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IZVLEČEK
Dandanes je v slovenskem prostoru tematika o pravilnem načrtovanju in izvedbi splošne
telesne priprave v motokrosu slabše razkrita, zato smo se slednjo odločili podrobneje
razdelati. Veliko ljudi, ki se bodisi rekreativno ali tekmovalno ukvarja z motokrosom, posebej
mladih, o tem ne ve nič ali zelo malo.
Ker je ta šport izredno zahteven in najatraktivnejši izmed motociklističnih panog, zahteva od
tekmovalca visoko stopnjo telesne pripravljenosti. Žal se tega veliko tekmovalcev ne zaveda,
če pa se, problemi nastanejo pri sestavi treningov in njihovi umestitvi v posamezna obdobja
tekmovalne sezone. Tekmovalci nimajo znanja o sestavi in ciklizaciji telesne vadbe na ravni,
ki bi omogočala konstanten napredek in služila kot preventiva pred poškodbami. Strokovnega
kadra pa v klubih, ki se ukvarjajo s to disciplino, skorajda ni.
V diplomskem delu smo predstavili najpomembnejše gibalne in funkcionalne sposobnosti za
uspešen in varen nastop na tekmovanju. Prav tako smo predstavili ciklizacijo kondicijske
vadbe, ki naj bi tekmovalcem omogočila dobro telesne pripravo, usmerjeno na boljši
tekmovalni rezultat in manjšo stopnjo poškodb. Pri sami pripravi diplomskega dela smo
uporabili dostopne vire iz domače in tuje literature na temo kondicijske priprave in ciklizacije
vadbe ter se opirali na lastne izkušnje.
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Title: Submission for physichal preparation of young motocross riders
Author: Miha Urbas
ABSTRACT
Proper design and execution of general physical preparedness (gpp) in motocross inside
Slovenian territory today is not revealed as it should be, therefore we decided to elaborate the
topic in detail. Many people that do the sport as their recreation or even those who compete
more seriously, know very little or almost nothing about the previous mentioned topic.
Because of the sport's nature which is extremely demanding and the most attractive above all
motorcycle racing branches, it requiers a high level of individual fitness. Unfortunately many
athletes does not realize the importance of being fit and even if they are the problems arise
with the training composition and their placement into different racing season periods.
Athletes do not possess enough knowledge about composition and periodization for physical
training at a level which would allow them to progress constantly and serve as a prevention
against injuries as well. There are almost no such staff in Slovenia that work proffesionaly as
personal trainers inside home teams.
In the diploma thesis we present the most important motor and functional features for a
succesfull and safe motocross racing performance. Furthermore we present the periodization
for the physical condition workout that is supposed to ensure a good physical preparedness
pointed towards better race results and lower injury percentage. For writing the diploma
thesis, we used available sources from home and foreign literatue on the topic of physical
fitness preparation and periodization of training along with personal experiences.
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1. UVOD
Motokros (MX) je soroden cestnemu dirkanju s to razliko, da se ne odvija po cesti in v
zaprtem dirkališču. Steze so konstruirane na neasfaltiranih podlagah, kot so različne vrste
zemlje, mivke, peska ipd. in zasnovane z raznimi vzponi, spusti, skoki – bodisi naravnimi ali
premišljeno umetno izdelanimi. Zaradi napredka tehnologije, predvsem amortizerjev, so
slednji ključni faktor vsakega načrta izdelave steze. V motokrosu sta pomembni dve veliki
posebnosti. Prva je način starta. Vsi tekmovalci so razvrščeni v vrsti drug ob drugem in
startajo istočasno. Na vseh večjih tekmovanjih »startna rampa« sprejme do 40 tekmovalcev.
Zadnja leta je postal cenjen tako imenovani »holeshot«, kar pomeni prvi v prvem ovinku.
Tekmovalec, ki mu to uspe, je na večjih dirkah denarno nagrajen. Druga posebnost je
izpeljava načeloma vedno dveh tekmovalnih voženj, pri čemer ima v primeru enakega števila
doseženih točk na koncu dneva večjo veljavo druga vožnja. Glede na rang tekmovanja trajajo
posamezne vožnje 20 minut in več. Na največjih tekmovanjih se vozi 35 minut. Ko preteče
zastavljeni čas, sta vedno dodana dva finalna kroga. Zmagovalec dirke postane prvi
tekmovalec, ki prevozi ciljno zastavo.
Zaradi razgibanosti terena in velike tekmovalnosti ta športna disciplina zahteva visok nivo
telesne pripravljenosti. Vsak motokrosist naj bi imel funkcionalne kvalitete vzdržljivosti
maratonca, hitrost šprinterja, eksplozivnost dvigalca uteži, gibljivost telovadca in koordinacijo
umetnostnega drsalca. Vse to je poleg psihološke, tehnične in taktične pripravljenosti glavni
dejavnik uspešnosti. Ker je v športu izjemno majhen odstotek pripisan sreči, so rezultati
vedno doseženi le s kombinacijo trdega dela, izrazito vztrajnostjo in smiselno načrtovanim
vadbenim procesom skozi daljše časovno obdobje. Le to nam omogoča razvoj ustreznih
sistemskih kapacitet, potrebnih za varen in uspešen nastop.
Kot v vsakem športu je tudi tukaj prisotna mračna stran v obliki poškodb. S slednjimi se sooči
vsak športnik, bodisi rekreativni ali vrhunski. Pravimo, da so poškodbe sestavni del športa,
vseeno pa jih je mogoče v določeni meri omejiti in preprečiti. Nekaj s pomočjo uporabe
zaščitne opreme in drugih varnostnih ukrepov, nekaj pa z ustrezno telesno pripravljenostjo.
Slednja je namreč naša glavna obramba pred številnimi zunanjimi vplivi, bodisi predvidenimi
ali nepredvidenimi.
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2. PREDMET IN PROBLEM
2.1. Zgodovina motokrosa
Motokros se je razvil v Veliki Britaniji, in sicer iz motorističnih poskusnih tekmovanj med leti
1906 in 1909. Tako tekmovanje so poimenovali kar prerivanje, kjer je bil glavni cilj biti prvi v
cilju (Motocross, 2013). Šport se je preko tras, ki so potekale preko gozdov in polj, dolgih kar
nekaj kilometrov ter zelo oddaljenih od gledalcev, premaknil v bolj zaprto in ožje območje, ki
je omogočalo navijačem nazorno spremljanje voznikov v vsakem trenutku tekmovanja. Ljudje
so s takratnimi motocikli, ki so bili transportno usmerjeni, začeli skakati, drseti in tekmovati
med seboj skozi gozdove in preko polj. V primerjavi z avtomobilizmom se je motociklizem
lažje razvil, saj je bil cenejši in vsaj teoretično manj zapleten z vidika vzdrževanja (History of
motocross, 2004).
Medtem ko je šport rasel in pridobival na popularnosti, so tovrstna tekmovanja postala znana
pod skupnim imenom motokros. Beseda je kombinacija besed motorcycle in cross-country.
Prvo znano tekmovanje prerivanja je bilo v mestecu Camberley v pokrajini Surrey v Angliji
leta 1924. V tridesetih letih prejšnjega stoletja je šport tam rasel in se razvijal, tekmovale so
različne ekipe iz tamkajšnjih pokrajin. Napeta tekmovanja preko krepkih terenov so vodila do
tehničnega napredka motociklov. Obdobje po 2. svetovni vojni je bilo zaznamovano z
največjim motociklističnim podjetjem BSA, čigar vozniki so zmagovali na tekmovanjih v
štiridesetih letih (Motocross, 2013).
FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme), motociklistični mednarodni vladni organ,
je leta 1947 na Nizozemskem prvi predstavil »Motocross des Nations« ali poslovenjeno Pokal
narodov, ki je predstavljal ekipno tekmovanje. Prve tekmovalne ekipe so bile iz Francije,
Nizozemske, Belgije in Velike Britanije. Tekmovanje se je ohranilo vse do danes in poteka
enkrat letno. Na določen konec tedna v letu se na dogovorjeni lokaciji zberejo najboljši
tekmovalci iz vsega sveta in se med seboj pomerijo za prestiž. Raznolikost proizvajalcev,
katerih motocikli so bili takrat najpopularnejši, je omogočala, da so se nekateri ohranili vse do
danes. Do leta 1949 ni bil niti eden od proizvajalcev zaslužen za izdelavo tekmovalnih
motociklov. Togi okvirji motorjev so dopuščali prostor razvoju vzmetenja že v 30-ih letih 20.
stoletja. Do konca 50-ih let je že bilo razvito zadnje vzmetenje z nihajnimi vilicami, kar je
bilo veliko prej, preden so te začeli vgrajevati na večino cestnih motorjev. Tako je kasneje
podjetje Matchless na svojih motociklih uporabilo teleskopske prednje vilice, katerim je
kmalu sledila še nihajka zadnjega vzmetenja. V tistih časih je bila večina agregatov 4-taktnih,
težkih med 158 do 175 kilogramov. Zaradi prazgodovinske nihajke in takratnega vzmetenja je
vse sile blažil pretežno voznik (History of motocross, 2004).
Zgodnja leta motokrosa so zaznamovana z zgodbami zanimivih voznikov, prireditev in
pogojev tekmovanja. Ko je bilo leta 1952 v Italiji organizirano prvo evropsko prvenstvo do
500 kubičnih centimetrov, je zmagovalec postal Belgijec Victor Leloup, ki je imel le eno oko.
Tako so Belgijci že zgodaj postali vodilna sila motokros tekmovanj (History of motocross,
2004). Že leta 1957 je tovrstno tekmovanje dobilo status svetovnega prvenstva (Motocross,
2013).
V 60. letih so se zvrstile številne tehnične izboljšave 2-taktnih motorjev. V tem času so
Švedski tekmovalci osvojili 5 zaporednih naslovov svetovnih prvakov, med leti 1959 in 1961
pa celo zmagali na 17-ih zaporednih Velikih nagradah. Leta 1960 je Bill Nilsson s Husqvarno
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postal svetovni prvak v razredu 500. Takratnemu motociklu so dodali komponente iz
nekaterih drugačnih materialov, s čimer so dosegli težo motorja okoli 135 kg, kar je bil
ogromen dosežek glede na to, da je takrat povprečen motocikel tehtal več kot 160 kg.
Leta 1962 je status svetovnega prvenstva dobil tudi razred do 250 ccm. Istega leta je prvi
svetovni prvak postal Torsten Hallman. Prvak v razredu do 500 ccm je postal Rolf Tibblin.
Tibblin je bil prvak tudi v razredu do 250 ccm, vendar je bilo to preden je dobil ta razred
status svetovnega prvenstva. Ne glede na to ga štejemo med prvega tekmovalca, ki mu je
uspelo postati prvak v obeh razredih. Prav v razredu do 250 ccm so podjetja kot je švedska
Husqvarna, bivši češkoslovaški CZ in angleški Greeves postala popularna zaradi agilnosti in
lahkotnosti motociklov. Hkrati je bil ta razred tudi tisti, kjer so v motokrosistični industriji
vodilna sila postali dvotaktni motocikli. To je tudi obdobje, kjer so bila zaznamovana nekatera
svetovno znana imena tega moto športa. To so bili Bill Nilsson, Rolf Tibblin, Dave Bickers,
Torsten Hallman, Jeff Smith in drugi, ki so poznani kot prva generacija motokros herojev
(History of motocross, 2004).
Čeprav so bili Belgijci in Švedi vodilna sila športa, je Pokal narodov, dogodek leta, med leti
1947 in 1960 kar 10-krat pripadel Britancem. Belgija in Švedska sta osvojili vsaka po dva
naslova. Leta 1963 so bila podjetja kot sta BSA in CZ zaposlena z razvojem lažjih in
močnejših motociklov, namenjenih posebej za tekmovanja. Istega leta je Jeff Smith končal
prvenstvo na drugem mestu za Rolfom Tibblinom. Smith je tekmoval z BSA-jem teže 115 kg.
To je bilo dobrih 25 kg lažje, kot so bili težki motocikli takratnih švedskih proizvajalcev. V
naslednjih petih letih se je šport korenito razvil ne le glede razvoja motociklov, ampak tudi
opreme in tehnike vožnje (History of motocross, 2004).
Leta 1966 je FIM uvedel standardizirano vrednost teže motociklov v posameznih tekmovalnih
razredih. To pravilo velja še danes. Takratni najboljši tekmovalec je bil Jeff Smith, ki je s
svojim BSA-jem postal prvak v letih 1964 in 1965. Istega leta se je pojavil nov tekmovalec,
Belgijec Jöel Robert, ki je postal prvak s češkoslovaškim proizvajalcem motorja CZ. Tako je
CZ osvajal prvenstva vse do leta 1970 (History of motocross, 2004). Istega leta je bil
motokros predstavljen Združenim državam Amerike, ko je takratni švedski prvak Torsten
Hallman v Kaliforniji nastopal na promocijski prireditvi proti takrat najboljšim ameriškim
voznikom. Tako je naslednje leto Hallman ponovno nastopil na promocijski dirki skupaj s še
drugimi zvezdniki kot so Roger DeCoster, Jöel Robert in Dave Bickers, kjer so s svojimi
lahkimi 2-taktniki zasedli prvih šest pozicij. Motokros je izredno pridobival na popularnosti,
kar je povzročilo eksplozivno rast športa (Motocross, 2013). Prav pojav teh velikih imen na
tekmovanjih je pomenil velik vpliv na prodajo obeh znamk motociklov (History of motocross,
2004).
Leta 1963 je Husqvarna proizvedla le 50 motociklov. Že naslednjega leta se je številka
povečala na 200. Hallmanova šola motokrosa ameriških voznikov v poznih 60-ih je začela
revolucijo, ki še danes spreminja šport. Ameriški vozniki so bili navdušeni nad Hallmanovo
hitrostjo, njegovim stilom in sposobnostmi za vožnjo z motociklom. Pod njegovim vplivom se
je prireditev v Južni Kaliforniji prvič poimenovala kot motokros dirka.
Tako kot Evropejci so tekmovali tudi Američani. Kalifornijski puščavski voznik Bud Ekins se
je pojavil na Veliki nagradi Velike Britanije. Tekmoval je z motociklom Matchless 500 in bil
dovolj dober, da je dosegel prve točke. Te točke so bile za Američane zelo pomembne, saj jih
več kot 20 let ni presegel noben rojak. Številni tekmovalci se niso odločali za nastop na
Velikih nagradah, saj so na drugih mednarodnih tekmovanjih lahko več zaslužili. Leta 1978 je
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tekmovalec dobil približno 115 € samo s tem, da se je pojavil na startu. Zmaga obeh voženj na
Veliki nagradi je štela okrog 390 € (History of motocross, 2004).
V Evropi se je leta 1967 šport sam začel pripravljati na svojo največjo spremembo. Skupina
ljudi japonskega proizvajalca Suzuki se je pojavila na tekmovanjih. Tekmovanja so snemali,
si delali zapiske in celo podpisali pogodbo s tekmovalcem po imenu Swede Olle Petterson za
sodelovanje v procesu razvoja svojih motociklov. Naslednje leto je bil Suzuki prva tovarna, ki
je tekmovalcu priskrbela popolno podporo. Na tekmovanja so prihajali s kombiji, dodatnimi
motocikli, rezervnimi deli, mehaniki in inženirji, opremljenimi in oblečenimi v ekipna
oblačila. Njihov tekmovalec Petterson je končal prvenstvo na sedmem mestu v seštevku
svetovnega prvenstva (History of motocross, 2004).
Medtem je čez lužo ZDA uprizorila prvo serijo mednarodnih tekmovanj. Tako je bilo leta
1968 izpeljanih 12 dirk. Organiziral jih je Edison Dye, ki je na drugo stran oceana pripeljal
tudi 25 ali več Evropejcev, ki so tekmovali proti 20-im najboljšim Američanom. Za pojav na
startu je tekmovalec prejel približno med 270 in 780 €. Med najmanj plačanimi tekmovalci je
bil takrat mladi Roger DeCoster na CZ-ju (History of motocross, 2004).
Do konca 60. let so v motokrosističnem svetu japonska motociklistična podjetja začela
prodirati v Evropo. Tako je Suzuki leta 1970 z Jöelom Robertom osvojil prvi naslov
svetovnega prvaka v razredu do 250 ccm. Prva stadionska dirka je bila organizirana leta 1972
v koloseju v Los Angelesu. Leta 1975 je bilo predstavljeno svetovno prvenstvo v kategoriji
do 125 ccm. Do 80. let so v športu dominirali Evropejci, na mednarodnih prireditvah pa so
jim prestiž vse pogosteje začeli prevzemati Američani (Motocross, 2013).
V poznih 70. in začetku 80. let so japonski proizvajalci motociklov s svojo tehnologijo
doživljali pravi razcvet. Običajne dvotaktne zračno hlajene motocikle z dvojnimi zadnjimi
vzmetnimi vilicami so zamenjali vodno hlajeni z eno-vzmetnimi amortizerji. Poostreni striktni
naravovarstveni zakoni v Kaliforniji so v 90. letih proizvajalce prisilili k razvoju okolju
prijaznejše 4-taktne tehnologije agregatov. Na prelomu stoletja so tako številni vodilni
proizvajalci motociklov začeli tekmovati s 4-taktnimi agregati. Vzporedno so tudi evropski
proizvajalci doživeli preporod. To so Husqvarna, Husaberg in KTM, ki so zmagovali
svetovna prvenstva s 4-taktno tehnologijo (Motocross, 2013). V tem obdobju se je motokros
uveljavil kot glavni avto moto šport v Evropi in ZDA (History of motocross, 2004).
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2.2. Zgodovina slovenskega motokrosa
Zgodovina dirk pri nas sega v zgodnja 60. leta. Prve dirke so organizirali v Tržiču, kjer jih
danes ni več, in v Orehovi vasi, kjer še vedno potekajo na najvišjem nivoju. V tem obdobju so
prevladovali vozniki iz tako imenovanega vzhodnega bloka, skupaj z motorji Jawa in ČŽ
(češka zbrojevka). Prvi voznik motokrosa je bil Janez Rotar iz Tržiča. Leta 1958 je bil s strani
AMSJ poslan na prakso v tovarno KTM, kjer je prebil dve leti. Prvo dirko je odpeljal v
Judenburgu v Avstriji, in sicer pod imenom Johann Rotar. Konec leta 1960 je Rotar
demonstriral motokros vožnjo v Tržiču in Slovenj Gradcu z motorjem DKW. Rotar je štiri
leta vozil tudi Balkansko prvenstvo. Spominja se, da je na dirki v Bolgariji nastopilo 200
voznikov, sam pa je dosegel izjemno 6. mesto. Dirko si je ogledalo 50.000 gledalcev (S.
Vesenjak, osebna komunikacija, 3. 7. 2013).
V tistem času je bilo v Jugoslavijo uvoženih 60 motociklov znamke Jawa. Od tega so bili le
trije dodeljeni Sloveniji (po ključu: število prebivalcev po republikah), in sicer v Tržič,
Jesenice in Mengeš (S. Vesenjak, osebna komunikacija, 3. 7. 2013).
Vozniki so bili že v letu 1960 povabljeni na trening s trenerji iz Češkoslovaške in Rusije (S.
Vesenjak, osebna komunikacija, 3. 7. 2013).
Marca leta 1961 je bil v Beogradu sklican zvezni trening. Prva dirka v Jugoslaviji je bila v
Zagrebu, kasneje tudi v Čačku in v Črni Gori. V Zaboku se je septembra odvila mednarodna
dirka. Istega leta je bilo prvič organizirano državno prvenstvo Jugoslavije v razredu do 250
ccm. Prvi prvak je postal Srb Aleksandar Vukajlović (S. Vesenjak, osebna komunikacija, 3. 7.
2013).
Leta 1962 je bila prva slovenska motokros dirka v Mengšu, druga dirka pa je bila v Tržiču. V
začetku leta so v Tržiču potekali izbori za področne motokros voznike. Prijavilo se je
približno 50 voznikov, ki pa so po fizičnih preverjanjih skorajda vsi odstopili. Na koncu jih je
ostalo 5 (S. Vesenjak, osebna komunikacija, 3. 7. 2013).
Istega leta je tovarna ČZ izdelala revolucionaren motor ČZ 250 ccm, ki je bil dvotakten in
lažji od ostalih štiritaktnih (S. Vesenjak, osebna komunikacija, 3. 7. 2013).
Leta 1965 je ekipa AMD Orehova vas postala prvak Jugoslavije (S. Vesenjak, osebna
komunikacija, 3. 7. 2013).
Leta 1966 je prvi jugoslovanski prvak postal Slovenec Stanko Vesenjak. Tekmoval je za klub
AMD Orehova vas (S. Vesenjak, osebna komunikacija, 3. 7. 2013).
Leta 1968 in 1969 je bila v Tržiču organizirana prva dirka za SP do 250 ccm na območju
Jugoslavije. Leta 1970 je organizacijo slednje prevzelo AMD Orehova vas (S. Vesenjak,
osebna komunikacija, 3. 7. 2013).
Leta 1971 prvič postane državni prvak Slovenec Jože Zupin, ki je tekmoval za AMD Tržič (S.
Vesenjak, osebna komunikacija, 3. 7. 2013).
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Leta 1972 se v državnem prvenstvu poleg razreda do 250 ccm pojavi razred do 60 ccm.
Vozniki so večinoma vozili mopede znamke TOMOS. Prvak v razredu 60 ccm je postal
Andrej Pivk (S. Vesenjak, osebna komunikacija, 3. 7. 2013).
Leta 1974 se je pojavil nov razred do 125 ccm. Prvak je postal Branko Ahačič, ki je tekmoval
za AMD Tržič, kjer je bila istega leta v tem razredu odpeljana dirka za Svetovni pokal (S.
Vesenjak, osebna komunikacija, 3. 7. 2013).
Leta 1981 se v državnem prvenstvu ukine razred do 50 ccm. Še vedno se je v tej kategoriji
vozilo republiško prvenstvo (S. Vesenjak, osebna komunikacija, 3. 7. 2013).
Leta 1985 se pojavi razred do 80 ccm (S. Vesenjak, osebna komunikacija, 3. 7. 2013).
1988. leta smo v razredu do 250 ccm »za zeleno mizo« dobili dva prvaka. To sta bila Marjan
Zdovc in Slavko Baršić (S. Vesenjak, osebna komunikacija, 3. 7. 2013).
Leta 1990 je Janez Juhant edini osvojil naslov prvaka v razredih do 125 in 250 ccm (S.
Vesenjak, osebna komunikacija, 3. 7. 2013).
Prvo točko za svetovno prvenstvo do 250 ccm je kot prvi Jugoslovan pripeljal Marjan Avbelj
na dirki v Bolgariji (10. mesto v eni vožnji), kar je kasneje ponovil še 2-krat. V času
Jugoslavije takega uspeha ni uspelo ponoviti nobenemu drugemu vozniku (S. Vesenjak,
osebna komunikacija, 3. 7. 2013).
Največkrat je naslov državnega prvaka osvojil Drago Predan, in sicer kar devetkrat, v razredih
do 125 in 250 ccm (S. Vesenjak, osebna komunikacija, 3. 7. 2013).
V razredu do 250 ccm so nekaj časa potekale celo 3 lige voznikov (1., 2. nn 3. liga) (S.
Vesenjak, osebna komunikacija, 3. 7. 2013).
Kot posebnost lahko povemo, da se v Jugoslaviji za državno prvenstvo ni nikoli tekmovalo v
razredu do 500 ccm. Je pa ta razred doživel razcvet na svetovnem (S. Vesenjak, osebna
komunikacija, 3. 7. 2013).
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Največja sodobna imena, ki krojijo zgodovino športa:
Jeremy McGrath (ZDA), ki je med leti 1993 in 2000 zabeležil 7 zaporednih naslovov
svetovnega superkros prvaka. Obdobje se je poimenovalo kar »McGrath Era«.
Ricky Carmichael (ZDA), poznan kot »the GOAT (greatest of all time)«, je od leta 1997, ko
se je pojavil v industriji, pa vse do upokojitve leta 2007, ostal praktično nepremagljiv.
Vzdevek si je pridobil zaradi najbolj uspešne motokrosistične kariere nasploh. V letih 1998,
2002 in 2004 je zaznamoval sezono s popolnim izkupičkom in vsemi možnimi zmagami na
vsakem tekmovanju v prvenstvu.
James Stewart Jr. (ZDA) je prvi Afroameričan, ki je kdajkoli tekmoval na najvišjem nivoju
motokrosa in je poznan kot najhitrejši Zemljan. Nihče ne opravi s stezo tako hitro, kot to
opravi Stewart. Večkratni ameriški prvak se je v zgodovino zapisal tudi kot drugi tekmovalec
po Rickyu Carmichaelu, ki je dosegel popoln izkupiček sezone in ostal nepremagljiv skozi
celotno sezono. To je bilo leta 2008.
Travis Pastrana (ZDA) je najuspešnejši tekmovalec v prostem slogu (freestyle motocross).
Zlato medaljo je prejel med leti 1999 in 2010 z izjemo dvakrat, ko je bil odsoten zaradi
poškodbe. Bil je prvi, ki je javno uprizoril tako enojno kot dvojno salto z motorjem, s čimer je
premaknil šport na višjo stopnjo.
Stefan Everts (Belgija) je dosegel 10 naslovov svetovnega FIM prvaka. Prvak je bil v vseh
treh razredih (125, 250, 500) med leti 1991 in 2006, ko se je upokojil. Prav tako je postal prvi
tekmovalec v zgodovini športa, ki je postal prvak na štirih različnih proizvajalcih motorjev
(Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki).
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2.3. O motokrosu
Motokros (MX) je soroden cestnemu dirkanju s to razliko, da se ne odvija po cesti in v
zaprtem dirkališču. Steze so konstruirane na neasfaltiranih podlagah, kot so različne vrste
zemlje, mivke, peska ipd. in zasnovane z raznimi vzponi, spusti, skoki, bodisi naravnimi, ali
premišljeno umetno izdelani. Zaradi napredka tehnologije, predvsem amortizerjev, so slednji
ključni faktor vsakega načrta izdelave steze. V motokrosu sta pomembni dve veliki
posebnosti. Prva je način starta. Vsi tekmovalci so razvrščeni v vrsti drug ob drugem in
startajo istočasno. Na vseh večjih tekmovanjih »startna rampa« sprejme do 40 tekmovalcev.
Zadnja leta je postal cenjen tako imenovani »holeshot«, kar pomeni prvi v prvem ovinku.
Tekmovalec, ki mu to uspe, je na večjih dirkah denarno nagrajen. Druga posebnost pa je ta, da
sta načeloma vedno izvedeni 2 dirki, pri čemer ima v primeru enakega števila doseženih točk
na koncu dneva večjo veljavo druga vožnja. Glede na rang tekmovanja trajajo posamezne
vožnje 20 min in več. Na največjih tekmovanjih se vozi 35 min. Ko preteče zastavljeni čas,
sta vedno dodana 2 finalna kroga. Zmagovalec dirke postane tekmovalec, ki prvi prevozi
ciljno zastavo.
Tekmovanje je vedno ločeno glede na prostornino motorjev. Tako poznamo 50, 65, 85, 125,
250 in 450 kubične motorje. Naj omenim, da je v zadnjem desetletju tehnika napredovala,
zato so že lep čas trend 4-taktni motorji. Tako se po pravilniku FIM Motocross World Cup
regulations (2013), v kategoriji MX2 lahko tekmuje bodisi z motorji, ki so prostornine 125
ccm in so 2-taktni, oziroma z motorji prostornine 250 ccm, ki so 4-taktni. Podobno je v
kategoriji MX1, kjer se lahko tekmuje z 250 ccm 2-taktnimi motorji, oziroma s 450 ccm 4taktnimi motorji. Obstaja tudi kategorija MX3, kjer prostornina motorjev ni omejena in je to
prosta izbira tekmovalcev.
V zadnjih desetih letih so 2-taktni motorji skoraj popolnoma izginili iz uporabe, saj imajo
sodobni 4-taktni večji navor, boljšo vzdržljivost ter številne druge prednosti. Posamezne
kategorije so omejene tudi z leti, kjer lahko na isti dan tekmujejo prav vsi starostni razredi.
Trenutno sta najbolj kakovostna dva prvenstva. Prvi je svetovno prvenstvo FIM MX1 in
MX2, drugo pa je AMA Motocross Nationals čez lužo v Ameriki, prav tako v kategorijah
MX1 in MX2. Slednje je tudi najbolj cenjeno.
Najprestižnejše motokros tekmovanje je »Motocross of Nations« ali po slovensko Pokal
narodov, ki se odvije vsako leto in velja za tako imenovane olimpijske igre v motokrosu.
Večletni zaporedni zmagovalci so bili Američani, katerim so krono leta 2012 v belgijskem
mestu Lommel prevzeli Nemci.

