak lenni, és milyen tartalmi környezetben érdemes ezt 

megvizsgálni? Az edzői munka felelőssége abban rejlik, hogy egyénre szabott módon fogalmazza meg az 

edzésmunkát, és azt dinamikus folyamatkontrollal (napi, heti, havi) szinten leköveti. Fentiekből kiderül, hogy 

mindennek az alapja valamiféle objektív kiindulási pont lehet, amely hasonlóan az orvosi beavatkozáshoz 

először a probléma diagnosztizálásával kezdődik, legyen az humán, vagy épp állatorvoslás.  

Diagnosztika 

A diagnosztikai vizsgálatok során az edzőnek meg kell tudnia fogalmaznia, hogy egyáltalán mit szeretne 

megmérni, milyen adatokra kíváncsi valójában. A vizsgálatokban szereplő modulok nagymértékben 

befolyásolják majd az edzésmunkát - hiszen az edző a vizsgálatokon kapott adatok alapján kezd el dolgozni -, 

ezért nem mindegy milyen modulokban történik meg a diagnosztikai vizsgálat. A vizsgálati modulok kijelölését 

a sportág nagymértékben befolyásolja. Természetesen általános alapelvek, sztenderdek itt is léteznek, de 

mindenképpen specializált vizsgálati rendszert kell létrehozni. A vizsgálati rendszert kell a sportolóhoz igazítani 

nem pedig fordítva. Tehát az is előfordulhat, hogy egyetlen edzésen sem vett részt a sportolónk, de már a 

vizsgálati modulok kijelölésekor eldőlhet, hatékony lesz-e a közös munka. Itt érvényesül a mérés-ellenőrzés-

visszacsatolás elve, melynek ciklikussága és megfelelő időben történő visszacsatolása nagymértékben 

befolyásolja a sportoló teljesítménynövekedésének görbéjét. Egy diagnosztikai jegyzőkönyvből sok minden 

kiolvasható és kaphatunk konkrét irányelveket is. Azonban az edző döntése és felelősége, hogy milyen 

prioritásokat állít fel a különböző területek fejlesztésekor, hiszen a sportolónknak - amennyiben versenyző – 

nem szegheti kedvét az esetleges sikertelenség, még akkor sem, ha egy-egy területet hangsúlyozottan kell 

fejleszteni. Minél fiatalabban kezd el egy edző dolgozni egy sportolóval, annál nagyobbak a lehetőségei a széles 

alap megteremtéséhez, és annál több idő jut a különböző képességek maximalizálására. Nem így van ez egy 

idősebb sportolóval, ahol korlátozott idő van a sportkarrier kiteljesítésére. Ebben az esetben több területet 

kell párhuzamosan prioritásként kezelni, eredménykényszer mellett, elviselve annak mentális nyomását is. 

Éppen ezért itt a legnagyobb az edzői felelősség, mert nincs idő a kísérletezésre, javításra és végleg 

zsákutcában köthet ki a sportoló. Nincs rosszabb a beteljesületlen álmoknál, és ezt azok a sportolók tudják 

csak igazán elmondani, akik lezárták sportkarrierjüket a bennük rejlő lehetőség és az azokból fakadó 
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eredmények nélkül. A sportoló felelőssége is nagy, mert ha rossz edzőt választ, rámehet az egész 

sportkarrierje. Jó példa erre az amerikai tornászlány Gabby Douglas esete, aki Londonban egyéniben és 

csapatban is aranyérmet szerzett. 12 évesen 1500 km-rel távolabb lévő edzővel folytatta a munkát, mert ott - 

több ok miatt - hatékonyabbak voltak az edzések. Az előzőkből tehát jól látszik, hogy teljesen abszurd és 

felesleges egy mérésre elvinni egy sportolót, hiszen megmérni bármit meglehet, de különbséget csak 

viszonyításkor kaphatunk.  

Az edzők számára rendelkezésére állnak egyéb mérési rendszerek is, azonban a 21. században a rendelkezésre 

álló legjobb módszereket érdemes használni, melyek az élettani folyamatokat is vizsgálják, hiszen a sportoló 

oxigén transzport adatait, vagy CK adatait nehéz lenne leszűrni pl. egy FMS mérésből, de nem is ez a feladata. 

Továbbá az ún. időzített bombák kiszűrése is fontos, pl. a gerinc csigolyáinak egymáshoz viszonyított krónikus 

szögváltozásait jó tudni, amelyek később tönkre tehetnek egy sportkarriert, rosszabb esetben akár egy életet 

is. Az, hogy egy edző reménykedik a fejlődésben a módszereinek köszönhetően nem elég, a remény ugyanis 

nem stratégia! A sportoló teljesítményének növelése érdekében hosszútávú stratégiára és objektív elemekre 

van szükség a legmodernebb módszerekre támaszkodva. A sportoló sportkarrierjének megtervezése ezt is 

magába kell foglalja.  