Slika 1. Motokros (Bulmer, 2012).
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Motokros (Slika 1) sam vsebuje še 7 izpeljank. To so Superkros, Supermoto, Enduro,
Freestyle, ATV/QUAD ali štirikolesniki, Prikoličarji (ang. Sidecars) in Pit bikes / minimotokros.
SUPERKROS

Slika 2. Superkros (Redbull.com, 2013)
To je dvoranska oblika motokrosa in je bolj tehnično in ritmično zahtevna. Superkros je
postavljen v številne odprte ali zaprte stadione. Poseben je zaradi velikega števila umetno
izdelanih skokov in grbin na ravni podlagi. Posebej v Severni Ameriki je ta oblika motokrosa
izjemno popularna. Vrtijo se ogromne vsote denarja, vendar je vse namenjeno »showu«, torej
nekakšni obliki cirkuške predstave. Čeprav je tam motokros manj popularen kot superkros,
vseeno velja za najtežjo preizkušnjo preko sezone (Motocross, 2013).
SUPERMOTO

Slika 3. Supermoto (Supermoto" Style R/C Tracks, 2007).
Supermoto je križanec med cestnim dirkanjem in motokrosom. Motocikli so v glavnem enaki
tistim pri motokrosu s to razliko, da imajo cestne pnevmatike. Steza je mešanica asfalta in
odsekov iz zemlje, mivke in drugih mehkih podlag. Stil vožnje po asfaltu je občutno drugačen
od vožnje po drugih mehkejših podlagah, saj se tam naredijo luknje in se v ovinkih poglobijo
linije. Zato tudi zaradi boljšega ravnotežja tekmovalci notranjo nogo iztegnejo naprej proti
prvemu kolesu. Ker gre večinoma za nagibanje motocikla, so zato bolj stabilni in lahko motor
bolj nagnejo proti tlom. Pri supermotu pa tekmovalci v ovinkih večinoma drsijo v bolj
pokončnem položaju in imajo noge v glavnem na stopalkah (Motocross, 2013).
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ENDURO

Slika 4. Enduro (Moore, 2010).
Je oblika dirkanja s terenskimi motorji, ki so zelo podobni motokros motorjem, s tem da imajo
luči, mehkejše vzmetenje, rezervoarje z večjo kapaciteto in nekatere druge različice.
Tekmovanja potekajo poenostavljeno od točke A do točke B, preko različnih terenov,
pretežno izven trdih cestnih podlag. Stezo sestavlja ogromno različnih preprek in ovir, tako
naravnih kot umetno izdelanih. Dirke so zmerno intenzivne narave in potekajo več ur.
Tekmovanja so različne težavnostne stopnje in so lahko ekipna ali posamična.
FREESTYLE MX

Slika 5. Freestyle MX (Cimon, 2004).
To je relativno nova različica superkrosa, vendar pa tu ne gre za dirkanje. Disciplina je
osredotočena na izvajanje akrobatskih trikov v zraku. Te izvajajo s pomočjo prirejenih 2taktnih motokros motorjev po prirejenem prizorišču, ki je večinoma stadionskega tipa.
Dodatna razlika je tudi v načinu vzletanja, saj skačejo s pomočjo t. i. »ramp« ali vzletnih
skakalnic. Zmagovalec je izbran s strani sodnikov. Točkuje se stil, stopnja težavnosti trika,
čim boljša izraba prizorišča in seveda glasnost publike. Freestyle se je začel razvijati leta
1999, ko so ustanovili najbolj slavne »X-igre« (ang. X Games), ki so kraljica v Freestyle
motokrosu. Panoga je v desetletju močno napredovala v smislu kljubovanja zakonov fizike in
gravitacije, kar si desetletje nazaj ne bi mogel predstavljati nihče (Motocross, 2013).
Za kralja prostega sloga v motokrosu nedvomno velja Travis Pastrana, ki je prvi javno
uprizoril enojno in dvojno salto nazaj z motociklom in nanizal največ zlatih medalj v
zgodovini te različice športa.
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ATV / QUAD

Slika 6. Atv / quad (Baldwin Motorsports' #20 Josh Upperman - AMA ATV MX Pro Racer,
2013).
ATV (All terrain vehicle) ali QUAD (štirikolesnik) prvenstva so se prvič odvila okoli leta
1985 v Ameriki. Tekmovanja gostijo motokros steze širom Severne Amerike. Tudi tukaj
obstaja različen rang tekmovanj, kot npr. amatersko in profesionalno prvenstvo. Kljub temu ta
tekmovanja niso bila nikoli resneje predstavljena, saj je šlo večinoma za ljubiteljsko početje.
Okrog leta 2006 sta se združili ATV industrija in organizatorji prvenstva in že v letu 2008 so
bile izpeljane prve dirke, ki so v avto-moto svetu dejansko nekaj pomenile. Trenutno šteje to
prvenstvo 8 dirk v razponu od marca do novembra. Točke, ki si jih priborijo vozniki preko
sezone, so nagrajene. Kategorije so tukaj prav tako deljene po prostornini motociklov, ki sega
vse do 500 ccm in dodatno v Super-Modified kategorijo, v kateri je dovoljena vsa vrstna
predelava (Motocross, 2013).
PRIKOLIČARJI

Slika 7. Prikoličarji British Sidecar-cross heads to Waggadon Farm for Round 3, 2011).
Prvič so se začeli pojavljati okrog leta 1950, vendar so nekoliko utonili v pozabo do sredine
osemdesetih let. Najbolj so razširjeni v Evropi z nekaj manj popularnosti v ZDA, Novi
Zelandiji in Avstraliji. Prestižno svetovno prvenstvo je izpeljano le po evropskih prizoriščih in
skoraj vedno so Evropejci tudi organizatorji. Ker prikoličarji tekmujejo v duetu, so
konstruirani podobno kot običajni motokros motorji, le da imajo na eni strani vgrajeno
nekakšno kletko, ki je namenjena drugemu ekipnemu tekmovalcu. Prvi tekmovalec dodaja
plin, spremlja tekmovališče in upravlja z dirkalnikom, medtem ko se drugi v kletki le nagiba
iz ene strani na drugo in pri tem dejansko močno pomaga pri zavijanju. Prav tako se nagiba
naprej in nazaj in tako pomaga prenašati težo v zraku. Tekmujejo po običajnih motokros
stezah. Ta šport je izjemno psihično zahteven za tekmovalca v kletki (Motocross, 2013).
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PITBIKE / MINI-MOTOKROS

Slika 8. Pitbike MX (osebni arhiv).
To so motocikli manjših dimenzij, prvenstveno namenjeni za vožnjo po »boksih« (tj. prostor,
v katerem so nastanjene vse ekipe skupaj s tovornimi vozili, motorji, šotori idr.). Zadnja leta
postajajo vse bolj namenjeni tekmovanjem. Njihova je posebnost je, da so videti kot običajni
motokros motorji, le v mini izvedbi in so namenjeni odraslim. Prav tako se z njimi tekmuje
bodisi v motokrosu, superkrosu ali supermotu.
Včasih sta obstajala le 2 modela teh motociklov, ki sta morala biti za tekmovanja ustrezno
predelana. Od leta 2004 naprej proizvajalci izdelujejo motocikle, ki so že v osnovi nared za
tekmovanja. S tem so se zmanjšali tako stroški kot tudi čas, potreben za predelavo. Vsi
»miniji« so 4-taktni enocilindrski, s prostornino med 49 in 195 ccm. Supermoto različica
motocikla se zopet razlikuje le v vrsti pnevmatik. Predelava za največja tekmovanja zahteva
zamenjavo izpuha in vzmetenja. Pnevmatike, zavore in platišča so običajno zamenjana le
zaradi boljših voznih lastnosti. Tukaj se za razliko ostalih motokros tekmovanj prvenstva
delijo glede na velikost koles in glede prostornine motocikla. Ker je ta panoga izredno mlada
veja motokrosa, trenutno nima še nobenega vladnega organa kot je AMA ali FIM (Motocross,
2013).
Trenutno obstajata le 2 večji tekmovanji. Euro Cup serija v Evropi, ki šteje 3 dirke in
MiniMoto SX svetovno prvenstvo v superkrosu, ki poteka enkrat letno v slovitem mestu Las
Vegas, Nevada. Aktualni trikratni zaporedni svetovni prvak v najhitrejšem razredu je
Američan Ryan Abrigo.
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2.3.1.

Obremenitev in napor v motokrosu

Motokros je eden najbolj ekstremnih in zahtevnih športov, kar jih poznamo. Naše telo je
izpostavljeno ogromno zahtevnim zunanjim dejavnikom, zato je razlika med zmago in
porazom globalno odvisna od naše kondicijske in pripravljenosti. Vsekakor so motoristične
spretnosti najpomembnejši ključ do uspeha, vendar so na vedno višjih stopnjah tekmovanj
tekmovalci vedno bolj spretnostno izenačeni. Tukaj pa glavno vlogo prevzameta fitnes in
vzdržljivost športnikovega telesa (Fitness for Motocross Racing, 2012).
Izboljšanja fizične kondicije se lahko poslužujemo v telovadnicah, fitnesu in naravi z
razvojem dominantnih motoričnih in funkcionalnih sposobnosti.
Zaradi tipične aciklične narave športa je struktura gibanja voznika med vožnjo zelo zapletena.
Energijske potrebe na povprečno dolgem motokros tekmovanju (tj. 20 min) se zagotovijo tako
s pomočjo aerobnih kot anaerobnih energijskih procesov. Prvih nekaj minut dirke je napor
vsekakor anaerobnega tipa, saj si mora tekmovalec čim hitreje izboriti kar se da veliko
prednost oz. opraviti čim daljšo pot. Kasneje se intenzivnost stabilizira nekje na 90 %
posameznikove maksimalne srčne frekvence. Proti koncu tekmovanja so običajno tekmovalci
že razvrščeni na določenih mestih, zato lahko svojo intenzivnost dodatno zmanjšajo. Skozi
celotno tekmovanje je zaradi konstantnega statičnega in dinamičnega mišičnega dela srčni
utrip na zelo visokem nivoju. Seveda je lahko slika obremenitve in napora tudi popolnoma
drugačna, bodisi zaradi tehničnih težav ali posameznikovih taktičnih odločitev. Tako lahko
tekmovalec tekmovanje začne počasneje in postopoma povečuje svojo intenziteto do konca.
Omembe vredna posebnost je ta, da sta v motokrosu dirki vedno dve. To pomeni dvojno dozo
moči in vzdržljivosti z vmesnim približno 2-urnim odmorom. Tekmovalec mora biti za dober
rezultat sposoben dvakrat vzdržati zahtevne telesne napore.
 Aerobni fitnes
Srčnožilna vzdržljivost organizma je nepogrešljiva komponenta vsakega dobrega tekmovalca
v motokrosu. Med vožnjo srce deluje blizu posameznikove maksimalne vrednosti, kar zelo
oteži dihanje. Če v takem stanju tekmovalec ne more uskladiti dihanja s srčno frekvenco, se
bo zelo hitro utrudil. Tega je veliko videti na lokalnih tekmovanjih. Večina tekmovalcev
začne tekmovanje izredno hitro, proti koncu dirke pa le še izgublja pozicije, saj ne more več
vzdrževati tempa. To je znak slabe treniranosti srčnožilnega sistema (Fitness for Motocross
Racing, 2012).
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 Trening z bremeni/utežmi
Med vožnjo z motokros motorjem ima voznik vedno opravka s težo jeklenega konjička. Skuša
ga manevrirati preko skokov, zavojev in drugih preprek, kamor želi sam, ter hkrati blaži
njegove udarce preko grbin. Da vzdrži takšne situacije in da kontrolirano vodi motocikel ter
njegovo težo, je tako zelo pomembna voznikova fizična moč. Med dirko je to še bolj
pomembno. Nekje med polovico in koncem tekmovanja, ko voznik postane utrujen in so
posamezne mišične skupine že oslabljene, je potrebno ostati močan, saj bodo v nasprotnem
primeru močnejši in bolj vzdržljivi dosegli boljši rezultat.
Trening z utežmi je zato izrednega pomena. Ni potrebno postati »body builder« in povečati
velikost ter obseg mišičja, saj tega tudi nihče noče, temveč je cilj povečati moč. V nasprotnem
primeru se z veličino poveča tudi masa telesa, kar pomeni slabši izkoristek moči motocikla,
saj je na njem voznikova dodatna pridobljena masa (Fitness for Motocross Racing, 2012).
2.3.2.