A feltárt objektív, és a látott - sportszakmai - szubjektív kép összevetése után lehet elkezdeni a sportoló egyéni 

képzését, kizárólag a rá jellemző személyes programmal. De miért is van erre szükség? Mindannyian mások 

vagyunk, mások az antropometriai jellemzőink, mások a biomechanikai jellemzőink, más anyagcserével, más 

idegrendszerrel stb-vel jöttünk a világra, nem utolsó sorban mindannyiunknak más a személyisége. Az egyéni 

képzés lényege, hogy a meglévő gyakorlat-, eszköz tárból egyénre szabott módon válasszuk ki a 

leghatékonyabb gyakorlatokat a látott kép és a diagnosztikai vizsgálat objektív képe alapján. Ha például 

sportolónk a megengedettnél nagyobb aszimmetriával rendelkezik, akkor ennek kezelésére a gyengébb oldal 

erősítését külön gyakorlatokkal, külön munkával hozzunk szinkronba. Természetesen ennek lehetnek okai, 

akár a sportágra jellemző mozgásminták miatt, amik jelen pillanatban akár dinamikus egyensúlyban is 

lehetnek, de a jövőre és a fejlődésre nézve nagy rizikófaktorral bírnak. Persze sok példát fel lehetne sorolni 

arra, hogy miért fontos egyéni képzésen, egyéni módszerekkel terhelni személyre szabott program alapján 

valakit. A kulcs a sportoló egész életét, szokásait, környezetét, jellemét, személyiségét stb. áttekintve jelenik 

meg kezünkben. Az elmúlt évek sporttudományos és edzésmódszertani trendjei pontosan a hatékonyság 

növelése céljából a prevenció felé tolódtak el, hiszen a legnagyobb ellenség a sérülés, ami nagyon durván 

tizedelheti versenyzőknél a versenyzői éveket, az általános fittségre törekvőknél pedig a kitűzött célokat, 

motivációt stb. Ezért jelent meg az élsportban és fitnesz sportban is a gyógytornában használat eszközök széles 

tárháza, a különféle stabilizáló, ízületi érzékelő, proprioceptív gyakorlatsorokkal együtt.  

Gyakorlattár 

 

Az edzői felelősség tehát azt diktálja, hogy folyamatosan bővítsük gyakorlattárunkat, hogy akár egy adott 

problémára ötven-száz gyakorlatunk is lehessen még akkor is, ha például otthonról elutazik a sportoló és nincs 

lehetőségünk professzionális edzőterem használatára. Az edzői munkában nagy kreativitásra van szükség ezen 

a területen, és ahhoz, hogy megértsük az alapelveket és egy edzést megfelelő progresszióval tudjunk 

felépíteni, vagy azok szintjeit a sportoló pillanatnyi állapotához dinamikusan tudjuk igazítani, nagy 

tapasztalatra és háttértudásra van szükség. Ezért tulajdonképpen nincs értelme különösebb titkolózásra pl. 

gyakorlatok eltitkolására, másolására mert bizonyos gyakorlatokat hiába lát, vagy használ egy másik műhely, 

ha nem tudja miért is alkalmazza pontosan. A kérdés mindig az, „mi a célja a gyakorlatnak?”. Ráadásul 

ellenkező irányba is elsülhet a dolog, mivel az is lehetséges, hogy egy „ellopott” gyakorlat egy jól felépített 

sportoló számára fejlődést hozhat, míg a lépcsőket kihagyó másik sportoló számára a gyakorlat értelmét veszti, 

sőt sérülést is okozhat. Egy konkrét példa: kerékpáron csak az tud kifáradni, aki tud kerékpározni. Ily módon 
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egy sportszer szakmailag helytelen használata nem fejt ki hatékony – pl. az izomcsoportra jellemző – munkát 

és csak feleslegesen tölti vele az időt a sportoló.  

Idő 

Többször előkerült az idő szó az edzés hatékonyságát vizsgálva. Igen! Ez a legszűkebb keresztmetszet. Az edzés 

hatékonyságát, a teljesítményt, a különféle módszereken kívül az edzéstervezés is befolyásolja. Az egyéni 

képzésen alapuló személyes edzésprogram pontosan a mérés-ellenőrzés-visszacsatolás elve miatt az egyén 

pillanatnyi állapotához igazítja az edzésingereket. Ezért hatékonyan gazdálkodik a sportoló idejével. Ez 

csapatsportágakban is működő modell egyébként. A kronológiai, biológiai és versenyzői életkor hármasának 

értelmezése fontos edzői feladat. 