Gibalne in funkcionalne sposobnosti v motokrosu

V preteklosti je bilo mogoče dober rezultat doseči že z nekaj treningi na motorju. Že nekaj
desetletij pa trenažni proces ostaja izredno kompleksen parameter, saj je konkurenca iz leta v
leto večja in bolj ostra, prav tako tudi material. Bolj kot je trenažni proces premišljeno
načrtovan, izveden, vrednoten, ustrezno korigiran in umeščen v tekmovalno sezono, večji je
lahko posameznikov napredek. Trenažni proces razdelimo na dve veji. Prvo predstavljajo
treningi na motorju, drugo pa suhi treningi bodisi v naravi, telovadnici ali fitnesu, katerim se v
diplomskem delu podrobneje posvečamo mi. S tehnološkim razvojem in napredkom
motociklov se vzporedno razvija in spreminja tudi težavnost stez, saj jim ta dovoljuje
zahtevnejšo gradnjo, kar pomeni daljše skoke, bolj valovit teren, hitrejše odseke stez in
ritmične sekcije. Slednje lepo pridejo do izraza na superkros tekmovanjih. Vse to zahteva od
tekmovalca vrhunsko telesno pripravljenost. Tako so moč, hitrost, vzdržljivost, ravnotežje,
gibljivost, agilnost in koordinacija tiste motorične sposobnosti, ki so ključne za uspešen in
varen tekmovalni nastop. Vsaka od njih zahteva visoko stopnjo razvitosti, skupaj pa tvorijo
določeno stopnjo stanja in pripravljenosti posameznikovega telesa. Tako so po navedbah
Šarabona (2011) ravnotežje, koordinacija in agilnost tesno povezane. Agilnost je namreč
odvisna od stopnje koordinacije, realizacija slednje pa od sposobnosti zagotavljanja
ravnotežnega položaja.
 MOČ
Trening moči vsekakor pripomore k doseganju boljših časov krogov in k varnejšemu ter
kvalitetnejšemu nastopanju na tekmovanjih, saj se mišična utrujenost posledično pojavi
kasneje. Ta namreč tekmovalcu onemogoča normalno premagovanje napora skozi celotno
dirko, saj obvladovanje motocikla teže dobrih 110 kg postane izredno zahtevna naloga. Zaradi
pojemka moči se hitreje pojavi utrujenost celotnega organizma, zaradi česar postanejo
reakcije počasnejše in koordinacija porušena. Slednja povzroči hitrejšo porabo energije, kar
vpliva na še hitrejšo utrujenost. Ušaj (2003) navaja, da utrujenost pomeni tisti trenutek v
naporu, ko je njegovo nadaljevanje z enako intenzivnostjo nemogoče. V motokrosu sta
pomembni predvsem hitra, eksplozivna moč in vzdržljivost v moči. Ker sta obe vrsti moči
podrejeni maksimalni moči, je razvoj slednje prav tako ključen. Z višjo stopnjo maksimalne
moči se bo napredek odražal tudi v podrejenih dveh komponentah.
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 Hitra moč
Je ključna že na samem startu tekmovanja, saj naj bi tekmovalec v čim krajšem času prevozil
čim daljšo pot in si tako zagotovil dobro izhodišče za nadaljevanje tekmovanja. Posamezni
odseki steze omogočajo tekmovalcu, da kar najhitreje z največjo silo obremeni motocikel in
napade stezo, tako da ostane predvsem zadnje kolo čim bolj trdno na podlagi in se moč
motocikla čim bolj izkoristi. Prav tako je hitra moč pomembna v nekaterih bolj ostrih zavojih
ali bolj težavnih odskokih, ko mora tekmovalec čim bolj eksplozivno ter čim močneje
delovati s silo telesa na vzmeti motocikla, kar se pozna na pospešku in hitrosti nadaljnjega
gibanja. Vsekakor je v motokrosu veliko nepredvidljivih situacij, ko motocikel ali del njega
nepričakovano odskoči v marsikatero možno smer. V takih situacijah je reakcija tekmovalca
zelo pomembna, saj mora čim hitreje s čim večjo silo delovati na »podivjan« del motocikla,
da ne pride do kakšne neljube nezgode. Večina gibanj med vožnjo po neravnem terenu
zahteva tudi sposobnost ekscentrično-koncentričnega kontrakcijskega gibanja, kar je
značilnost pliometrije. Pliometrični trening je nepogrešljiva metoda razvoja hitre moči, ki se
pri telesni pripravi motokrosista veliko uporablja.
 Vzdržljivost v moči
Je druga pomembna sposobnost, ki igra ključno vlogo skozi celotno tekmovanje. Delimo jo na
dinamično in statično komponento. Kot navaja Ušaj (2003), dinamično krčenje povzroča
premikanje mišičnih pripojev in gibanje, pri čemer sta najbolj značilni vrsti koncentrično in
ekscentrično krčenje. Med vožnjo po razgibanem terenu vseskozi prihaja do ekscentričnokoncentričnih kontrakcij mišic nog, ramenskega obroča in prsi, ter zgornjega dela hrbta in
rok. Ušaj (2003) pravi, da pri statičnem krčenju mišična pripoja ne spreminjata svojega
položaja, torej gibanja ni. Izometrično mišično krčenje med vožnjo motocikla zajema
predvsem mišice trupa in spodnjega dela hrbta in na trenutke mišice podlahti. Tu se mišična
pripoja ne oddaljujeta, spreminja se le napetost. Pri slabo treniranih mišicah trupa in
ledvenega dela hrbta, se le-te hitreje utrudijo, zaradi česar prihaja do težav pri kontroli
zgornjega dela telesa posledično težjega obvladovanja krmila. Sočasno se pojavijo tudi večje
amplitude gibov v bokih in trupu, kar tekmovalcu izrabi še večjo količino energije.
 HITROST
»Pri vseh vrstah športnih disciplin, kjer prevladuje hitrost, je zelo pomemben start. Gre za
odziv na neki pričakovani ali nepričakovani dražljaj, zato je delovanje receptorjev skupaj s
psiho športnika usmerjeno k čim hitrejšemu zavestnemu odzivu na dražljaj. Ni
najpomembneje dražljaj zaznati s čutili, temveč ga razpoznati in aktivirati ustrezne motorične
centre, ki sprožijo gibanje. Športnik mora biti že pred začetkom gibanja v pripravljenosti na
gibanje« (Ušaj, 2003).
 Reakcijska hitrost
V motokrosu je hitrost vezana predvsem na reakcijsko hitrost in hitrost posamičnega giba.
Tako je v motokrosu reakcijska hitrost pomembna že na samem startu, kjer tekmovalec po
padcu startnih vratc skuša čim hitreje reagirati in to reakcijo prenesti na urno gibanje
posameznih telesnih segmentov ter s pomočjo motocikla razviti čim večji pospešek. Ušaj
(2003) navaja, da je treba dražljaj najprej zaznati z receptorji in ga prepoznati. Zadnjo fazo
odziva na dražljaj pa predstavljata mišično vzdraženje in motorični odziv. Reakcijski čas na
vidni dražljaj je približno 0,15–0,2 sekunde.
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 Hitrost posamičnega giba
Se pojavlja skozi celotno tekmovanje, saj se vseskozi pojavljajo grbine, skoki, zavoji, ter
drugi deli steze, ki zahtevajo hitre gibe posameznih telesnih segmentov. Narava športne
panoge plemeniti situacije z raznoraznimi tehničnimi elementi in različnimi težkimi pogoji,
kot je blatna ali mivkasta podlaga, kjer se steza spreminja iz kroga v krog. To zahteva razvito
sposobnost hitrega reagiranja v vsakem trenutku.
 VZDRŽLJIVOST
Vzdržljivost kot funkcionalno sposobnost telesa v motokrosu razdelimo na 2 vrsti. To sta
splošna (aerobna) vzdržljivost in hitrostna (anaerobna) vzdržljivost. Prva je dolgotrajnega tipa
in jo lahko premagujemo več časa neprekinjeno, medtem ko je druga kratkotrajna
ponavljajoča.
 Hitrostna vzdržljivost
»Hitrostna vzdržljivost je prevladujoča sposobnost pri premagovanju največjega napora, ki
traja do dve minuti. Biološka podlaga te sposobnosti so anaerobni energijski procesi, katerih
prevladujoče gorivo je glikogen. Ta se razgrajuje do mlečne kisline (laktata). Specifično za
biološke dejavnike pri hitrostni vzdržljivosti je, da v največji meri omejujejo stopnjo hitrostne
vzdržljivosti. Izražena je metabolična acidoza, ki se pojavlja zaradi kopičenja laktata (mlečne
kisline)« (Ušaj, 2003).
Hitrostna vzdržljivost je nepogrešljiva telesna sposobnost, ki jo nujno potrebujemo za
uvrstitev na velika tekmovanja. Ta so sestavljena iz sobotnih kvalifikacij, kjer je treba
odpeljati najhitrejši možen krog, ki je tudi časovno izmerjen do tisočinke natančno.
Tekmovalci imajo na voljo običajno 15–30 minut, odvisno od ranga tekmovanja. Teh krogov
v želji po čim boljšem času odpeljejo kar nekaj, tudi do 10, kar pomeni 10 ponavljajočih se
anaerobnih naporov. Krog je običajno dolg ravno okoli dveh minut, hitrostna vzdržljivost zato
pride še kako do izraza. Zagotoviti si je potrebno čim višji nivo anaerobnega praga. Škof
(2011) navaja, da anaerobni prag običajno dosežemo pri intenzivnosti okrog 80–90 %
VO2max (manj trenirani pa pri 65–70 % VO2max). Pri vrhunskih maratoncih je anaerobni
prag lahko celo pri 95 % VO2max oziroma pri 90–95 % FSmax pri koncentraciji mlečne
kisline
v
krvi
okrog
3–5
mmol/l.
 Dolgotrajna vzdržljivost
»Najpomembnejša biološka osnova dolgotrajne vzdržljivosti so aerobni energijski procesi. Ti
so edini zmožni dolgotrajne sprotne obnove porabljene energije. To zmogljivost omogoča
kisik in primerna goriva (glikogen, glukoza, proste maščobne kisline in glicerol). Zgornja
meja intenzivnosti napora je najbolj natančno definirana z največjo porabo kisika med
naporom (VO2max)« (Ušaj, 2003).
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Ker motokros tekmovanja trajajo običajno 20 min, lahko vsekakor trdimo, da splošna aerobna
vzdržljivost predstavlja bazo za razvoj gibalnih sposobnosti in ostalih specialnih vzdržljivosti.
Za uspešno premagovanje naporov v daljšem časovnem obdobju je potrebno zgraditi čim višji
nivo aerobnega ali laktatnega praga. Škof (2011) navaja, da ga dosežemo z intenzivnostjo
okrog 40–60 % VO2max oziroma približno 75–80 % FSmax. Vsebnost laktata v krvi je takrat
med 1,5 in 2 mmol/l. Pri konstantni hitrosti teka vsebnost mlečne kisline tudi ob daljšem
trajanju ostaja stabilna, saj proizvodnja in razgradnja ostajata v ravnovesju.
 RAVNOTEŽJE
Ravnotežje v motokrosu igra pomembno vlogo. Vse od starta naprej, ko naša stopala zapustijo
podlago, pa do konca tekmovanja, naš edini stik s terenom predstavljajo gume. Takoj, ko se
začnemo gibati, preidemo iz statičnega v dinamično ravnotežje. Tekmovalec preko celotne
dirke stoji na stopalkah približnih dimenzij 8x5 cm, kar je relativno majhna podporna
površina. Vseskozi gre za ohranjanje ravnotežnega položaja in predstavlja sposobnost hitrega
oblikovanja nadomestnih gibov, ki so sorazmerni z odkloni telesa v labilnem položaju. V
športu kot je motokros gre za konstantno rušenje ravnotežja zaradi zunanjih sil, ki delujejo na
telo in motocikel. Zunanje sile predstavljajo različne elevacije terena, zavoji, grbine in seveda
ohranjanje ravnotežja med fazo leta. Nepogrešljiv del motokrosa vsekakor predstavljajo tudi
dežni pogoji, kjer tempo tekmovanja narekuje količina blata in razmočen teren. Tukaj pride
sposobnost ohranjanja ravnotežja tako v predvidljivem kot v nepredvidljivem smislu še kako
do izraza. Prav tako se ravnotežje proti koncu tekmovanja ohranja vse težje, saj se utrujen
organizem odziva drugače kot spočit. Trening ravnotežja je zato zelo smiselno vključiti v sam
trenažni proces preko celotne sezone.
 GIBLJIVOST
Ušaj (2003) ugotavlja, da je gibljivost sposobnost izvedbe gibov z veliko amplitudo.
V motokrosu je razvoj gibljivosti potreben predvsem z vidika preventive pred poškodbami in
nepredvidljivih situacij. Slednje se lahko dogodijo kadarkoli, v vsakem trenutku tekmovanja.
Čeprav gibljivost ni ključna za doseganje vrhunskih rezultatov v motokrosu, saj med vožnjo
ne dosegamo skrajnih amplitud gibov, vseeno pozitivno vpliva na ostale motorične
sposobnosti. Čeprav vsak tekmovalec načeloma nosi številne opornice za različne dele telesa,
ki sicer preprečujejo prekomerne gibe telesa v določeni smeri, je vseeno gibljivost v
kombinaciji z močjo tista, ki nam nudi največjo zaščito pred nenadnimi sunki in silami.
Trening gibljivosti je zato smiselno izvajati po vsaki vadbi, saj se s tem krepijo elastični
elementi v mišicah. Tako naše mišice razvijejo višji nivo prožnosti in plastičnosti.
 AGILNOST
Je sposobnost učinkovite spremembe smeri med gibanjem telesa pri visokih hitrostih. Gre tudi
za nadzor telesa pri nenadnih pospeševanjih in zaustavljanjih. Prav tako se agilnost nanaša na
sposobnost športnikove izvedbe več nalog hkrati (Škof in Jakše, 2007). Tako je zelo
pomembna tekmovalčeva okretnost skupaj z njegovim jeklenim konjičkom. Na posameznih
tehnično zahtevnih odsekih steze mora biti tekmovalec sposoben obvladovati sebe skupaj z
motociklom čim hitreje v želene smeri. Ker ima posamezen voznik na stezi opravka tudi z
drugimi sotekmovalci, mora biti poleg nase in svoj motocikel, pozoren tudi na druge
sotekmovalce in na stezo. Upoštevati mora tudi druge udeležence ob robu tekmovalne steze
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kot so redarji in gledalci. Nezmožnost sprejemanja in upravljanja s tolikšno količino
informacij lahko vodi do raznih nezgod. Včasih se lahko nepričakovano pokvari tudi kakšna
manjša stvar na motociklu samem (zlomljena zavorna ročica, zvito krmilo, …) in se mora
tekmovalec poleg ostalih zunanjih dejavnikov ubadati še s tovrstnimi nepopolnostmi. V
slabem vremenu in deževju je tekmovalčev vid oslabljen. Takrat mora poleg vožnje v
zahtevnih pogojih med vsemi že prej naštetimi rečmi skrbeti tudi za konstantno osveževanje
vidnega polja, tako da vleče t. i. fliperje ali prozorne folije preko stekla očal. V takšnih
pogojih trening agilnosti tekmovalcem pride vsekakor prav. Slivnik (2010) ugotavlja, da
nekateri avtorji govorijo o agilnosti v povezavi preventive pred poškodbami. Športniki z višjo
stopnjo agilnosti naj bi lažje nadzorovali svoje telo v trenažnih in tekmovalnih razmerah ter
posledično zmanjšali možnost poškodb. Tako lahko trdimo, da je agilnost pomembna za
uspešno in varno vožnjo z motokros motociklom, saj omogoča lažje in hitrejše reševanje
nepredvidenih situacij.
 KOORDINACIJA
Ušaj (2003) navaja, da je koordinacija sposobnost kar najbolj usklajenega gibanja nasploh,
posebej pa v ne naučenih, nepredvidljivih in zahtevnih motoričnih nalogah. V športu se njena
pomembnost posebej kaže v disciplinah z veliko zapletenostjo gibanja, s kompleksnostjo in
nepredvidljivostjo ter v okoliščinah največjega napora. Koordinacija se pojavlja v različnih
oblikah, vendar jim lahko najdemo skupna izhodišča z vidika biološke (fiziološke) podlage.
Vsekakor je za katero koli vrsto koordinacije pomembno natančno, pravočasno, ritmično in
usklajeno premikanje udov tako, kot zahteva motorična naloga. To hkrati poteka hoteno in
avtomatsko na dveh delih živčnega sistema: centralnega (možgani in hrbtenjača) in
perifernega (senzorično in motorično živčevje). Pri športnem naporu prihajajo senzorični
podatki iz oči, ušes, gibanja telesa, in iz mišičnih, kitnih ter sklepnih receptorjev.
Vse to so značilnosti koordinacije, ki jih športna panoga kot je motokros nujno potrebuje.
Tekmovalec, ki se bori za dober rezultat, vedno tekmuje na robu svojih sposobnosti, zato
lahko vsak trenutek pride do nepredvidene situacije, na katero mora ustrezno reagirati. Z
intenziteto skozi celotno tekmovanje postane voznikovo telo bolj ali manj utrujeno, zato se
koordinacija lahko hitro poruši. Posledica je lahko izguba časa, pozicij, ali padec, v skrajnem
primeru pride tudi do poškodbe. Škof in Jakše (2007) sta enotna, da hitrost in agilnost
predstavljata specifično formo koordinacije človeka.
Iz sledeče teze je razvidno, da so motorične sposobnosti med seboj povezane, zato razvoj ene
vedno vpliva na razvoj drugih. Tudi s koordinacijo ni nič drugače. Z večletnimi izkušnjami, ki
jih imam za sabo, pa lahko trdim, da je ta sposobnost velikokrat zanemarjena in
neenakovredno upoštevana kot sestavni del treninga. To se v motokrosu kaže predvsem ob
izgubi koncentracije ali ob koncu tekmovanja, ko voznik zaradi dodobra izčrpanega telesa
izvaja dodatne nepotrebne gibe, ki mu še dodatno jemljejo energijo. Posledično gibi, ki bi bili
za določeno delo potrebni, ostanejo pasivni.
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2.3.3. Psihološka priprava
Ne glede na športno aktivnost, bodisi da gre za vadbo z utežmi, tek, kolesarjenje, ali trening z
motorjem, se moramo vedno truditi doseči nov, višji prag napora, kjer smo še prepričani v
svoje sposobnosti. Zavedati se moramo, da mora biti naše početje varno. Nikoli se ne smemo
lotiti prezahtevne stvari, kot je npr. dvigovanje uteži, za katere vemo, da so pretežke, ali voziti
hitreje, kot smo sposobni. Če vzamemo za primer zgibe, ki jih še ne moremo izvesti več
zaporedoma, poskusimo z veso v zgibi. Skušamo se obdržati v pravilnem položaju čim dlje in
izmeriti čas visenja. Vsekakor bo neprijetno in boleče, vendar bo pomagalo krepiti našo
psihološko moč. Ko postanemo samozavestni in verjamemo v svoje sposobnosti, postanemo
tudi mentalno močnejši. Pozitiven odnos in samozavest v svoje sposobnosti igrajo pomembno
vlogo pri krepitvi naše mentalitete (Womack, 2007).
Motivacija je eden tistih ključnih dejavnikov, ki ob nujno potrebnem talentu, podpori staršev
in športnih društev ter ustreznih materialnih pogojih ter pravem karakterju športnika omogoča
nastanek vrhunskega dosežka. Brez motivacije ni energije, ni sil, ki bi pomagale razviti
mladega športnika v vrhunskega tekmovalca. Motivacija je področje, kjer so rezerve
vrhunskih športnikov še vedno zelo velike. Po drugi strani je motivacija tisti del človekove
osebnosti, na katerega je pravzaprav najlažje vplivati. Na sposobnosti lahko namreč vplivamo
samo do neke meje, osebnostne lastnosti pa lahko preoblikujemo samo dolgoročno.
Motivacija je torej tista psihološka spremenljivka, ki omogoča realizacijo športnikovih
sposobnosti in znanj. Brez nje vrhunskih dosežkov ne bi bilo (Karpljuk idr., 2006)
Posebej pomembna je za motokrosiste vizualizacija. Vozniki si morajo znati ustrezno
predstavljati start, linije na stezi, stezo samo, idr., da bi se ustrezno pripravili na dirko. Veliko
pripomore tudi pešačenje po celotni stezi, preden se po njej peljemo. Med prvo in drugo dirko
je pametno pregledati spremembe na stezi kot so spremenjene linije, luknje ali kanali.
Pomembno je zaupati vase in v svoje sposobnosti, pridobljene s treningi. Po končani dirki naj
bi tekmovalci analizirali svoje napake in jih na treningih odpravili. Hkrati je potrebno biti
pozoren na mišične skupine, ki so najbolj utrujene in jim na treningih posvečati večjo
pozornost. Vsako dirko se lahko tudi posname, saj tako tekmovalec dejansko vidi napake, ki
jih bo v prihodnje potrebno odpraviti. Zelo priporočljivo je, da tekmovalec v svoj sistem
vrednot vgradi dobre navade, saj bo tako skozi svojo kariero lažje spremljal trenažni in
tekmovalni proces. Tako bo bolj organiziran in motiviran za napredek (Womack, 2007).
DocHon (2012) predstavlja štiri glavne mentalne sposobnosti, ki jih mora tekmovalec
obvladati, da bi na tekmovanjih dosegal svoj potencial. Prva je samozavest, s pomočjo katere
naj bi z odgovorno uporabo zatrli dvome, ki se pojavijo ob napačnih trenutkih. Druga
sposobnost je koncentracija. Vsak tekmovalec je zmožen zgraditi cono, v kateri je sposoben
nastopati v popolnem fokusu. Tekmovalec, ki se je sposoben po neki zunanji motnji ponovno
osredotočiti, bo vedno v prednosti pred ostalimi, ki tega niso sposobni. Tretja sposobnost je
zaupanje v svoje sposobnosti, naučene na treningih. Tekmovalec naj bi med tekmovanjem
zaupal v svoje sposobnosti v taki meri, da lahko vozi naravno po instinktu. Temu pravimo
prehod v ritem ali premik možganov na avtopilota. Četrta sposobnost pa je zmožnost umiritve
in zmanjšanja stopnje truda, kadar je situacija zelo napeta. Take situacije zajemajo borbo za
boljšo pozicijo, ali borbo za zmago. Pod pritiskom se veliko tekmovalcev zelo trudi, zato se
zaradi visoke intenzitete njihove mišice zakrčijo, kar vodi do acidoze in največje težave
motokrosistov – trde podlahti (ang. arm pump). Posledično zaradi manjše moči slabše
obvladujejo motocikel, kar vodi do napak in nazadovanja. Ne nazadnje je omembe vredna
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tudi zmožnost spoprijemanja z lastnimi napakami, ki so se že zgodile. Veliko tekmovalcev
preveč razmišlja o preteklih dogodkih, zato se s težavo osredotočijo na prihodnji nastop.
Tekmovanja
Sama disciplina je na prelomu tisočletja doživela pravi razcvet v smislu sodobne hitro
razvijajoče se tehnologije, ki je podprla motocikle s številnimi tehničnimi novostmi in
izboljšavami. Motocikli so postali dostopni širšemu trgu, zato je šport posledično postal
popularen po vsem svetu. Število tekmovalcev je ob koncu devetdesetih let začelo silovito
naraščati, prav tako je naraslo število tistih, ki so se s športom ukvarjali rekreativno
(Motocross, 2013). V zadnjih letih se povsod po svetu izrazito pozna gospodarska kriza,
zaradi česar se je število tekmovalcev drastično zmanjšalo. Startne vrste niso več polne kot
nekoč – predvsem zaradi stroškov, ki pri takem udejstvovanju nastajajo.
Najnižji rang tekmovanj predstavljajo enkratna tekmovanja prijateljske narave, kjer so
povabljeni le ožji izbranci. V Sloveniji potekata dva večja tekmovanja. Prvo je Pokalno
prvenstvo Slovenije, ki šteje 8 dirk. Tega se udeležujejo predvsem začetniki ter tekmovalci, ki
se skušajo dokazati doma. Udeležijo se ga tudi nekateri boljši tekmovalci, ki nimajo na
razpolago zadostnih finančnih sredstev za tujino in večja tekmovanja. Najvišje rangirano
tekmovanje v Sloveniji je državno prvenstvo, ki že nekaj let šteje le 5 dirk. Državno prvenstvo
zajema razrede 50, 65, 85, 125 2T, 125, odprti razred in veteranski razred (Avto-moto šport
2013 (22. letnik/1. izdaja), 2013). Tako se na isti dan pomerijo tekmovalci vseh starostnih
kategorij. Za državno prvenstvo morajo imeti nastopajoči vozniško licenco, ki jo naredijo
pred sezono in velja za tekoče leto.
Naslednja so po težavnosti posamezna mednarodna tekmovanja, kot je evropsko prvenstvo.
Za tovrstna tekmovanja vsak tekmovalec potrebuje poleg evropskega zavarovanja tudi
evropsko vozniško licenco in startno dovoljenje AMZS (Avto-moto šport 2013 (22. letnik/1.
izdaja), 2013). Tekmovanje ADAC Masters, ki se odvija pretežno v Nemčiji, po rangu
tekmovanja spada na evropski nivo, po sami težavnosti in konkurenci, ki se tam pojavlja, pa
sodi v svetovni nivo. Sestavljajo ga trije razredi in sicer Masters (odprti razred), Youngsters
(do 250 ccm) in Junior (85 ccm) (Adac MX Masters Reglement, 2013). Vrhunec tekmovalne
sezone v Evropi predstavlja evropski pokal narodov, ki se odvije enkrat letno, vedno na novi
lokaciji v Evropi. Poteka en vikend, v katerem nastopijo najboljši trije predstavniki vsake
nastopajoče evropske države, ki tekoče leto ne nastopajo tudi na svetovnem pokalu narodov.
Naslednja so tekmovanja svetovnega prvenstva organizacije FIM. Najnižji po kakovosti je
razred MX3, katerega omenjen kriterij je celo nižji od prvenstva ADAC v Nemčiji. Tukaj
tekmujejo tekmovalci v odprtem razredu zelo različnih starosti, ki skušajo to prvenstvo
uporabiti kot odskočno desko za nadaljevanje svoje kariere na še višjem nivoju. Tega
predstavljata prvenstvo MX2 in MX1, ki sta elitna razreda. Prvi je razred prostornine
motociklov do 250 ccm, drugi pa je ponovno odprti razred (FIM Motocross World Cup
Regilations, 2013). Tukaj nastopajo in zasedajo vodilna mesta izključno tovarniške ekipe,
katerih tehnika in profesionalnost ostalim dirkačem ni dosegljiva. Ta tekmovanja se odvijajo
pretežno v Evropi, s posameznimi izjemami na celinah kot so Avstralija in Južna in Severna
Amerika, Azija in Afrika (Motocross, 2013). Tekmovanje enakega ranga se vrstijo tudi v
Severni Ameriki, ki slovi po najboljših ekipah in dirkačih iz celega sveta. Sanje večine
tekmovalcev so tekmovati v ameriškem prvenstvu organizacije AMA.
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Vrhunec tekmovalne sezone v motokrosu se odvije enkrat letno, vedno na drugi lokaciji in
traja le en vikend. To je tako imenovan svetovni Pokal narodov, ki velja za olimpijske igre v
motokrosu. Zberejo se le najboljši trije predstavniki vsake nastopajoče države, ki se ekipno
pomerijo za prestiž. Le na tem tekmovanju se vsak razred (MX1, MX2, MX3) pomeri med
seboj, tako da so na dan dirke izvedene kar 3 dirke. Tudi sistem točkovanja se razlikuje od
običajnih tekmovanj, saj uvrstitev tekmovalca hkrati predstavlja tudi število doseženih točk.
Tako torej zmaga ekipa, ki doseže skupno najmanjše število točk. Enkrat letno se pod
okriljem FIM odvije tudi svetovno prvenstvo v razredih do 65, 85, in 125 ccm (FIM
Motocross World Cup Regilations, 2013).
Kategorije
Slovenija:
Kategorije so po pravilniku Avto-moto šport (2013) za pokalno prvenstvo v motokrosu
razdeljene glede na tekmovalni razred in starost ter izkušnje tekmovalcev.
 MX 65 (od dopolnjenih 7 do 12 let, prostornina motorja do 65 ccm)
 MX 85 (od dopolnjenih 9 do 14 let, prostornina motorja do 85 ccm)
 MX3 (od dopolnjenih 15 let dalje z neomejeno prostornino motorja ali starejši od 13
let z ustrezno prostornino motorja)
 MX 125 R2 (od dopolnjenih 13 do 50 let, prostornina motorja do 125 ccm 2T ali 250
ccm 4T)
 MX Open R2 (od dopolnjenih 15 do 50 let, prostornina motorja neomejena)
 MX 125 R1 (od dopolnjenih 13 do 50 let, prostornina motorja do 125 ccm 2T ali
250ccm 4T)
 MX Open R1 (od dopolnjenih 15 do 50 let, prostornina motorja neomejena)
 MX Veterani 1 (od dopolnjenih 40 do dopolnjenih 50 let, prostornina motorja
neomejena)
 MX Veterani 2 (od dopolnjenih 50 let dalje, prostornina motorja neomejena)
Kategorije so po pravilniku Avto-moto šport (2013) za državno prvenstvo v motokrosu
razdeljene glede na prostornino motorja in starost tekmovalcev.






MX 50 (od dopolnjenih 6 do 9 let, prostornina motorja do 50 ccm)
MX 65 (od dopolnjenih 7 do 12 let, prostornina motorja do 65 ccm)
MX 85 (od dopolnjenih 9 do 14 let, prostornina motorja do 85 ccm)
MX 125 2T (od dopolnjenih 13 do 17 let, prostornina motorja do 125 ccm 2T)
MX 125 (od dopolnjenih 13 do 50 let, prostornina motorja do 125 ccm 2T ali 250 ccm
4T)
 Open (od dopolnjenih 15 do 50 let, prostornina motorja neomejena)
 Veterani (od dopolnjenih 40 let, prostornina motorja neomejena)
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Evropsko prvenstvo: Kategorije so po evropskem pravilniku FIM Europe MX Rules (2013)
razdeljene sledeče:
 EMX 250 (najmanj 14 let, največ 50 let in 21 za Evropski pokal narodov je minimalna
starost 21 let, prostornina motorja do 250 ccm)
 EMX Open (najmanj 16 let, največ 50 let, prostornina motorja neomejena)
 EMX125 2T (najmanj 13 let, največ 17 let, prostornina motorja do 125 ccm 2T)
 EMX150 4T (najmanj 11 let, največ 14 let, prostornina motorja do 150 ccm 4T)
 EMX85 (najmanj 11 let, največ 14 let, prostornina motorja do 85 ccm 2T)
 EMX65 (najmanj 8 let, največ 12 let, prostornina motorja do 65 ccm)
ADAC Nemško prvenstvo (Adac MX Masters Reglement, 2013):
 MX Junior Cup (letniki 2003 do 1998, razred do 85 ccm)
 MX Youngster Cup (letniki 1999 do 1992, razred do 125 ccm 2T ali do 250 ccm 4T)
 MX Masters Cup (odprti razred)
FIM Svetovno prvenstvo (FIM Motocross World Cup Regilations, 2013):
 MX3 (najmanj 16 let ali 15, če tekmovalec nastopa z motorjem prostornine do 250
ccm 4T, odprti razred)
 MX2 (najmanj 15 let, največ 23 let, razred do 250 ccm 4T)
 MX1 (najmanj 16 let, odprti razred)
 WMX – žensko svetovno prvenstvo (najmanj 15 let, razred do 250 ccm 4T)
 MX 65
 MX 85
 MX 125 2T
 MX125
 Veterani (najmanj 40 let, največ 55 let)
Razredi 65, 85, 125 2T, 125 in veterani so po organizaciji bolj podobni Pokalu narodov, saj se
zgodijo le enkrat letno. Prav tako veljajo tukaj v otroških razredih enake starostne omejitve
kot za Evropsko prvenstvo.
AMA Ameriško svetovno prvenstvo (American Motocross Association 2013 Racing
Rulebook, 2013):
 250 class (razred do 250 ccm 4T, najmanj 14 let do neomejeno)
 450 class (odprti razred, najmanj 14 let do neomejeno)
2.3.4. Pravila
Pravilnik državnega prvenstva Republike Slovenije v motokrosu za leto 2013 (Avto-moto
šport 2013 (22. letnik/1. izdaja), 2013) navaja pravila v naslednjih alinejah – nanašajo se na
voznike same, njihovo opremo in tekmovalne motocikle, dirkališče in tekmovalno progo,
signalizacijo ter širši sistem tekmovanja.
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 Vozniki
Pravico nastopa na državnem tekmovanju imajo vozniki, ki so si pridobili veljavno
nacionalno ali mednarodno vozniško licenco AMZS, ali veljavno licenco s strani FIM ali FIM
Evropa.
 Oprema
Čelada, očala in zaščitna oprema morajo biti potrjeni s strani FIM normativov. Čelada mora
ustrezati uradnemu mednarodnemu standardu. Zaščita oči (očala) mora biti prisotna na
začetku vsake vožnje ali treninga. V skupino zaščitne opreme spadajo še škornji, hlače,
majice, ščitnik za prsi in hrbet, opornice za kolena ter rokavice, ki morajo biti prav tako
nošene na začetku vsake vožnje ali treninga.
 Tekmovalni motorji
Motocikli so omejeni s prostornino, težo, hrupom, krmilom in z barvo podlag za številke in
štartnimi številkami samimi.
 Dirkališče in tekmovalna proga
Steza mora biti licencirana in pripravljena skladno z nacionalnim pravilnikom in pravilnikom
FIM. Pripravljena mora biti izključno na neravni podlagi. Ne sme biti izpeljana preko globoke
vode, ne sme biti skalnata ali kamnita. Proga ne sme biti krajša od 1000 m in ne daljša od
2000 m. Za razred MX 50 in MX 65 je lahko proga krajša. Minimalna širina proge mora biti 6
m, priporoča se širina 8 m. Oddaljenost med posameznimi deli proge mora biti najmanj 3 m.
Ovire nad progo morajo biti oddaljene vsaj 3 m od podlage. Speljana mora biti tako, da
povprečna hitrost zmagovalca na dirki ne presega 65 km/h, upoštevajoč dirko od starta do
cilja. Označena mora biti s količki, ne višjimi od 50 cm in nagnjenimi v smeri vožnje. Na
obeh straneh proge mora biti nevtralna varnostna cona, dovolj široka za varnost tako voznikov
kot tudi gledalcev, vendar ne manjša od 1 m. Ograja, ki omejuje varnostno cono, za katero so
gledalci, mora biti dovolj močna in visoka. Posebna pozornost mora biti posvečena pravilni
izvedbi skokov. Dvojni in trojni skoki so prepovedani. Razdalja med dvema skokoma mora
biti minimalno 30 m. Ovire ob progi, ki pomenijo potencialno nevarnost, je potrebno zaščititi
s slamo ali drugimi elastičnimi oblogami. Prepovedana je uporaba pnevmatik, razen na
notranji strani zavoja, kjer se lahko uporabijo maksimalno tri manjše pnevmatike, položene na
podlago leže. Organizator mora na dan dirke zagotoviti delovni stroj za popravila tekmovalne
proge. Prav tako mora zagotoviti dober in učinkovit sistem polivanja tekmovalne proge.
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Dirkališče mora imeti:
- zaprt prostor,
- park ferme (pot do njega mora biti dobro označena),
- prostor za novinarje (telefonska linija/internet),
- prostor za žirijo s fotokopirnim strojem in računalnikom,
- ozvočenje za gledalce in voznike,
- parkirišče za gledalce,
- sanitarije za gledalce,
- zdravstveno službo,
- gasilsko službo,
- redarsko služb,
- gostinsko službo.
 Signalizacija
Uradna signalizacija mora biti izvedena z zastavicami, dimenzij približno 750x600 mm kot
sledi:
 Rdeča zastavica (mahajoča) = zaustavitev za vse voznike.
 Črna zastavica s številko voznika na tabli = zaustavitev za voznika z napisano štartno
številko.
 Rumena zastavica = nevarnost, vozi počasneje.
 Rumena zastavica (mahajoča) = velika nevarnost, pripravi se za zaustavitev, ne
prehitevaj; voznik, ki prehiteva pri mahajoči rumeni zastavi se lahko izključi iz
vožnje, v kateri je prišlo do kršitve.
 Modra zastavica (mahajoča) = pozor, omogoči prehitevanje.
 Zelena zastavica = proga je prosta in pripravljena za start (lahko se uporablja samo pri
štartni proceduri).
 Šahovnica = konec treninga ali dirke.
2.3.5. Zaščitna oprema
Poleg tekmovalčevega tehničnega znanja in dobre fizične pripravljenosti, zahteva tako
atraktivna disciplina kot je motokros tudi brezhibno opremo in motocikel. Prav ta oprema je
specifična za ta šport, saj je ne najdemo v nobeni drugi športni panogi z izjemo spusta (ang.
downhill), ki je opremo povzel in kopiral prav po motokrosu. Zaščitna oprema se iz leta v leto
hitreje razvija in je vse bolj dovršena ter izdelana iz različnih sodobnih materialov. Tako kot
zaščitna oprema, je za dober nastop izrednega pomena tudi dobro pripravljen jekleni konjiček,
katerega sestavne komponente igrajo ključno vlogo v njegovem »obnašanju« med vožnjo.
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Zaščitna oprema tekmovalca
 ČELADA

Slika 9. Primer čelade za motokros (Moto-9 Carbon, 2013).
Čelada je kot glavna in najpomembnejša namenjena zaščiti celotne glave. Sodobna čelada za
motokros se nekoliko razlikuje od čelad namenjenim drugačni uporabi. Glavni del predstavlja
školjka, podaljšana v bradnem in temenskem delu, izdelana iz steklenih vlaken, ki so
okrepljeni z materiali kot sta kevlar in karbon. Podaljšan bradni del predstavlja dodatno
zaščito sprednjega spodnjega dela obraza, vizir pa izboljšuje vidno polje pred močnim
soncem. Notranjost je izdelana iz raznih tkanin in raztegljive polistirenske pene (EPS,
Expanded Polystyrene foam) z namenom zaščite in udobnosti. Celotna čelada je izdelana
tako, da se ob močnejšem udarcu izkrivi, saj se sila prenese večinoma na čelado in ne na našo
glavo. Skupaj z ustreznimi očali predstavlja popolno zaščito celotne glave.
 ŠKORNJI

Slika 10. Primer škornjev za motokros (Tech 10 Boot, 2013).
Škornji so drugi najpomembnejši del tekmovalčeve zaščitne opreme, saj predstavljajo edini
stik z vročim delovnim okoljem samega motorja. Da bi preprečili tekmovalčevo nogo pred
poškodbami so običajno veliko trše narave ko škornji drugih motorističnih panog. Vseeno so
veliko prožnejši kot npr. smučarski čevlji. Sodobni motokros škornji so običajno visoki do
kolen, izdelani so iz kombinacije usnja, kovine, plastike in drugih kompozitnih materialov, ki
zagotavljajo polno, udobno in ozko prileganje. Zaradi lažje uporabe ima škorenj več zaponk
(do 5), tako da se ta odpre vse do nivoja gležnja. Zaponke so izdelane iz plastike in kovine ter
nameščene tako, da jih tekmovalec lahko sprošča ali zatiska glede na svoj občutek. Nekateri
proizvajalci dodajo vezni sistem med mehko notranjostjo in tršo zunanjo lupino. Tako so
škornji bolj tesni in se udobno prilegajo. Na konici prstov je z vijaki pritrjena kovinska
ploščica, ki dodatno ščiti prste na nogah. Peta je nizka. Sprednji del škornja v višini goleni je
dodatno učvrščen z debelejšo plastiko, ki varuje voznika pred kamni in večjimi deli zemlje
izpod koles tekmovalca pred sabo (Motorcycle boot, 2013).
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 OČALA

Slika 11. Primer motokrosističnih očal (Oakley Releases Airbrake MX Goggle, 2013).
Očala so namenjena zaščiti oči in boljši vidljivosti in so zelo podobna smučarskim. Običajne
leče so izdelane iz ravne plošče generičnega materiala in so kasneje ukrivljene v obliko, ki se
prilega okvirju. Ta surovi postopek lahko privede do optičnega popačenja. Tako so se na trgu
že začeli pojavljati novi načini izdelave leč, to je s pomočjo brizganja pod velikim pritiskom,
tako da se ustvari optično in geometrično pravilen obris. S tem se dože preciznost in jasnost,
ki jo dobri tekmovalci nujno potrebujejo. Vse leče s tovrstno zasnovo so sestavljene iz
sintetičnega materiala imenovanega plutonit, ki učinkovito prenaša udarce in druge zunanje
vplive. Material okvirja je tog in ščiti lečo, tako da se ne upogiba in s tem ne povzroča motenj
zaznavanja. Notranja pena je mehka in se prilega obraznim potezam. Pravilno zasnovana
ukrivljenost leč poveča vidno polje (Oakley releases airbrake MX goggle, 2013).
Vsa sodobna očala imajo snemljive leče v različnih odtenkih za različne zunanje svetlobne
pogoje. Prav tako ima večina očal dodatno zaščito nosu. V slabših vremenskih pogojih
tekmovalci uporabljajo dva različna sistema osveževanja leč. Prvi je sistem trganja (ang. tearoff), drugi pa sistem odvijanja (ang. roll-off). Za prvega je značilna namestitev hotenega
števila plastično izdelanih prozornih folij v obliki leč različnih debelin, ki jih tekmovalec po
potrebi trga eno za drugo. Za drugi sistem je značilna prozorna folija v obliki traka širokega
3cm, navita v majhen kolut, ki s potegom vrvice potuje iz ene strani leč na drugo. Oba sistema
imata svoje prednosti in slabosti, zato je izbira odvisna od tekmovalca samega in od
zahtevnosti vremenskih pogojev.
 MAJICA, HLAČE IN ROKAVICE