Edzéstervezés 

A különböző edzésingereket adó a sportágra jellemző mozgásokat parciókra bontva kisebb szakmai modulokra 

szétszedve un. edzésfolyammá lehet alakítani. Ebből az edzésfolyamból, amely tartalmazza a sportágra 

jellemző teljes spektrumot, A-Z-ig (egészen a regenerációig) kell kiválasztani a sportoló napi idegrendszeri, 

izomzati, motivációs stb. állapotához képest - szem előtt tartva a különféle teljesítményzónákra érvényes 

pihenési-regenerációs időket - az aznapi terhelést.  

Egyszerűbben: csak azt, és úgy terhelünk, amire képes a sportolónk a pillanatnyi állapota alapján. Azt viszont 

a legjobb minőségben. Konkrét példa:  

Az edzésfolyamban szerepelő modulok küzdősport esetén: 

 technikai edzés szermunkában 

 technikai edzés partnergyakorlatokkal  

 technikai küzdelem  

 stratégiai, taktikai képzés 

 általános és speciális kondicionálás  

 idegrendszeri, izom-ideg kapcsolati edzések  

 képességfejlesztések különböző területei 

 reakciógyakorlatok  

 koordinációs gyakorlatok 

 mentális edzés/audio visual training stb. 

 fájdalom tűrő képesség, ütő-, rúgó felületek edzése 

 regeneráció 

Akkor lesz hatékony az edzése a sportolónknak, ha szem előtt tartjuk a diagnosztikai vizsgálaton kapott 

méréseket, azokat a fenti edzésfolyamban szereplő modulok ciklikus váltásával megfelelő terhelést adunk, és 

a már említett egyénre szabott magas IF gyakorlatokkal végezzük az edzésmunkát.  

Az edzőnek meg kell tanulnia több dimenzióban gondolkodnia. Egyszerre kell látnia a különböző fejlesztési 

területeket és szinteket, és ezeket egyben, komplexen is szükséges látnia.  

A sportoló pillanatnyi állapota is meghatározza, hogy aznap milyen gyakorlatok minősülnek számára magas IF 

gyakorlatnak. Az is lehet, hogy az élettani mutatók, teljesítmény hullámzás, nőknél menstruáció miatt, vagy 

épp sérülés miatt jelentősen alacsonyabb hatásfokú gyakorlatokat kell alkalmaznunk, de a cél mindenképpen 

az kell legyen, hogy az adott pillanatban a legjobb minőségű munkát végezze el. Így nincs kidobott edzés, nincs 

elpazarolt idő. 
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Ezért is változott az egyéni sportolók felkészítése nagy mértékben az elmúlt évtizedekben, és Magyarországon 

is felmerült a kérdése az úszásban, a kajak-kenuban, a vívásban, hogy szükség van-e számukra a klasszikus 

szövetségi kapitány-válogatott modellben működni. Ha megvizsgáljuk a riói olimpia érmeseit, jól láthatók az 

ok-okozati összefüggések. Az egyéni képzésen alapuló személyes edzésprogramban dolgozó nemzetközi szintű 

sportolók edzéshatékonyságát oly módon lehet növelni, hogy csapatot állítunk az egyén mögé, amely minden 

tekintetben ki tudja szolgálni a fejlődését, és egy cél lebeg az egész csapat szeme előtt: a kiemelt sportoló 

teljesítményének maximalizálása. 

 

Személyiség 

Az edzés hatékonyságát és a teljesítményt nagyban befolyásolja a sportoló személyisége, amelynek alakítását 

naponta végeznie kell az edzőnek, hiszen teljesítményszint növekedés csak úgy érhető el, ha a sportoló a 

sikerei, győzelmei ellenére a fejlesztési területekre koncentrál, és ott az objektív mérésekre is támaszkodva 

előre akar lépni. Tapasztalatok és kutatások alapján is az a sportoló tud hosszútávon motivált maradni, aki nem 

versenyeredményekben méri a fejlődését, hanem mozgásban és különféle viszonyítási rendszerekben pl. idő, 

táv, sebesség stb. A sportolói személyiség kialakítása érzékeny terület. Így közelíti meg a szakirodalom: „Ha az 

edzéssel és a sportfelkészítéssel a sportolói személyiség fejlesztése terén merülnek fel problémák, akkor ennek 

alapja az ember életébe való nevelő szándékú beavatkozás, amivel a pedagógia és pszichológia foglalkozik.. 

Értelmi képzés 

A sportoló folyamatos értelmi képzése a kihívást kereső személyiség felépítése a közös szakmai nyelv 

kialakítása és a valós szakmai alapon történő értékelési rendszer és a hozzá tartozó kommunikáció kialakítása 

ugyanolyan fontos, mint maga a szakmai munka. Hamis értékelés egy verseny, egy teljesítmény után hamis 

önképet adhat, és elvágja az utat a fejlődés elől. Hogyan tudjuk megtalálni a legmagasabb IF gyakorlatokat az 

adott sportág edzésfolyamban lévő különböző moduljaiban?  