Slika 12. Primer kompleta majice, hlač in rokavic (2013 Impact Gear, 2013).
Majica, hlače in rokavice so za motokros izdelane iz posebnega materiala in znane po svoji
lahkosti, minimalni obrabi in trganju, glede na naravo uporabe. Kljub zaščitni naravi so
namenjena tudi udobju, dobremu izgledu, prepoznavnosti in predstavnosti sponzorjev. Ob
popolnih oblačilih in dodatkih je tekmovalec lahko osredotočen le na tekmovanje in mu ni
treba skrbeti za nič drugega. Hlače in rokavice so posebno pomembne za tekmovalčev
oprijem na motorju. Vsebujejo različne tkanine in gumaste dele, ki dodatno ščitijo telo in
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dajejo izdelkom trdnost. Majice so prav tako zaščitne
zaščitne narave z dodatnim tiskom
tiskom. Tako so
tekmovalci bolj prepoznavni tako po startnih številkah kot priimkih
priimki na hrbtu. Sprednji del
majice je namenjen logotipom
m posameznih glavnih sponzorjev.
 ŠČITNIK ZA PRSI IN HRBET

Slika 13,14,15.. Primer različnih vrst ščitnikov za prsi in hrbet (Guards
(
& Belts, 2013).
2013
Ščitnik za prsi in hrbet se pojavlja v dveh oblikah. Prva je klasični ščitnik za prsi, izdelan iz
plastike in gume, ki je na trgu že nekaj desetletij. V preteklosti se ga je nosilo izključno čez
majico, kar je s tehnološkim razvojem in redukcijo velikosti v večini primerov pomenilo
selitev pod tekmovalno majico. Predstavlja učinkovit, udoben in hladen kos opreme. Večina
tovrstnih izdelkov je oblikovana tako, da se prilega kar največ oblikam teles. Konstruirani so
tako, da ne ovirajo telesa pri gibih, značilnih
značilnih za posamezni vozni slog. Nekateri ščitniki nudijo
tudi dodatno zaščito za ramena. Osnovni in stari modeli so fiksni, novejši pa imajo ta dodatek
odstranljiv. Ker so ramenski ščitniki pritrjeni z navadnimi paščki iz blaga, so prosto gibljivi,
tako da tekmovalca
ekmovalca med vožnjo ne ovirajo.
Med pomanjkljivosti tovrstnih ščitnikov spada njihov odmik iz idealnega položaja, ko pride
do večjega padca. Težko je namreč najti zunanji ščitnik za prsi, ki se telesu tako prilega, da bi
se ob večjem padcu gibal skupaj s telesom in ostal na mestu.
Drugo obliko predstavlja sodobnejši ščitnik, izdelan iz mehkejših, koži prijaznih tkanin, gume
in pene. Nosi se ga izključno pod tekmovalno majico, kot del spodnjega perila. Njegova
funkcija je predvsem varovanje trupa pred kamni, blatom, zemljo in razbitin
razbitinami. Novejši
izdelki so celo izdelani iz materialov, ki ohranjajo tekmovalčevo telesno temperaturo nižjo.
Največja prednost tovrstnih izdelkov je vsekakor njihova lahkota in prileganje, kar pomeni, da
ščitnik tudi ob večjih motnjah in padcih ves čas sledi telesu in ostane na mestu. Edino slabost
predstavljajo mehki materiali, ki ne zaščitijo notranjih organov in kosti pri večjih padcih.
Tako je izbira vrste ščitnika za prsi in hrbet odvisna predvsem od tekmovalca in pogojev
tekmovanja.
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 OPORNICA ZA VRAT IN KOLENA

Slika 16, 17.. Primer vratne in kolenske opornice (EVS
(
Sports Axis Pro, 2013; GPX Pro Lite,
2013).
Opornice za vrat in predvsem kolena predstavljajo najdražji kos zaščitne opreme, kjer lahko
par vrhunskih kolenskih opornic,
opornic izdelanih iz karbona, po individualni telesni obliki celo
preseže ceno serijskega novega motocikla. V zadnjih letih se je pojavilo veliko pproizvajalcev
vratnih opornic kot so Leatt, Atlas, Alpinestars, Fly, Ortema, če naštejem največje. Prav tako
je tudi industrija kolenskih opornic zasičena z velikimi proizvajalci kot so Asterisk, Evs,
Ortema, Pod, Alpinestars, Fox …
Opornica za vrat predstavlja novost v motoristični industriji, saj je prvi prototip nastal leta
2001, na trg pa je prišla šele leta 2006. Namen opornice je preprečiti ali omejiti poškodbe
vratu in hrbtenice. Raziskave vodilnega proizvajalca Leatt kažejo, da je 11 % hudih ppoškodb
na cesti poškodb hrbtenice, in da se 60 % poškodb vratnih vretenc konča s smrtjo.
Tehnologija vratnih opornic pomaga zaščititi tekmovalce pred petimi tipi prekomernih gibov
glave in vratu. To so hiperekstenzija, hiperfleksija, bočna hiperfleksija, zadnja
zadnja hipertranslacija
in dvojna osna obremenitev. Ob morebitnem
morebitnem premočnem udarcu ob tla je opornica
konstruirana tako, da razpade na mehkih delih. Izdelana je iz steklenih vlaken in učvrščena s
poliamidom ter v različnih velikostih. Vsebuje sprednjo in zadnjo
zadnjo oporo in dve zaponki,
bočno na vsaki strani eno (Drevenstedt, 2012).
Kljub
ljub velikemu številu prednosti se ogromno tekmovalcev ne odloči za nakup vratne
opornice. Iz lastnih izkušenj namreč vem, da vratna opornica lahko tudi pripomore k
poškodbi. Takoo sem si ob hujšem padcu zaradi pritiska opornice zlomil ključnico. Klub temu
bo za vedno ostalo neznano, kaj bi bilo, če je ne bi nosil. Lahko bi bile posledice blažje, lahko
pa veliko hujše. Tako je odločitev nošenja opornice povsem individualna odločite
odločitev vsakega
tekmovalca posebej.
Nova raziskava predlaga, da se resne poškodbe kolena v motokrosu pojavljajo enako pogosto
kot v nogometu, vendar predvsem pri tekmovalcih, ki ne nosijo opornic. Prav zaradi tega so
opornice v motokrosu zelo razširjene, čeprav tematika še ni dodobra raziskana in pojasnjena.
Tematika o profilaktični kolenski opori (PKB, prophylactic knee bracing) je bila in je še
vedno precej kontroverzna, odkar je bila leta 1972 predstavljena derotacijska opornica
ameriške akademije ortopedskih kirurgov. Takrat se je razvoj PKB dramatično razcvetel.
Danes je ponudba specifičnih opornic za različne športe in namene izredno velika. Sodobne
opornice so konstruirane iz lažjih in bolj obstojnih materialov kot je karbon in so izdelane po
meri posameznikove
ikove oblike kolena, tako da so kar najbolj udobne (Gladin, Cates, Sanders,
2012).
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2.3.6. Motocikel in njegova nastavitev
Ne glede na veličino, prostornino ali namen uporabe je motokros motor potrebno dodobra
nastaviti glede nekaterih voznikovih značilnosti in posebnosti. To so telesna teža, višina,
udobje, slog vožnje in lastni občutek. Motor se mora namreč med pospeševanjem, zaviranjem,
vožnji po luknjah, grbinah in skokih obnašati tako, kot to ustreza vozniku (prirejeno po
Karpljuk idr., 2006)
Med najpomembnejše in ključne dele motocikla štejemo:







Agregat oz. motor sam
Okvir
Vzmetenje
Pnevmatike
Zavore
Izpuh

a) MOTOR
Za pravilno in optimalno delovanje motorja je bila nekaj let nazaj ključna nastavitev
uplinjača, kar še vedno ostaja zelo pomembno pri 2-taktnih motorjih (prirejeno po Karpljuk
idr., 2006). V zadnjih letih je na 4-taktnih motorjih uplinjač zamenjal sodobnejši sistem
elektronskega vbrizga goriva. Tako je dovod goriva motorju predhodno nastavljen preko
računalnika, zato se s to nastavitvijo ni več potrebno igrati. Ostali ključni deli agregata so
izpušni in sesalni ventili v glavi motorja, ter menjalnik in sklopka. Slednja predstavlja tudi
najšibkejši del motorja in zahteva za optimalno delovanje redno menjavo. Vrhunski
tekmovalci uporabljajo sodobno visoko kvalitetno hidravlično sklopko, katere občutek stiska
je izredno mehak, življenjska doba pa je odvisna od voznikovega načina vožnje, zato je
zahtevana kontrola in ponovna nastavitev sklopke na vsake 2,5 delovne ure.
b) OKVIR
Nastavitev krmila
Krmilo mora biti nastavljeno udobno za voznika.
Test pravilno nastavljenega krmila:
Voznik naj zavzame na motorju z vso opremo tako pozicijo, kot jo ima med vožnjo, zamiži in
skuša prijeti krmilo tako, kot mu najbolj odgovarja. Enak test je potrebno ponoviti še v
stoječem položaju na motorju. V primeru, da je krmilo s tem poskusom oddaljeno več kot dva
centimetra, ga je potrebno ponovno nastaviti oziroma zamenjati. Ročaji krmila morajo biti
vedno vzporedni s podlago in v nobenem primeru obrnjeni navzgor ali navzdol (Karpljuk idr.,
2006).
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Nastavitev ročice sklopke in ročice prve zavore
Osnovna nastavitev ročice sklopke in ročice zavore na krmilu naj bi bila paralelna s kotom
rok. V globoki mivki je potrebno ročice dvigniti navzgor, skoraj vzporedno z ravno podlago,
ker je pozicija telesa v takem terenu na zadnjem delu motorja. Ročica zavore in sklopke mora
biti nastavljena tako, da jo voznik brez dodatnih gibov ali poprijemanja ročk krmila enostavno
stisne ali spusti (Karpljuk idr., 2006).
Pozicija ročice v smeri gor–dol se od tekmovalca do tekmovalca razlikuje glede na
posameznikov stil vožnje.
Nastavitev prostega hoda ročice za sklopko
Prosti hod ročice sklopke mora znašati od 2 do 3 mm. Če ročica nima prostega hoda, bo
sklopka začela drseti, kar bo povzročilo uničenje sklopke. V primeru prevelike zračnosti
sklopka pri prestavljanju ne bo odvajala pogonskega dela motorja od menjalnika, kar bo
sčasoma povzročilo poškodbe na menjalniku (Karpljuk idr., 2006).

Slika 18. Prosti hod ročice za sklopko (Karpljuk idr., 2006).
Ročica za plin mora imeti vedno nekaj prostega hoda (3–5 mm). Brez prostega ali premalo
prostega hoda ročice za plin bi po neravninah na progi lahko samodejno dodajali plin. Prosti
hod ročice za plin nastavljamo z vijakom in matico na ohišju ročice za plin. V primeru, da na
ohišju ročice za plin ni nastavitvenega vijaka in matice, prosti hod nastavimo na
regulacijskem vijaku, ki je nameščen na uplinjaču (Karpljuk idr., 2006).
Nastavitev stopalke zadnje zavore
Stopalko zadnje zavore nastavimo tako, da motor postavimo na ravno podlago. Na nogostop
postavimo ravnilo ali podoben predmet ravne oblike do potisnega dela zavorne stopalke.
Glede na voznikov slog vožnje in občutek nastavimo stopalko zadnje zavore nižje ali višje
glede na ravnino nogostopa. Osnovna nastavitev je običajno do 3 mm višje (prirejeno po
Karpljuk idr., 2006). Vozniki, ki imajo grdo navado veliko uporabljati zadnje zavore, spustijo
stopalko nižje, tako da prihranijo življenjsko dobo zavornih ploščic. Pomembna nastavitev je
tudi v količini zavornega olja, ki ga dodamo, saj s tem reguliramo hitrost in moč reakcije
zavor glede na pritisk z nogo. Tako lahko ob večji količini olja stopalko pomaknemo nižje za
enak učinek zaviranja in obratno.
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Nastavitev prestavne ročice
Prestavno ročico nastavimo tako, da motor postavimo na ravno podlago. Na nogostop
postavimo ravnilo ali podoben predmet ravne oblike do potisnega dela prestavne ročice.
Običajno sta nogostop in prestavna ročica v paralelnem položaju, lahko pa sta glede na
individualen slog vožnje ali občutka tekmovalca tudi nižje ali višje.
Nastavitev verige

Slika 19. Pravilno napeta veriga (Karpljuk idr., 2006).
Karpljuk idr. (2006) ugotavljajo, da pravilno prednastavitev verige preverjamo tako, da jo iz
spodnje strani potisnemo do nihajke. V tem primeru se mora zgornji del verige poravnati. V
primeru, da je zgornji del verige še vedno upognjen navzdol, odvijemo matico osi zadnjega
kolesa in verigo dodatno napnemo preko prednapenjalcev. V primeru, da se zgornji del verige
poravna že prej (preden potisnemo spodnji del verige do nihajke), odvijemo matico osi
zadnjega kolesa in verigo popustimo preko prednapenjalcev. Za vožnjo po blatu je potrebno
verigo dodatno popustiti (od 5 do 10 mm povesa).
V primeru, da se nam poves verige pri več zaporednih testiranjih spreminja, je veriga
izrabljena in jo je potrebno zamenjati. Ko menjamo obrabljeno verigo, je potrebno zamenjati
tudi zobnik na motorni gredi in zobnik na pogonskem kolesu, saj je v nasprotnem primeru
obraba enega ali drugega še večja in posledično življenjska doba mnogo krajša, kot bi lahko
bila (Kaprljuk idr., 2003).
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c) VZMETENJE
Osnovna nastavitev vzmetenja:
nastavitev prednapetja vzmeti,
nastavitev kompresivnega dušenja,
nastavitev povratnega dušenja.
Karpljuk idr. (2006) predlagajo sledeč postopek glede pravilne izbire in nastavitve vzmeti.
Vedno zagotovite, da je osnovna nastavitev narejena pravilno. Nastavitev je odvisna od: vrste
motorja, teže voznika in njegovega stila vožnje. Napačno izbrana vzmet lahko povzroči
nepravilno delovanje vzmetenja (pretrdo ali premehko). Prednapetost vzmeti je zelo
pomembna, ker ima vpliv na višino motorja in kot vilic. Napačno izbrana karakteristika
vzmeti pomeni nepravilen položaj motorja med vožnjo.
Prvi korak – nastavitev prednapetosti vzmeti
Postavite motor na ravno podlago in ga podložite s stojalom tako, da bosta prvo in zadnje kolo
dvignjena od tal (tako da bodo prve vilice in zadnja nihajka popolnoma iztegnjene).
Na sprednjih vilicah se izmeri prednapetost od osi prvega kolesa, do vrha vilic in se označi s
F1. Zadaj pa se meri razdalja od osi zadnjega kolesa, čim bolj navpično do oznake na robu
zadnjega blatnika in se označi z R1.
Drugi korak – meritev prostega posedanja motorja
Motor postavite na ravno podlago brez stojala in postopek meritve ponovite. Pri zadnjem
kolesu izmerite dolžino od osi kolesa do oznake na motorju in jo označite z R2. Spredaj
izmerite dolžino od osi prvega kolesa do vrha vilic in jo označite z F2.
Prosti poves zadaj izračunamo po sledeči formuli: Rp = R1 – R2
Za prosti poves spredaj pa je formula: Fp = F1 – F2
Tretji korak – meritev posedanja motorja z voznikom
Na motor, ki je na ravni podlagi, se voznik z vso opremo usede na motor. Pri tem je zelo
pomembno, da zavzame takšno pozicijo, kot jo ima med vožnjo po ravnini. Postopek meritve
ponovimo. Pri zadnjem kolesu izmerite dolžino od osi kolesa do oznake na motorju in jo
označite z R3. Spredaj izmerite dolžino od osi prvega kolesa do vrha vilic in jo označite z F3.
Poves motorja z voznikom zadaj izračunamo s formulo: Rv = R1 – R3
Poves motorja z voznikom spredaj pa s formulo: Fv = F1 – F3
Izmerjene vrednosti za motokros motorje od 125 do 500 ccm morajo ustrezati spodnjim
vrednostim (vrednosti ne ustrezajo za enduro in cestne motorje):
prosto posedanje motorja zadaj: 30 mm, +/- 10 mm,
prosto posedanje motorja spredaj: 30 mm, +/- 10 mm,
posedanje motorja z voznikom zadaj: 100 mm, +/- 10 mm,
posedanje motorja z voznikom spredaj: 50 mm, +/- 10 mm.
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Za 85 ccm motorje veljajo naslednje vrednosti:
prosto posedanje motorja zadaj: 20–25 mm,
prosto posedanje motorja spredaj: 20–25 mm,
posedanje motorja z voznikom zadaj: 80 mm, +/- 5 mm,
posedanje motorja z voznikom spredaj: 40 mm, +/- 5 mm.
d) PNEVMATIKE
Karpljuk idr. (2006) navajajo, da je uspeh na dirki v veliki meri odvisen od pravilne izbire
proizvajalca ter tipa pnevmatike. Gume so različne trdote, oblike in gostote. Pnevmatike
izbiramo glede na teren, po katerem se bomo vozili (trdi, srednji in mehki teren, blato, mivka,
skalnati teren). Proizvajalci pnevmatik imajo kataloge, v katerih so natančni opisi pnevmatik
in njihova namembnost.
Pnevmatike polnimo z zrakom od 0,7 do 0,9 barov in več, glede na razmere na progi. Ob tem
je potrebno vedeti, da višji kot je tlak v pnevmatiki, manjša je njena oprijemljivost s podlago.
Največje razlike med pnevmatikami se pojavljajo pri ekstremnih pogojih (mivki, lepljivem
blatu in na trdem spolzkem terenu).
Že nekaj let je možno na tržišču kupiti tudi tako imenovan »moos« (zračnica napolnjena s
peno), ki nam omogoča, da 100 % preprečimo, da bi se guma ob udarcu predrla. Slaba
lastnost tovrstne pene je njena zahtevna namestitev in v večini primerov nemožnost večkratne
uporabe.
e) ZAVORE
Zavorni sistemi predstavljajo eno ključnih komponent vseh hitrih vozil, predvsem v
dirkaškem svetu. Enako pomembno kot razviti čim večjo hitrost, je tudi hitro in zanesljivo
ustavljanje. V motociklističnem svetu je razvoj zavor doživel razcvet s pojavom zavornih
diskov in ploščic, ki so zamenjali običajne »bobne« in žice. Sodobne zavore delujejo na
principu posebnega viskoznega olja, ki se nahaja v ceveh in je pod tlakom. Razvoj je šel v
zadnjih letih še dlje in tako so najboljši diski plavajoči, kar pomeni da so prožni in do
določene stopnje gibljivi. Najboljše zavorne ploščice so izdelane iz kovinsko keramične zmesi
in so sintrane. To pomeni, da so zgoščene iz prahu s segrevanjem pod temperaturo tališča. Le
najboljši sodobni sistemi omogočajo, da se lahko ustavimo hitro in učinkovito, tako da je
zavorna pot čim krajša. Zelo pomembna je pravočasna menjava zavornega olja, saj je
potrebno vedeti, da olje po določenem številu delovnih ur izgubi svojo viskozno kvaliteto.
Glede na kvaliteto olja in tekmovalčevega načina vožnje in pogostosti se čas menjave lahko
razteza od 2 do 10 delovnih ur in več.
f) IZPUH
Izpušni sistem predstavlja tisti del motorja, katerega se pri prvi predelavi motorja po želji
pridobiti nekaj moči poslužuje največ voznikov. Običajno je sestavljen iz 2 delov. To sta
prednja krivina z vhodom v motor sam in dušilec. Slednji je natrpan s posebno volno in je
odgovoren za tišje delovanje motocikla. To je na večjih tekmovanjih zelo pomembno, saj na
tehničnem pregledu motocikla preverijo moč zvoka s posebno napravo za merjenje velikosti
decibelov. Izpušni sistem pripomore k dodatku moči motocikla, saj spremeni krivuljo navora.
Najboljši izdelki vsebujejo tudi posodico za podtlak, pritrjeno na krivini, ki dodatno
pripomore k izkoristku moči na nizkih delovnih obratih motorja.
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2.4. Problem naloge
Vožnjo z motokros motorjem lahko opišemo kot dinamično, hitro in natančno vodenje
motocikla po različnih terenih z veliko stopnjo adrenalina. Zahtevnost terena, trajanje,
intenziteta in zunanji pogoji kot so vremenske razmere, so dejavniki, ki od tekmovalca
zahtevajo odlično obvladovanje tako sebe, kot motocikla. Bolj kot se telo in motor zlijeta ter
delujeta skladno, bolj daje vožnja občutek lahkotnosti in estetike. Temu pravimo
obvladovanje tehnike vožnje. Slabša kot je tehnika, večja je poraba energije, kar od
tekmovalca zahteva še več moči in hitrejšo utrujenost. Zato je poleg prej naštetih dejavnikov
interakcija dobre tehnične in kondicijske pripravljenosti pomemben faktor. Dobra fizična
pripravljenost pomeni sposobnost prenašanja večjih obremenitev dlje in optimalnejše
obvladovanje motocikla. Tako do rušenja koordinacije in ravnotežja ter posledično slabše
tehnike pride odločno kasneje.
Ker je motokros v velikem odstotku šport samoukov, so domači tekmovalci večinoma
prepuščeni samim sebi. Večinoma se na motorju trenira le dolgotrajna vzdržljivost in tehnika.
Če povemo drugače, se vozniki vozijo po občutku, saj nimajo programa treninga, po katerem
bi lahko trenažni proces tekel. Enaka situacija se zaradi pomanjkanja znanja tekmovalcev in
kadra v klubih pojavi pri splošni telesni pripravi pred in preko sezone. Tudi če so tekmovalci
ozaveščeni o pomembnosti rednega izvajanja kondicijskih treningov, ti niso oziroma so zelo
redko pravilno dozirani in umeščeni v tekmovalni koledar. Za učinkovito sestavo treninga je
potrebno pravilno načrtovanje elementov vadbe kot so obremenitev, trajanje, pogostost in
odmor. Poleg vedenja, kakšen odziv povzroči določena obremenitev na telo, uspešno
napredovanje zahteva tudi obvladanje zakonitosti športne vadbe in njegove spremenljivke.
Kondicijski trening je v različnih obdobjih sezone različno specifično prilagojen zahtevam
motokrosa. Vseeno pa je skozi celoten tekmovalni cikel potrebno ohranjati tiste gibalne in
funkcionalne sposobnosti, ki so ključne za varen in uspešen nastop na tekmovanju.
Poškodbe, kot sestavni del vsakega športa, so tudi tukaj prisotne v manjši ali večji obliki. Pri
manjših gre za udarce in odrgnine, ki so kratkotrajne in blažje narave. Med večje štejemo
zvine, zlome in izpahe kosti ter trganja vezi in ligamentov, ki zahtevajo nujno medicinsko
pomoč in daljšo sanacijo. Najpogostejše poškodbe pri nas so po mojih opažanjih zlom
zapestja in ključnice ter izpah rame.
Da bi možnost poškodb, posebej večjih, čim bolj omejili, bomo v nadaljevanju predstavili
program vadbe, ki naj bi izboljšal glavne gibalne in funkcionalne sposobnosti, ki so po našem
mnenju najpomembnejše za uspešen nastop in doseganje boljših rezultatov na motokros
prireditvah.
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3. CILJI
 Predstaviti motokros kot šport in podrobna analiza dejavnikov (telesne značilnosti,
konstitucija, gibalne sposobnosti, tehnika, taktika, psihološka plat, ciklizacija
treningov), potrebnih oz. odločilnih za uspeh.
 Predstaviti koncept vadbe, ki bo izboljšal raven gibalnih in funkcionalnih sposobnosti,
potrebnih za varne in kakovostne nadaljevalne oblike treningov in tekmovanj z
motorjem.
 Predstaviti delovanje koncepta vadbe kot preventivo pred poškodbami.
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4. METODE DELA
Diplomsko delo je monografskega tipa. Uporabili smo deskriptivno metodo. Pri izdelavi smo
uporabili dostopne vire iz domače in tuje literature s področja kondicijske priprave športnika
in ciklizacije vadbe ter se opirali na lastne izkušnje. Slednje sem si pridobil v 15 letih
aktivnega tekmovanja v motokrosu na državnem in evropskem nivoju. Zadnje 2 leti pa
delujem kot kondicijski trener mladih tekmovalcev in občasno kot »sparing partner« pri
raznih pripravah in treningih z motorjem.
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5. RAZPRAVA
V tem poglavju bomo razširili področje diplomske naloge in se poglobili v ciklizacijo. Vadba
zahteva širše poznavanje in razumevanje različnih področij. Predstavili bomo vse bistvene
vidike, potrebne za korekten razvoj športnika v želeni smeri in dodali posamezne primere
treningov – za vsako trenažno obdobje posebej. Za piko na i bomo poleg omenjenega vključili
nadzor sprememb športnikovih sposobnosti, ki lahko predstavlja (pre)pogosto zanemarjeno
ključno vodilo pri načrtovanju posameznikove vadbe v prihodnosti.
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5.1. CIKLIZACIJA KONDICIJSKE PRIPRAVE V MOTOKROSU
Ciklizacija je razvrščanje vadbenih količin v takšno zaporedje, ki omogoča najizrazitejše
vadbene učinke. Glavna razloga, zaradi katerih se ciklizacija v športu nenehno razvija, sta
cikličnost naravnih pojavov in učinek vadbe, ki je časovno omejen. Cilj ciklizacije v procesu
športne vzgoje je tekmovalni dosežek, ki je čim bolj kvaliteten, se pojavi ob pravem času in
omogoča doseg športne forme (Ušaj, 2003). Ciklizacija je nepogrešljiva pri načrtovanju
treninga, saj lahko le z njeno pravilno umestitvijo v tekmovalni koledar dosežemo želeni
napredek in posledično bolj optimalen tekmovalni rezultat. V motokros sezoni je ta nekoliko
specifična in vsebuje zelo kratko enomesečno prehodno obdobje, pripravljalno obdobje
dolžine 2 mesecev in pol, kratko predtekmovalno obdobje dolgo 1 mesec in pol, ter zelo dolgo
tekmovalno obdobje 7 mesecev. Tako mora biti kondicijski trening z in brez motorja skrbno
načrtovan v vseh obdobjih, saj bo le tako celoten proces zagotovil optimalen napredek in
boljši tekmovalni rezultat.
Prirejeno po Ušaju (2003) enoletni tekmovalni cikel glede na motokros sezono razdelimo na
štiri manjša obdobja, ki nam omogočajo lažje načrtovanje in bolj natančno vodenje. Gre za
sledeč model enojne ciklizacije:
 pripravljalno obdobje
 predtekmovalno obdobje
 tekmovalno obdobje
 prehodno obdobje
Bompa (2009) enojno ciklizacijo razdeli na tri obdobja. To so pripravljalno, tekmovalno in
prehodno obdbobje. Pripravljalno obdobjo se podrobneje razdeli na splošno in specialno,
tekmovalno pa na predtekmovalno in tekmovalno obdobje (Slika 19).
Posamezna obdobja v motokros sezoni trajajo različno dolgo. Tako se sezona začne s
pripravljalnim obdobjem, ki traja nekje od novembra do prve polovice januarja.
Predtekmovalno obdobje traja od druge polovice januarja do konca februarja. Tekmovalno
obdobje se začne s prvim tekmovanjem v začetku marca in se zaključi konec septembra s
Pokalom narodov. Sledi enomesečno prehodno obdobje, kjer se tekmovalec telesno in
psihično sprosti ter pridobi potrebno energijo za trenažni proces naslednje sezone.
V omenjenih obdobjih se dolžina dni mezociklov, mikrociklov in vadbenih enot zaradi
kombinacije treningov z in brez motorja razlikuje. V začetnem delu sezone brez treningov z
motorjem večinoma uporabljamo sistem treningov 3-1, kar pomeni 3 zaporedne dni treninga
in 1 dan odmora. Tako je idealen izkupiček, ki ga skušamo doseči, vedno mezocikel dolžine
32 dni, mikrocikel dolžine 8 dni in vadbena enota dolžine 1 dneva. V tekmovalnem delu
sezone, kjer je konec tedna rezerviran za tekmovanje, je mikrocikel sledeč. Ponedeljek
predstavlja dan po naporni dirki, ki ga izkoristimo kot prosti ali regeneracijski dan majhne do
srednje intenzivnosti. Torek, sreda in četrtek so težki dnevi. Petek ponovno izkoristimo za
regeneracijski trening lahke intenzivnosti, sobota pa predstavlja prosti dan pred tekmovanjem.
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Vadbena količina predstavlja podatek o količini opravljenega dela, ki jo je potrebno po
navedbah Bompe (2009) kvantificirati in nadzirati.
Najbolj eksaktni meri sta merjenje energije, ki se sprosti pri delu, in izračunavanje
opravljenega dela. Neposredno merjenje energije in izračunavanje opravljenega dela je
najpogosteje nemogoča oziroma preveč težavna naloga. Zato za določanje količine opravljene
vadbe uporabljamo več načinov, kot so merjenje razdalj (pretečeni, prevoženi, preplavani
kilometri), merjenje skupne mase premaganega bremena (tone, kilogrami), števila ponovitev
pri vadbi in število ur vadbe (Ušaj, 2003).
Ušaj (2003) navaja, da je različno intenziven napor mogoče zaznati na različne načine,
odvisno od tega, katere izmed fizioloških, biokemičnih ali psiholoških značilnosti izberemo za
mero napora. Intenzivnost lahko merimo s pomočjo absolutnih ali relativnih fizikalnih mer.
Med absolutne štejemo:
 moč, s katero opravljamo delo (vati, kilopondmetri/s)
 silovitost – časovni potek sile, s katero delujemo na breme (kilopondi,
newtoni)
 hitrost gibanja (m/s, km/h)
 pospeški
 impulz sile
 frekvenca ponovitev
Relativne fizikalne mere se navadno meri z odstotki referenčne vrednosti (% maksimalne
teže, ki jo mišična skupina lahko premaga). Velikokrat se pri obremenitvah uporabljajo tudi
fiziološke mere. Najpogostejša je srčni utrip (% FS), vsebnost laktata v krvi in poraba kisika
(% VO2max).
Vsekakor si mora športnik med vadbo zagotoviti trenažni impulz na ravno prav visokem
nivoju, da mu ta omogoči izboljšanje funkcionalnih kapacitet. Ta ne sme biti premajhen, saj
tako ne bo dosegel želenih rezultatov, prav tako pa ne prevelik, saj bi to vodilo v
pretreniranost in posledično slabši rezultat, poškodbo ali padec imunskega sistema ter s tem
bolezen. Znanje o pravilnem doziranju in razvrstitvi vadbenih enot v trenažni proces zato
predstavlja najzahtevnejši element trenerjeve funkcije ter je hkrati ključno za doseganje
vrhunskih rezultatov.
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splošna
priprava

specialna
priprava

predtekmovalno
obdobje
tekmovanja
tekmovalno obdobje

pripravljalno obdobje

prehodno obdobje

ciklizacija

količina in intenzivnost
treningov

Tabela 1
Enocikličen letni program vadbe (prirejeno po Bompa, 2009).

Legenda:
Količina
Intenzivnost
Tabela 1 prikazuje krivuljo intenzivnosti in količine treningov preko vseh obdobij fizične
priprave športnika.
Tabela 2
Dolžina obdobij letnega programa vadbe v motokrosu.
teden/mesec OKT
1
2
3
4

NOV DEC

JAN

FEB

MAR APR

MAJ JUN

Prehodno obdobje
Pripravljalno obdobje – splošna priprava
Pripravljalno obdobje – specialna priprava
Predtekmovalno obdobje
Tekmovalno obdobje
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Zgornja tabela (Tabela 2) ponazarja predlog razporeditve trenažnih obdobij enoletnega cikla.
Da bi športnik dosegal kar se da dobre rezultate ob pravem času, je potrebno v vsakem
obdobju slediti in doseči zastavljene cilje. Ker je v motokrosu pomemben razvoj vseh
dominantnih motoričnih in funkcionalnih sposobnosti, moramo pri vsaki posebej upoštevati
njene vsebujoče zakonitosti.
5.1.1.

Osnove CrossFit-a za razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti

Prvenstveno je sistem CrossFit vadbe ustanovil Američan Greg Glassman, ki se je v zadnjih
letih uveljavil kot šport fitnesa.
Po Glassmanu (2013) program temelji na moči in kondiciji celotnega telesa in je oblikovan
tako, da izzove čim širši prilagoditveni odziv kot je to mogoče. Zajema visoko intenzivna
stalno spreminjajoča se funkcionalna gibanja. Izogiba se specializaciji in se približuje
optimalnim fizičnim sposobnostim v vsaki od glavnih desetih domen. Te so:
 Srčno-žilna in dihalna vzdržljivost kot sposobnost organizma za zbiranje,
predelavo in dostavo kisika;
 funkcionalna vzdržljivost kot sposobnost organizma za predelavo, dostavo,
shrambo in uporabo energije;
 moč kot sposobnost skupine mišic razviti največjo silo neodvisno od časa;
 eksplozivnost kot sposobnost skupine mišic razviti največjo silo najhitreje;
 gibljivost kot sposobnost izvedbe največjih amplitud giba v danem sklepu;
 hitrost kot sposobnost čim hitrejše ponovitve določenega giba ;
 koordinacija kot sposobnost uskladitve več različnih gibalnih vzorcev v en gib;
 agilnost kot sposobnost čim hitrejšega prehoda iz enega gibanja v drugo;
 ravnotežje kot sposobnost nadzora predmetov glede na njihovo težišče in
podporno ploskev;
 preciznost kot sposobnost nadzora gibanja v dani smeri ali pri dani intenziteti.
Gre za sistem, ki je bil razvit z namenom povečati posameznikove kapacitete pri vseh fizičnih
nalogah. Športniki trenirajo tako, da so uspešni in prilagojeni vsaki predvidljivi ali
nepredvidljivi situaciji. Taka fizična pripravljenost je zahteva vojaškega in policijskega
osebja, gasilcev ter vseh športov, ki zahtevajo veliko fizično hrabrost. Športniki niso najboljši
oz. vrhunski v enem gibanju ali panogi, temveč so zelo dobri pri vseh zastavljenih nalogah
(Glassman, 2013).
Vadeči trenirajo kolesarjenje, tek, plavanje in veslanje na kratke, srednje in dolge razdalje, s
čimer si zagotavljajo visok nivo glavnih treh metaboličnih energetskih zalog. Ta gibanja z eno
besedo imenujemo monostrukturna ciklična gibanja. Prav tako športniki usvajajo gimnastična
gibanja od osnovnih do vse bolj zapletenih, kjer obvladajo svoje telo v dinamiki in statiki. S
tem povečujejo svojo moč in gibljivost v skladu s svojo telesno maso. Gre za vsa gibanja s
pomočjo lastne teže in nekaterih pripomočkov kot so drogovi, žoga, blazine, bradlja,
olimpijski krogi, idr.. Prav tako se v programu pojavlja olimpijsko dvigovanje uteži, s čimer
športniki pridobivajo eksplozivno moč, nadzor nad težkimi predmeti in obvladujejo kritične
gibalne vzorce. Ne nazadnje se športnike spodbuja k raziskovanju novih športov, kamor lahko
uspešno aplicirajo svojo telesno pripravljenost.
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Funkcionalna gibanja so tista gibanja, ki imitirajo motorične vzorce vsakdanjega življenja.
Tako npr. počepanje predstavlja vstajanje iz sedečega položaja, mrtvi dvig pa pobiranje
predmeta s tal. V tem sistemu na veljavi zgubijo izolirana gibanja kot so upogib ali izteg
kolena, saj jih v taki funkciji ne najdemo pri nobenem naravnem gibanju. Nasprotno pridejo
do izraza funkcionalna gibanja ali drugače povedano več sklepna gibanja. Naravna gibanja
namreč običajno zahtevajo premikanje več sklepov istočasno. Hkrati so ta gibanja mehansko
ugodna in varna ter izzovejo visok nevroendokrini odziv (Glassman, 2013).
CROSSFIT IGRE
Ustanovljene 2007 v ZDA. Udeležba, sponzorstvo in denarne nagrade rapidno rastejo. Prve
nagrade so bile vredne nekaj sto dolarjev, leta 2011 pa je Reebok kot generalni sponzor
povečal vsoto na 1 milijon ameriških zelencev. Nastopajoči tekmujejo v vadbi, ki se jo
naučijo v uri pred tekmovanjem, včasih vključno z nepričakovanimi elementi, ki niso del
tipičnega programa (npr. plavanje v divjih vodah ali met mehke žoge). Igre so oblikovane
tako, da izberejo tistega, ki je najbolj »fit« na svetu, tekmovalci pa naj bi bili pripravljeni na
karkoli. Tekmovanje se začne s tako imenovanim sistemom CrossFit Open, kjer na spletni
strani objavijo program vadbe vsak teden. Tekmovalci imajo nato nekaj dni časa, da opravijo
vadbo in jo v obliki videa pošljejo na spletno stran. Najboljši iz vsake regije nato napredujejo
na regionalno tekmovanje, ki se odvija naslednje dva meseca. Najboljši trije iz vsake regije se
potem pomerijo v CrossFit igrah. Trenutno nastopa 17 regij, od katerih je 12 severnoameriških in 5 iz ostalega sveta (Evropa, Azija, Afrika, Srednja Amerika in Avstralija)
(CrossFit, 2013).
PREHRANA
Športnikova prehrana naj bi v sistemu CrossFit temeljila na pravilnem razmerju glavnih
hranil. To so čiste beljakovine, zaužite v 30 % dnevnega vnosa, ogljikovi hidrati v 40 % in
enostavne zdrave maščobe v 30 %. Prehrana temelji na raznovrstni zelenjavi, pustem mesu,
oreščkih, malo škroba in nič sladkorja. S takim načinom prehranjevanja telo dobi vse potrebne
snovi, ki mu zagotavljalo dovolj energije za treninge, brez odvečnega kopičenja telesne
maščobe. Ljudje, posebej športniki, naj bi se izogibali prekomernemu uživanju ogljikovih
hidratov z visokim glikemičnim indeksom. Ta namreč rapidno dvignejo stopnjo sladkorja, kar
izzove povečano aktivnost inzulina, zaradi česar se odvečna, neporabljena energija shrani v
obliki telesnih oblog. V to kategorijo sodi riž, kruh, krompir, sladkarije, sladkane pijače in
najbolj predelani ogljikovi hidrati (Glassman, 2013).
V motokrosu je zaradi dolgotrajnih večkratnih visoko intenzivnih obremenitvah potreba po
kakovostnih ogljikovih hidratih veliko večja. S tem se razmerje med glavnimi hranili
malenkost spremeni v prid slednjih, posebej pred in med tekmovanjem. Prav tako kot po
koncu funkcionalne vadbe v fitnesu, moramo tudi po koncu motokrosističnega dneva
poskrbeti za primerno visok vnos beljakovin, saj s tem obremenjenim mišicam pomagamo pri
procesu obnove.
Bolj kot so treningi zahtevni in pogosti, večja postane potreba po dodatnih hranilih, ki
športniku pomagajo pri hitrejši regeneraciji. Tako se tekmovalci brez slabe vesti lahko
poslužujejo izotoničnih napitkov z visoko vsebnostjo elektrolitov, ki pomagajo uravnati
ravnovesje med ioni v telesu in omogočijo boljšo hidracijo.
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PRESNOVNA TRENAŽA (ang. metabolic conditioning)
Glede na dostavo energije telesu delimo napor na aeroben in anaeroben. Za aerobnega
smatramo dolgotrajen neprekinjen napor majhne do srednje intenzivnosti, ki kot gorivo
uporablja glikogen ter maščobe. Slabost prekomernega aerobnega treninga se kaže v
zmanjšanju količine mišične mase, pojemku moči, hitrosti in eksplozivnosti. Nasprotno je
anaeroben napor kratkotrajno visoko intenziven, ki kot glavno gorivo uporablja glikogen in
CP (kreatinfosfat). Njegova prednost je v povečanju mišične mase, hitrosti, moči in
eksplozivnosti. Višja stopnja anaerobne kapacitete nam omogoča premagati večje sile v
krajšem času. Vseeno pa pravilno strukturirana anaerobna vadba hkrati pomaga zgraditi višjo
stopnjo aerobnih kapacitet, ki hkrati ne vpliva na izgubo mišične mase. Tak primer vadbe je
dobro poznan kot intervalna metoda treninga. Intervalni trening je ključ razvoja srčno-žilnih
kapacitet brez izgube nekaterih pomembnih motoričnih sposobnosti. Intervalni trening
uporablja kombinacijo napora in odmora v različnih časovnih intervalih. Pri prvi skupini
naporov trajajočih med 10–30 sek je glavni vir energije CP. Odmori so dolgi med 30–90 sek.
Število ponovitev je 25–30. Pri drugi skupini naporov, trajajočih 30–120 sek, je glavni vir
energije glikogen. Odmor je dolg 60–240 sek. Število ponovitev je 10–20. Zadnja skupina
predstavlja oksidativne napore dolge 120–300 sek, kjer je glavni vir maščoba. Odmori so
dolgi 120–300sek (Glassman, 2013).
GIMNASTIČNA GIBANJA
Med osnovna gibanja poleg tradicionalnih trebušnjakov, počepov, sklec in drugih vaj na tleh,
spadajo tudi vzgibi, popuščanja, plezanje po vrvi, naopori idr. Slednja predstavljajo osnovo
razvoju moči zgornjega dela telesa. Tako vzgibi in popuščanja predstavljajo ključ pri
doseganju pomembne moči za obvladovanje naopora. Veliko mero razvoja ravnotežja in
preciznosti lahko predstavlja hoja po rokah. Ta se kasneje prenese v težjo nalogo kot so sklece
v stoji. V to kategorijo sodi tudi pliometrija z različnimi vzpenjanji in skoki na klopco.
OLIMPIJSKO DVIGOVANJE UTEŽI
Olimpijska dvigovanja uteži temeljijo na osnovnih vajah kot so mrtvi dvig, počep, ter
posamično nalog in sunek. Ta predstavljajo tista funkcionalna gibanja, ki izzovejo velik
nevroendokrin odziv. Začetnike se vedno najprej nauči osnovna gibanja, kjer se dodobra izpili
tehniko, kasneje pa se vaje nadgradi v celotno tehniko sunka in potega. Poleg dvigovanja
uteži v to kategorijo spadajo tudi rokovanja z medicinkami in kettlebelli ter ostale vaje z
uporabo različnih bremen.