A sportoló visszajelzése alapján, az edzői szubjektív képe alapján - és amennyiben mérhető -, mérések alapján 

tudunk bizonyosságot levonni és a megfelelő progressziós irányokat kijelölni. Ha azt meg tudjuk értetni a 

sportolóval, hogy az önellenőrzés, a belső kommunikáció rendkívül fontos a számára, és ő maga is edzője 

önmagának, akkor létre tud jönni a legideálisabb állapot, mely szerint önfejlesztővé vált a sportolónk, ahol a 

belső és a külső kép, valamint az objektív mérések szinkronizálása teszi a leghatékonyabbá a munkánkat.  

Csapdák 

Sok csapda van egy edzői pályafutás során, melyek egyébként jelzik az edzői kvalitás pillanatnyi állapotát is. 

Minden edzőnek vannak kedvenc gyakorlatai, kedvenc eszközei, pedagógiai praktikái, módszerei. Ha ezektől 
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el tud vonatkoztatni az edző, és megtalálja a sportolóra a legmagasabb IF gyakorlatokat, akkor lesz a 

legnagyobb a teljesítmény növekedés. Tehát hiába jelenik meg egy új szer, vagy hiába szimpatikus, vagy épp 

nem szimpatikus egy gyakorlat, ennek semmilyen jelentősége nincs, mert csakis a sportolót kell alapul venni. 

Minden olyan eszköz vagy módszer használata, amely időt vesz el a magasabb IF gyakorlatoktól, 

tulajdonképpen az alázatosan gyakorló sportolót csapja be. Ezért van az, hogy egyesületváltáskor vagy 

edzőváltáskor, az új környezet és motiváció, a komfortzónából történő kilépés mellett a magasabb IF 

gyakorlatok extrém fejlődéseket hozhatnak egy-egy sportolónál. Sok edző egy-két szer bűvöletében él, 

amelyek ideig-óráig fejlődést hozhatnak, majd Einstein szavai igazolódnak be: „Ugyanazon módszerekkel csak 

ugyanolyan eredményre juthatunk” 

Egyebek 

Nem mindegy, hogy milyen áron (milyen mentális megfeszülés árán) érjük el a sportolóink különböző 

képességeinek javítását. Vannak olyan körülmények a módszereken kívül, amelyekkel egy hét alatt nagyobb 

teljesítménynövekedést lehet elérni, mint három hetes, egy hónapos edzésmunkával. Környezetváltozás, vagy 

a dietetikai modul pontos betartásával rövid idő alatt nagyobb eredményt lehet elérni. Konkrét példa: a 

magaslati edzéseken negyed annyi idő alatt hozható jó formába egy sportoló, aminek felbecsülhetetlen értéke 

van, különösen sorozatterheléskor. Tengerszinten is lehet terhelni egy sportolót, és háromszor annyi idő alatt 

hozható is a teljesítmény növekedés, amely azonban hosszútávon megbosszulhatja magát, mert a versenyző 

akár két-három évvel előbb is leköszönhet, motiváció vesztés miatt, elfárad stb.  

Összegzés 

Tehát a hatékonyság növelése - az idő szemüvegén keresztül- vizsgálva a következőkben rejlik:  

 diagnosztikai vizsgálat 

 megfelelő diagnosztikai modulok felállítása 

 prioritások felállítása objektív alapokon 

 egyénre szabott magas IF gyakorlatok 

 mérés-ellenőrzés-visszacsatolás 

 sportolóra jellemző edzésfolyam összeállítása 

 élettani folyamatoknak megfelelő edzések 

 értelmi képzés 

 motiváció fenntartása 

 dinamikusan változó, egyénre szabott progressziós gyakorlatok 

 egyebek 

Fentieket egybevetve lehet kidolgozni különféle periodizációs modelleket sportolóink számára, amelyekkel a 

legjobb formába tudjuk hozni őket a különböző versenyekre. Az edzői felelősség tehát abban rejlik, hogy 

időarányosan a leghatékonyabb módszerekkel, legmagasabb IF gyakorlatokkal a legcélravezetőbb módon 

segítse a sportolót legjobb tudása szerint. Ennek hiányában a sportoló becsapottá válik, és sportkarrierje, 

annak eredményessége nagymértékben csorbulhat.        

Köszönetnyilvánítás 

Köszönet Dr. Kovács Péternek a Sportkórház diagnosztikai labor vezetőjének a közel tíz éves közös munkáért, 

amellyel nem csak bajnoki címeket és kimagasló teljesítményeket tudtunk elérni, hanem nagy mértékben 

segítette az edzői munkámat. Külön köszönet azért, hogy a diagnosztikai vizsgálatok alkalmával mindig 

termékeny kommunikációval segítette tanulási folyamatomat.  

írta: Agócs Tibor 