Slika 20. Piramida osnovnih elementov CrossFit (Glassman, 2013).
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Zgornja slika (Slika 20) predstavlja nekakšen približek vsem dobro poznane prehranske
piramide, z ozirom na to, da gre v našem primeru za vadbeno piramido. Slednja predstavlja
bazo prehranjevanje, na kateri se izmenjuje po izvoru različna telesna vadba. Vrh
predstavljajo različni ljudem ljubi športi.

Slika 21. Sistem treninga – makro pogled (Glassman, 2013).
Zgornja slika (Slika 21.) prikazuje dva glavna načina razporeditve treningov preko tedna.
Glavnino treningov predstavljajo visoko intenzivni dvojčki ali trojčki vaj, ki jih glede na izvor
vaj stalno mešamo med seboj. Najbolj učinkovit je sistem 3-1, kjer trem visoko intenzivnim
dnevom sledi dan, namenjen odmoru in pasivnemu počitku. Tako se organizem nikoli
prekomerno ne obremeni, zato je rezultat lahko konstanten progresiven napredek. Drugi
sistem je razporeditev treningov po načinu 5-2, kar ustreza večini človeške populacije, ki hodi
v običajne službe in sledi tedenskemu vzorcu sedmih dni. Petim zaporednim napornim
dnevom sledi prost vikend, kjer si vadeči dodobra odpočijejo in izkoristijo čas za druge stvari.
Prej omenjeni posamezni elementi vadbe so uporabljeni v številnih kombinacijah, tako da
tvorijo določen WOD (workout of the day). Običajen trening zajema ogrevanje, spretnostni
del, visoko intenzivni WOD in sklepni del v obliki skupinskega ali individualnega raztezanja
obremenjenih mišičnih skupin. Uspešnost izvedbe na vsakem treningu je pogosto rangirana
(točkovana, izmerjena) z namenom spodbude in spremljanja procesa osebnega napredka
(Glassman, 2013).
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5.1.2. Osnove treninga na motorju

Womack (2005) navaja, da naj bi v vsakem motokros trenažnem programu bila prioriteta na
vožnji in osvajanju vozniških sposobnosti. Slednjih ne bo nadomestila še tako velika količina
dvigovanja uteži. Tako naj bi trening na motorju zajemal največji delež trenažnih aktivnosti.
Vseeno je za dosego svojega potenciala telo potrebno dodatno oplemenititi z boljšo splošno
telesno pripravljenostjo. V današnjem svetu je namreč za doseganje dobrih rezultatov v
svojem športu potrebno trenirati izven le-tega. Da bi čim bolj povečali motoristične
sposobnosti, morajo tekmovalci razviti vse glavne motorične sposobnosti in mentaliteto.
POMEMBNOST OGREVANJA
Tako kot pri suhih treningih je tudi tukaj ogrevanje izrednega pomena. Womack (2005)
ugotavlja, da je najpogostejša napaka motokrosistov neustrezno ogrevanje. Za telo je namreč
nekaj sekundni pospešek iz stanja mirovanja v polno hitrost delovanja zelo neugoden. Prav
tako, kot se pred dirko ogreje motocikel, se mora ogreti tudi telo. Ko posameznik vzpostavi
ogrevalno rutino, mu to ne vzame več veliko časa. Ogrevanje je pomembno za optimalno
delovanje telesa in služi kot preventiva pred poškodbami.
Po navedbah Ušaja (2003) je ogrevanje aktivnost pred »glavnim« delom vadbene enote, v
katerem športnik z lastno intenzivnostjo:
- poveča presnovo v tistih mišicah, ki bodo v glavnem delu vadbene enote premagovale
najpomembnejši del obremenitve,
- poveča prekrvljenost, oksigenacijo,
- poveča temperaturo celotnega organizma,
- poveča presnovo celotnega organizma.
Ogrevanje omogoči začetek napora iz višjega nivoja in je tako bližje ciljnemu nivoju. Tega
dosežemo prej. V postopku ogrevanja zato ogrevanje običajno začnemo z nespecifično
aktivnostjo, sledi odmor z uporabo razteznih vaj, sledi bolj intenziven interval specifičnih
nalog in odmor do začetka glavne naloge.

52

 Osnovni položaj voznika na motorju
Ne glede na to, ali stojimo ali sedimo, mora biti položaj naše glave navpično nad krmilom. S
tem zagotovimo pomik telesa v centralni položaj glede na motocikel. Ta predstavlja izhodišče
vseh ostalih gibanj. Veliko začetnikov stoji ali sedi veliko preveč na zadnjem delu sedeža, kar
poslabša vodljivost motorja. Prav tako zaradi konstantno napetih mišic rok, posebej pri
pospeševanju, povzroča zakislenost podlahtnih mišic in posledično zelo hitro utrujenost in
nezmožnost nadaljevanja vožnje (Semics, 1998).
 Štartni položaj
Ob pripravi na start sta obe nogi na tleh. Sedimo na sprednjem delu sedeža, kar pomeni, da je
težišče telesa pomaknjeno naprej. Tudi glava je pomaknjena naprej, čez krmilo, roke pa v
komolcih tvorijo kot 90 stopinj (Karpljuk idr., 2006).
Semics (1998) prav tako zagovarja sedenje na sprednjem delu sedeža, tako da je telo v
centralnem položaju glede na težišče motocikla. S tem si tekmovalec zagotovi bolj učinkovito
pospeševanje, saj dobi zadnje kolo boljši oprijem s podlago. Glede na vrsto podlage in njeno
zdrslost pa je potreben dodaten pomik zgornjega dela telesa v smeri naprej-nazaj. Kadar je
oprijem dober, pomaknemo prsni koš in glavo daleč naprej čez krmilo. Kadar je oprijem
srednje kakovosti, ohranimo nevtralen položaj. Kadar je podlaga drseča, pomaknemo zgornji
del telesa rahlo nazaj in tako bolj obremenimo zadnji del motocikla.
Pri izvedbi starta naj bodo obe nogi na tleh izpred stopalk toliko časa, dokler moramo
prestaviti v višjo prestavo. Tak položaj ohranjamo zaradi boljšega ravnotežja in lažjega
uravnavanja telesne teže na sprednji del motocikla. Sočasno si tudi zagotovimo boljše
izhodišče za prestavljanje v višjo prestavo. Največ napak se pojavlja v postavitvi nog na
zunanjo stran stopalk ali za njimi. Pri pospeševanju noge tako nimajo opore stopalk in se ne
pomikajo naprej skupaj s hitrostjo motocikla. To poruši osnovno ravnotežje tekmovalca in
hkrati onemogoča prestavljanje. Prav tako je prehiter dvig nog na stopalke po startu
nepriporočljiv, saj je pri majhni hitrosti naše ravnotežje veliko slabše kot pri večji (Semics,
1998).
Za popolno izvedbo starta Semics (1998) kot pomembno lastnost dodaja kar se da dober
občutek za hkratno popuščanje ročice sklopke in dodajanje plina. Izvedba naj bo istočasno
čim bolj mehka in hitra. Za razliko od trših terenov start na mivkasti podlagi zahteva
impulzivno dodajanje plina in hkrati hiter spust ročice za sklopko.
 Drža na mehkih terenih (pesek, mivka, grbine, valovi)
Karpljuk idr. (2006) so enotni, da steze z mehko podlago, kot npr. pesek, ponavadi postanejo
zelo grobe in kucljaste. Ko vozimo čez kuclje, poskusimo peljati samo po vrhu le-teh. To nam
bo uspelo, če je hitrost primerno visoka in če sprednje kolo dvignemo vedno, preden
zadanemo naslednji kucelj. Hitreje bomo peljali – lažje bo šlo. V začetku, ko je hitrost še
nizka in je težko dvigniti sprednje kolo, lahko pomagamo motorju tako, da rahlo vstanemo in
pomaknemo težišče telesa nekoliko bolj nazaj. Kolikor hitro pa bomo povečali hitrost,
moramo težo telesa prenesti na tisti del motorja, ki se manj dotika grebenov – tako dobimo
večjo kontrolo nad motorjem.
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Večino vožnje skušamo stati, razen na ovinkih. Držo na motorju skušamo spremeniti čim
večkrat, zato da se mlečna kislina, ki zastruplja in utruja mišice, lažje izloča iz njih. Kjer je
mogoče, se usedemo, saj je v dolgo trajajoči vožnji vsaka sekunda sedenja koristna – s to
metodo zavarujete roke in noge pred prehitro izčrpanostjo, kar je pomembno tudi za
hrbtenico, ki igra vlogo vzmetnice (Karpljuk idr., 2006)
 Drža na trdih, ravnih in travnatih terenih
Na trdih podlagah oziroma progah s travnato bazo moramo pomakniti telo oz. težišče telesa
nazaj, zato da obremenimo zadnje kolo, kar ugodno vpliva na dober stik s tlemi in ravnovesje.
Ko pridemo v ovinek, je potrebno težišče telesa znova pomakniti naprej, da ponovno
obremenimo prednje kolo – tako dobimo boljšo smer iz ovinka in s tem hitrejšo izpeljavo letega (Karpljuk idr., 2006).
 Zaviranje in vhod v zavoje
Ena od pomembnih stvari pri vožnji motokrosa je pravilno zaviranje v ovinkih, saj s tem
prihranimo nekaj časa. Zaviranje skoraj ni potrebno v peščenih progah, kjer pesek ali mivka
sama zaustavljata motor. Pri zaviranju na trdi podlagi se uporabljata prednja in zadnja zavora,
vendar prednja več kot zadnja (60:40). Ko zaviramo v ovinek s sprednjo zavoro, je vsa naša
teža na prednjem delu motorja – to daje boljši stik s tlemi (Karpljuk idr., 2006).
Semics (1998) navaja, da naj pri spuščanju v zavoje ne uporabljamo sklopke, temveč po
prestavljanju v nižjo prestavo prepustimo zaviranje motorju samemu. Sklopko pri zaviranju
uporabimo le, kadar skušamo namerno blokirati zadnje kolo. Ne glede na to, je
najpomembnejše premišljeno obvladano zaviranje, ki naj bi bilo na začetku čim bolj efektivno
in naj bi se progresivno zmanjševalo v vhodu v zavoj.
 Speljevanje, prestavljanje in pospeševanje
Občutek za uporabo ročice sklopke igra pomembno vlogo pri učinkovitem in varnem
speljevanju ter ustavljanju. Poleg pravilne nastavitve delovanja sklopke je voznik tisti, ki
nadzoruje gladkost pospeševanja motocikla. Prestavljanje je pri motokrosu nekoliko
specifično, saj se med menjavo prestav ne uporablja sklopke. To omogoča specialna
konstrukcija zobnikov menjalnika, s čimer voznik pridobi na času.
Semics (1998) navaja, da mora pospeševanje neposredno slediti zaviranju. Vmesne faze naj
ne bi bilo. V večini zavojev gre najprej za efektivno močno zaviranje, kjer sledi vse finejše
zaviranje do točke, kjer pospešujemo rahlo in postopoma vse močneje. Veliko vlogo pri tem
igrata preciznost in nadzor gibov.
 Položaj nog in rok v zavojih
Povzeto po Semicsu (1998) naj bi bil komolec zunanje roke visoko nad položajem krmila,
medtem ko je komolec notranje roke malenkost nižje. Ob spuščanju zunanjega komolca med
zavojem izgubimo optimalen nadzor nad motociklom in hkrati premaknemo celotno telo
izven centra ravnotežja. Za ohranjanje zunanjega komolca uporabljamo tehniko poprijemanja,
kjer za trenutek držimo krmilo le s palcem in ponovno zagrabimo ročico plina na višjem
mestu. Notranja roka naj bo v nevtralnem ugodnem položaju, z rameni usmerjenimi v želeno
smer vožnje.
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Notranja noga naj bo prednožena in rahlo pokrčena v vseh sklepih s preventivno funkcijo
opore ob morebitnem zdrsu prednjega kolesa. Istočasno naj zunanja noga s prednjim delom
stopala obremenjuje stopalko. Pogosta napaka je uporaba notranje noge kot orodje
kompenzacijskega ravnotežja, namesto opore. Nasprotno naj zunanja noga ne le počiva na
stopalki, temveč aktivno obremenjuje okvir s stopalko.
 Skoki
Semics (1998) deli tehniko skokov na 2 vrsti. Pri prvi želimo s pravilnim gibanjem telesa
doseči čim večjo višino in dolžino. Da bi to dosegli, moramo na vzletišču čim bolj obremeniti
zadnje vzmetenje ravno pred trenutkom njegovega povratka. Istočasno je potrebno postaviti
kot zgornjega dela telesa v pravilen položaj glede na lego motocikla. Slednji uravnava
nadzorovan let motorja z želenim naklonom.
Druga tehnika je popolno nasprotje prve in predstavlja izkoristek tekmovalčevega telesa za
absorpcijo delovanja vzmetenja na vzletišču. V trenutku, preden z motociklom odskočimo, ga
potegnemo pod sabo in s pomočjo vseh štirih ekstremitet ublažimo sunek sile, ki nas bi
dvignil visoko. Z nižjo in krajšo fazo leta smo hitreje ponovno v stiku s podlago, s čimer
pridobimo na času.
 Tehnika vožnje po klancu navzgor in navzdol
Položaj telesa med vožnjo po klancu navzgor je odvisen od dolžine in naklona le tega. Krajši
in strmejši je klanec, bolj bomo težili k stoječemu iztegnjenemu telesu s težiščem prsi in glave
močno preko krmila. S tem preprečimo morebiten dvig prednjega kolesa od tal, kar privede
do zmanjšanja hitrosti, izgube ravnotežja ali celo padca na hrbet. Pri daljših odsekih z
manjšim naklonom tekmovalec glede na zunanje pogoje stoji ali sedi in ohranja težišče telesa
v osnovnem nevtralnem položaju. Za boljše trenje in dodatno obremenitev zadnjega dela
motocikla se težišče lahko premakne bolj nazaj ali naprej.
Vožnja po klancu navzdol zahteva pomik tekmovalčevega telesa in hkrati težišča maksimalno
nazaj, saj se s tem zmanjša možnost izgube nadzora nad zadnjim delom motocikla. V
nasprotnem primeru bi zadnji del motorja ob najmanjšem povodu dvignilo v zrak, zato bi
tekmovalec padel preko krmila.
 Ravnotežje na motorju
Je vrsta dinamičnega ravnotežja, ki ga skušamo ohranjati med gibanjem. To je pomembno že
pri majhnih hitrostih pri učenju vožnje po neravnem terenu. Vsak ovinek, klanec, grbina ali
skok izzove prenos teže telesa in posledično premik motocikla v določeno smer. Ob večjih
hitrostih je obvladovanje ravnotežnega položaja nekoliko lažje, vendar mora biti voznik
vseeno v vsakem trenutku pripravljen na nepredvidljive situacije.
Primer naloge ravnotežja z motorjem: poskus vožnje po ravnem delu steze od točke A do
točke B čim počasneje, brez da bi se s katerim koli delom telesa dotaknili podlage. Naloga je
odlična kombinacija uporabe vseh treh prvin (zaviranje, speljevanje, ravnotežje) v stalno
izmenjujočem si vrstnem redu, ki hkrati vsebuje dobršno mero koordinacije.
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5.1.3. Anamneza športnikov
Kondicijski trening v nadaljevanju je namenjen širšemu spektru motokrosistov, ki zajema
izkušene tekmovalce, amaterske in rekreacijske tekmovalce, ter popolne začetnike, ki so
nepoškodovani in brez zdravstvenih težav. Idealna je ciljna populacija med 7. in 35. letom
starosti, saj so to leta, ki omogočajo in podpirajo tovrstno kondicijsko vadbo v kombinaciji s
treningi na motorju. Zaradi zahtevnejše narave programa treninga v nadaljevanju, ta zahteva
ogromno znanja, zato je priporočljivo stalno vodstvo in nadzor vadečih pri posameznih
vadbenih urah. Mlajšim od 15 let se odsvetuje vadba z bremeni, zato se njihov trening
osredotoči na vaje z lastno težo.
Med vsemi Slovenci se trenutno profesionalno s športom ukvarja 5 tekmovalcev, ki si služijo
kruh v tujini. Ostali se šolajo, študirajo ali so zaposleni. Kljub velikemu finančnemu in
časovnemu vložku v šport večina nima trenerja ali sploh načrtovanega vadbenega programa.
Znano je, da je bil včasih motokros šport samoukov, vendar v današnjem času temu ni več
tako. Posebej to velja za sklop kondicijskega treninga brez motorja.

5.1.4. Tekmovalni koledar
Tekmovalna sezona v motokrosu traja od marca do oktobra. V tem času se zvrsti ogromno
tekmovanj različne težavnostne stopnje doma in v tujini. Slovenski koledar tekmovanj je
zasnovan tako, da naj se dirke državnega formata ne bi križale z datumi tekmovanj višjega
nivoja v tujini. Taka razporeditev omogoča najboljšim slovenskim tekmovalcev udeležbo na
domačih tleh. Tekmovalci, ki se udeležujejo tekmovanj v tujini tako praktično tekmujejo vsak
vikend. Višek sezone najboljših predstavlja zadnje in največje tekmovanje, svetovni Pokal
narodov, načrtovan konec meseca septembra.
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5.1.5. Letni vadbeni program v motokrosu
Tabela 3
Groba ciklizacija letnega vadbenega programa v motokrosu

TRENING

PREHODNO
OBDOBJE

OSNOVNO
PRIPRAVLJA
L-NO
OBDOBJE

SPECIALNO
PRIPRAVLJALNO OBDOBJE

PREDTEKMOVAL
NO OBDOBJE

TEKMOVALNO
OBDOBJE

TRAJANJE

4 tedne
(oktober)

5 tednov
(november,
december)

5 tednov
(december,
januar)

6 tednov (januar,
februar)

28 tednov (marec
– september)

TIP
PRIPRAVE

Razbremenitev

Splošna
kondicijska
priprava

Specifična
kondicijska
priprava

Specifična
kondicijska priprava

Priprava na
posamezne dirke

Razvoj osnovne
Razvoj
aerobne
anaerobnoRazvoj anaerobnovzdržljivosti,
aerobne
aerobne vzdržljivosti,
dominantnih
vzdržljivosti,
dominantnih
motoričnih
dominantnih
motoričnih
motoričnih
sposobnosti, in
sposobnosti in
vzdržljivost,
hitrostna vzdržljivost,
sposobnosti in
tehnika na
hitrost, tehnika na replika tekmovanja
motorju
motorju

Ohranjanje
aerobnoanaerobne
vzdržljivosti,
ohranjanje
sposobnosti
dominantnih
motoričnih
sposobnosti,
razvoj in
ohranjanje
hitrostne
vzdržljivosti na
motorju,
regeneracija

CILJ

Fizična in
psihološka
sprostitev,
regeneracija,
ohranjanje
kondicijske
priprave in stik
z motorjem

V tabeli 3 je prikazana letna razporeditev treningov s trajanjem in določenim namenom v
vsakem obdobju.
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5.1.5.1. Pripravljalno obdobje
To obdobje je razdeljeno na dva sklopa. To sta splošna in specialna priprava. Skozi celotno
pripravljalno obdobje potekajo treningi tri dni zaporedno, nato sledi en dan, namenjen
pasivnemu odmoru.
5.1.5.1.1. Splošna priprava
Splošna priprava v motokrosu obsega en mezocikel, dolg 5 mikrociklov (40 dni). Cilj tega
obdobja je usmerjen na razvoj splošne funkcionalne vzdržljivosti in na dvig nivoja
dominantnih motoričnih sposobnosti. Količina vadbe je velika in intenzivnost zmerna. Obe
dimenziji vzporedno postopoma povečujemo.
Ker je naše izhodišče v sistemu vadbe CrossFit, predstavlja bazo konstanten razvoj vseh
motoričnih in funkcionalnih sposobnosti telesa. Vseeno lahko razvoj posameznih sposobnosti
omejimo s količino in intenzivnostjo.
Pri aerobni vzdržljivosti je poudarek na uporabi neprekinjene metode teka, plavanja, veslanja
ali kolesarjenja. Povprečna vadba traja eno uro z intenzivnostjo na območju laktatnega pragu,
med 75 in 80 % FSmax (Škof, 2011). Tovrstni trening se izvaja 1–2 krat tedensko.
Za razvoj moči je v tem obdobju izrednega pomena anatomska adaptacija mišično-skeletnega
sistema, ki predstavlja temelj za nadaljnje treninge moči. Poleg uporabe vaj z lastno težo
telesa uporabljamo tudi bremena med 40 in 50 % MT. Trening se izvaja 3–4 krat tedensko.
Gibljivost vedno razvijamo na začetku vadbene enote v sklopu ogrevanja z uporabo
dinamičnega in balističnega raztezanja ter na koncu vadbene enote po metodi osnovnega
statičnega raztezanja (raztegni – sprosti). Vselej zajamemo glavne obremenjene mišične
skupine, katerih največjo možno amplitudo zadržujemo 20–30 sekund. Omenjen princip
raztezanja služi kot sproščanje po naporni vadbi, ohranja pridobljeno gibljivost in preprečuje
skrajšanje mišic.
V posamezni vadbeni enoti se posvečamo tudi vadbi propriocepcije, katero postopoma
utrjujemo s statično metodo. Uporabljamo različne žoge in ravnotežne deske. Čas zadrževanja
je v tem obdobju okrog 30 sekund. Kasneje nadaljujemo z dinamično metodo s pomočjo
monocikla, »slackline-a« ali hoje po vrvi različne debeline in ne nazadnje s prenašanjem
težkih predmetov v različnih položajih (npr. nad glavo). Ravnotežje vadimo 2–3 krat v
mikrociklu.
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5.1.5.1.2. Specialna priprava
Specialna priprava v motokrosu obsega 1 mezocikel, dolg 5 mikrociklov. Cilj obdobja je
ohranjanje aerobne vzdržljivosti, in razvoj hitrostne vzdržljivosti, hitrosti, maksimalne moči,
ravnotežja, gibljivosti in agilnosti. Količina doseže vrh in ostaja približno na enakem nivoju
do konca obdobja, intenzivnost pa se rahlo povečuje. Začetek treninga z motorjem za vikend
spremeni režim treninga preko tedna, kjer sledimo sistemu treninga 3 – 1 – 2 – 1. Tako je
ponedeljek namenjen prostemu dnevu ali regeneraciji, torek, sreda in četrtek so težki dnevi,
petek pa je vedno prost.
Trening aerobne vzdržljivosti se časovno malenkost zmanjša in traja 45 min, intenzivnost pa
se poveča na 80–85 % FSmax. Količinsko trening še vedno izvajamo do dvakrat tedensko.
V program vadbe dodamo trening za razvoj hitrostne vzdržljivosti, ki temelji na anaerobnoaerobni energijski preskrbi telesa. Uporabljamo predvsem intenzivno in ekstenzivno
intervalno metodo treninga. Po navedbah Ušaja (2003) ima intenzivna metoda izhodišče v
visoki intenzivnosti, zato so odmori med napori daljši, uporabljajo se krajše serije ponovitev.
Včasih se uporablja tudi več serij, ki jih ločujejo daljši odmori. Ekstenzivna metoda uporablja
ponavljanja razmeroma kratkotrajnih naporov (30–90 sekund), ki jih ločijo približno enako
dolgi odmori. V vadbeni enoti se navadno uporablja 10–30 ponovitev z obremenitvijo srednje
intenzitete.
Poleg hitrostne vzdržljivosti se osredotočamo tudi na samo hitrost, ki jo razvijamo izključno s
tekom. Gre za najkrajše napore maksimalne intenzivnosti anaerobne narave. Uporabljamo
metodo piramide, kjer spreminjamo čas napora in odmora. Prav tako priljubljena je metoda
ponavljanja, kjer izvajamo sprinte na razdaljah med 60 in 100 metri. Ob pomoči partnerja na
štartni znak hkrati razvijamo tudi reakcijsko hitrost na zvočni ali vidni signal. Poleg osnovnih
sprintov lahko v trening občasno dodamo tudi sprinte z letečim startom na krajših razdaljah
(30–50 metrov). Tu je prvih 20 metrov namenjeno pospeševanju, nadaljnjih 20–30 pa
vzdrževanju največje hitrosti. Število ponovitev je do 8, z vmesnimi daljšimi odmori, ki
omogočijo popolno umiritev telesa. Tak trening izvajamo enkrat na mikrocikel.
Razvoj moči je prvotno usmerjen na pridobivanje mišične mase in sekundarno proti koncu
obdobja na razvoj maksimalne moči. Pri uporabi vaj z utežmi progresivno povečujemo težo
bremena. Hkrati zmanjšamo število ponovitev in povečamo število serij. Za pridobivanje
mišične mase upoštevamo breme 70–85 % MT v 6–12 ponovitvah in v 3–5 serijah. Odmori so
čim krajši, saj je hkrati pomembna čim večja delovna kapaciteta. Maksimalna moč se vadi z
bremeni med 85–100 % MT v 1–5 ponovitvah in v 3–7 serijah.
Ravnotežje nadalje razvijamo s statično in dinamično metodo 2–3 krat v mikrociklu, vendar
se količina do konca mezocikla časovno poveča na 50 sekund.
Gibljivost treniramo po enakem principu in v enakem obsegu kot v obdobju splošne priprave.
Konec obdobja istočasno predstavlja začetek razvoja agilnosti, ki ga izvajamo z visoko
intenzivnimi ponavljanji 3–10 sekundnih intervalov. Vadbo vključimo v program do dvakrat
v mikrociklu.
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Obdobje večini slovenskih tekmovalcev predstavlja začetek treningov z motorjem, kjer po več
mesečnem/tedenskem odmoru ponovno obudijo stik s svojim jeklenim konjičkom. Zaradi
ugodnejših vremenskih pogojev za vikend odpotujejo v tujino. Trening je usmerjen na tehniko
in povečevanje splošne vzdržljivosti ali časovne dimenzije vožnje, brez vmesnega odmora.
5.1.5.2. Predtekmovalno obdobje
Traja 1 mezocikel, sestavljen iz šestih mikrociklov, kjer se trening usmeri glede na
tekmovalne zahteve motokrosa. Obremenitev doseže vrh, saj je v tem obdobju za kondicijsko
vadbo še vedno značilno stopnjevanje intenzivnosti. Nasprotno se količina zmanjša. Sistem
treningov v mikrociklu se nadaljuje po enakem režimu kot v specialnem obdobju
pripravljalnega dela sezone.
Aerobno vzdržljivost vzdržujemo na pridobljenem nivoju še vedno s pomočjo neprekinjene
metode srednje intenzivnosti. Vadbeno območje se poveča na 85–90 % FSmax. Časovno
obdobje se skrajša na 30 minut.
V mikrociklu enkrat tedensko vključujemo vadbo hitrostne vzdržljivosti bodisi v telovadnici
po enakem principu kot v pripravljalnem obdobju ali na motorju. Slednji trening je sestavljen
iz tempo vožnje v določenem časovnem obdobju z dovoljeno vrednostjo odstopanja od
najboljšega osebnega časa vsak krog.
Trening moči se v tem obdobju razdeli na dva dela in se osredotoči na razvoj eksplozivne
moči in vzdržljivosti v moči. Pomemben del prispeva tudi vadba pliometrije. Za trening hitre
moči uporabljamo bremena 45 % MT, saj je takrat mišica sposobna razviti največjo silo
najhitreje. Za trening vzdržljivosti v moči uporabljamo bremena med 35 in 50 % MT z
velikim številom ponovitev in manjšim številom serij (1–2). Tovrstna vadba se izvaja do
dvakrat na mikrocikel.
Hitrost se v tem obdobju vadi nekoliko specifično, saj je njen nadaljnji razvoj vezan pretežno
na treninge z motorjem. Uporabljamo metodo s ponavljanji, kjer treniramo hitre segmente,
hitre celotne kroge in starte skupaj s hitrimi odseki/krogi. Slednji služijo tudi kot nadaljnji
razvoj startne reakcije na vidni signal. Obseg vadbe je enkrat na mikrocikel.
Gibljivost se vzdržuje na nivoju, ki smo ga dosegli v prejšnjem obdobju in v enakem obsegu.
Ravnotežje se ohranja na nivoju dinamičnega ravnotežja po enakem principu kot v prejšnjem
obdobju, vendar njegov razvoj dodatno stopnjujemo s treningom na motorju. Vadimo vožnjo
po zadnjem in prvem kolesu, vožnja stoje skozi zavoje, vožnja po eni nogi na nasprotni
stopalki, čim počasnejša vožnja na 50 metrov, brez da bi stopili na tla, ipd.
Agilnost se vzdržuje pretežno s treningi na motorju, v sklopu treninga, kjer tekmovalec
tehnično pravilno večkrat ponavlja različne odseke steze.
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5.1.5.3. Tekmovalno obdobje
Kondicijski treningi so usmerjeni pretežno v ohranjanje pridobljene kondicijske
pripravljenosti. Posamezni mikrocikli omogočajo izpeljavo ene do dve intenzivni vadbeni
enoti brez motorja. Ti sta navadno v obliki dvojčka ali trojčka izbranih vaj, s količinsko
majhnim obsegom in visoko intenziteto. Tako ohranjamo anaerobno vzdržljivost na
optimalnem nivoju. Poudarek je na čim večjem številu treningov z motorjem, kjer še vedno
stopnjujemo formo v smislu hitrosti, vzdržljivosti in preciznosti.
V tem obdobju se nekoliko spremeni struktura treningov v mikrociklu, saj postane ta nekoliko
specifična glede na zahteve tekmovanj. Ker ta potekajo običajno ob nedeljah, je priporočljivo
dan pred in dan po dirki rezervirati kot prosti dan. Ob dobrem počutju prosti dan vedno lahko
zamenjamo za regeneracijski dan, kjer ob primerno nizkem SU (140–150, individualno glede
na posameznika) tečemo, kolesarimo ali plavamo 45–60 minut. Torek, sreda in četrtek kot že
omenjeno predstavljajo težke dneve in jih izkoristimo za treninge na motorju. V primeru
slabega vremena ali drugih morebitnih oteževalnih dejavnikov jih kompenziramo z visoko
intenzivnimi kondicijskimi treningi. Le program vadbe z zadostno količino odmora v
mikrociklu pred dirko omogoča superkompenzacijo, ki je ključna za izgradnjo športne forme
in dosego potencialno osebnega najboljšega rezultata. Po navedbah Ušaja (2003) je športna
forma pojav kratkotrajne povečane zmogljivosti športnikovega organizma, glede na
pričakovano tekmovalno zmogljivost. Kaže se kot doseganje osebnih rekordov na
tekmovanjih, uspešnem in lahkotnem premagovanju motoričnih nalog brez napak in
uspešnem premagovanju največjih naporov na treningu in tekmovanju.
V primeru mikrocikla brez tekmovanja ob koncu vikenda se program vadbe hitro preoblikuje
po sistemu 3 -1, ki omogoča večjo pestrost treningov in s tem boljši izkoristek časa in trenaže
same.
Splošna vzdržljivost je v tem obdobju specifično usmerjena na treninge z motorjem. V
primeru nezmožnosti treninga z motorjem zaradi različnih vzrokov, aerobno vzdržljivost
vzdržujemo s pomočjo monostrukturnih cikličnih aktivnosti enkrat tedensko pri intenzivnosti
80–90 % FSmax. Prav tako ohranjamo aerobno kapaciteto našega organizma z
regeneracijskimi treningi 1–2 krat v mikrociklu.
Hitrostno vzdržljivost (anaerobno – aerobno) ohranjamo tako glede intenzivnosti kot tudi
količine. S tem odpornost na laktat ostaja na pridobljenem nivoju.
Trening moči je usmerjen na vzdržljivost v moči in se izvaja 1–2 krat tedensko. Težo bremena
ohranjamo med 35–50 % MT na podobnem principu kot na koncu prejšnjega obdobja.
Eksplozivno moč ohranjamo s treningom pliometrije enkrat tedensko. Poleg skokov iz nižjega
na višje ležeče mesto dodamo vadbi globinske skoke. Izvajamo jih z višine do enega metra.
Gibljivost se tudi v tem obdobju ohranja na popolnoma enak način kot prej.
Ravnotežje in agilnost se ohranjata izključno s treningi na motorju.
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5.1.5.4. Prehodno obdobje
Prehodno obdobje nastopi tik za končano tekmovalno sezono, tj. v začetku oktobra.
Predstavlja obdobje aktivnega počitka, kjer si športnik privošči nujno potrebno telesno in
mentalno regeneracijo ter morebitno dokončno sanacijo poškodb. Hkrati predstavlja
pomemben del ohranjanje pridobljene kondicije, saj ne želimo postati lenobni in zavreči vse,
za kar smo preko celega leta trdo garali. V motokrosu to obdobje traja 4 tedne, oziroma slabe
4 mikrocikle. Za tekmovalce ta čas pomeni odsotnost od strogo določenega trenažnega
programa in si izbirajo polistrukturna aciklična športna gibanja, ki so prisotna v različnih
športih, kot so košarka, nogomet, odbojka, rokomet, kajak, tenis, ipd. Vadba naj bo nizko do
srednje intenzivna in naj se izvaja največ do petkrat tedensko.
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5.2. PRIMER MIKROCIKLOV V POSAMEZNIH OBDOBJIH KONDICIJSKE
PRIPRAVE
V nadaljevanju so predstavljeni predlogi treningov v posameznih obdobjih kondicijske
priprave in njihova razporeditev v mikrociklu.
Treningi se izvajajo po predhodnem ogrevanju in dinamičnem raztezanju ter se končajo s
statičnim raztezanjem in umiritvijo organizma. Ob sprejemljivih vremenskih razmerah je
poleg treningov z motorjem priporočljivo izvesti tudi čim več kondicijskih treningov v naravi.
V primeru vadbene enote z večjim številom posameznih vaj se trening vedno opravlja po
krožnem sistemu, eno vajo za drugo, s čim krajšimi in čim redkejšimi odmori.
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5.2.1. Pripravljalno obdobje
Tabela 4
Prikaz trajanja pripravljalnega obdobja
teden/mesec NOV DEC
1
2
3
4

JAN

Splošna priprava
Specialna priprava

Tabela 4 prikazuje skupno dolžino pripravljalnega obdobja v mesecih in tednih ter hkrati
njegovo delitev na splošno in specialno pripravo.
5.2.1.1. Splošna priprava
Tabela 5
Predlog razporeditve treningov v mikrociklu splošnega pripravljalnega obdobja

DAN/VADBA

VRSTA

PONEDELJEK

MOČ
SPLOŠNA
VZDRŽLJIVOST
MOČ +
PROPRIOCEPCIJA
PROSTO

TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK

MOČ
MOČ +
SOBOTA
PROPRIOCEPCIJA
SPLOŠNA
NEDELJA
VZDRŽLJIVOST
PONEDELJEK
PROSTO

ŠT.
GLAVNIH
VAJ

PRIORITETA
TIP VAJ SPREMENLJIVK

2

G

delo

1

M

delo, SU

3
/

GW
/

čas
/

8

MGW

delo

2

W

delo

CILJ
opraviti s ponovitvami in
serijami čim hitreje
aerobna vadba na nivoju
laktata
opraviti čim več krogov/serij v
20 min
/
opraviti s ponovitvami v eni
seriji čim hitreje
opraviti čim več krogov; vsak
krog se doda ena ponovitev

1
/

M
/

čas, SU
/

regeneracija
/

LEGENDA ZA TIP VAJ
G – vaje z lastno težo (gymnastics)
W – dvigovanje uteži (weightlifting)
M – monostrukturna ciklična gibanja (monostructural movements)
MX – vaje v sklopu motokros treninga
V tabeli 5 vidimo primer mikrocikla splošne priprave z vsemi glavnimi osnovnimi podatki.
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Tabela 6
Ponazoritev vadbenih enot v mikrociklu splošnega pripravljalnega obdobja
PONEDELJEK
1
2
TOREK
1
SREDA
1
2
3
* propriocepcija
PETEK
1
2
3
4
5
6
7
8
SOBOTA
1
2
* propriocepcija
NEDELJA
1

VAJE
vojaški poskoki
vzgibi
VAJE
veslanje
VAJE
upogib trupa
sklece
potisk s prsi
ravnotežje na žogi
VAJE
tek
popuščanja
upogib trupa
počep + potisk
sklece
izpadni korak
kettlebell zamahi
tek
VAJE
mrtvi dvig
počep zadaj
ravnotežna deska
VAJE
tek

PONOVITVE / ČAS / POT
21x - 15x - 9x
21x - 15x - 9x
PONOVITVE / ČAS / POT
10km
PONOVITVE / ČAS / POT
20x /20 min
20x /20 min
20x /20 min
8 x 30 sek
PONOVITVE / ČAS / POT
400 m
30x
30x
30x
30x
30x
30x
400 m
PONOVITVE / ČAS / POT
50x - 50x
50x - 50x
8 x 30 sek
PONOVITVE / ČAS / POT
45 min

OBREMENITEV
/
/
OBREMENITEV
75–80 % FSmax
OBREMENITEV
/
/
40–50 % MT
/
OBREMENITEV
/
/
/
40–50 % MT
/
/
40–50 % MT
/
OBREMENITEV
40–50 % MT
40–50 % MT
/
OBREMENITEV
75 - 80% FSmax

Tabela 6 razkriva podrobnosti posameznih vadbenih enot v primeru mikrocikla splošne
priprave.
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5.2.1.2. Specialna priprava
Tabela 7
Predlog razporeditve treningov v mikrociklu specialnega pripravljalnega obdobja

DAN/VADBA
PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
NEDELJA

VRSTA
PROSTO
AEROBNA
VZDRŽLJIVOST
NAJVEČJA MOČ +
PROPRIOCEPCIJA
HITROST +
HITROSTNA
VZDRŽLJIVOST
PROSTO
MX - TEHNIKA
MX - ČASOVNA
ADAPTACIJA

ŠT.
GLAVNIH TIP
PRIORITETA
VAJ
VAJ SPREMENLJIVK
/
/
/
2

MG

čas, SU

CILJ
/
zahtevnejša aerobna vadba na
nivoju laktata

1

W

delo

opraviti delo čim prej

1
/

M
/

čas
/

4

MX

delo

4

MX

čas

opraviti nalogo z maksimalnim
trudom
/
izvedba elementov in vožnje
tehnično brez napak
vzdržati neprekinjen tempo
določen čas na motorju

V tabeli 7 vidimo primer mikrocikla specialne priprave z vsemi glavnimi osnovnimi podatki.
Tabela 8
Ponazoritev vadbenih enot v mikrociklu specialnega pripravljalnega obdobja
TOREK

VAJE

PONOVITVE / ČAS / POT

OBREMENITEV

1

kolesarjenje

60 min

80–85 % FSmax

SREDA

VAJE

PONOVITVE / ČAS / POT

OBREMENITEV

1

sunek

8x - 8x - 8x - 8x

70–85 % MT

5 x 50 sek

/

* propriocepcija ravnotežna deska
ČETRTEK

VAJE

PONOVITVE / ČAS / POT

OBREMENITEV

1

tek

10s - 20s - 30s - 40s - 30s - 20s - 10s; odmor x2

max

SOBOTA

VAJE

PONOVITVE / ČAS / POT

OBREMENITEV

1

MX

4 x 20 min

/

NEDELJA

VAJE

PONOVITVE / ČAS / POT

OBREMENITEV

1

MX

2 x 20 min, 2 x 30 min

/

Tabela 8 razkriva podrobnosti posameznih vadbenih enot v primeru mikrocikla specialne
priprave. V vadbo se že vključujejo treningi z motorjem (MX).
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Predtekmovalno obdobje
Tabela 9
Prikaz trajanja predtekmovalnega obdobja
teden/mesec

JAN

FEB

1
2
3
4
Predtekmovalno obdobje

Tabela 9 prikazuje dolžino predtekmovalnega obdobja v mesecih in tednih.
Tabela 10
Predlog razporeditve treningov v mikrociklu predtekmovalnega obdobja

DAN/VADBA

VRSTA

ŠT.
GLAVNIH
VAJ

PONEDELJEK

PROSTO

/

/

/

/

TOREK

EKSPLOZIVNA MOČ

2

WG

delo

SREDA

AEROBNA VZDRŽLJIVOST
VZDRŽLJIVOST V MOČI +
PLIOMETRIJA

1

M

čas, SU

opraviti delo čim prej
vzdržati neprekinjen tempo
določen čas pri določenem
SU

7

WG

delo

opraviti delo čim prej

/

/

/

4

MX

delo

/
čim hitreje opraviti s stezo
in/ali njenimi segmenti

2

MX

čas

vzdržati neprekinjen tempo
določen čas na motorju

ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
NEDELJA

PROSTO
MX - HITROST +
AGILNOST
MX - HITROSTNA
VZDRŽLJIVOST +
PROPRIOCEPCIJA

TIP PRIORITETA
VAJ SPREMENLJIVK

CILJ

V tabeli 10 vidimo primer mikrocikla v predtekmovalnem obdobju z vsemi glavnimi
osnovnimi podatki.
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Tabela 11
Ponazoritev vadbenih enot v mikrociklu predtekmovalnega obdobja
TOREK

VAJE

PONOVITVE / ČAS / POT

OBREMENITEV

1

nalog + sunek

6x - 6x - 6x - 6x - 6x

45 % MT

SREDA

VAJE

PONOVITVE / ČAS / POT

OBREMENITEV

1

tek

30 min

85–90 % Fsmax

ČETRTEK

VAJE

PONOVITVE / ČAS / POT

OBREMENITEV

1

vzgibi

25x

/

2

mrtvi dvig

50x

35–50 % MT

3

sklece

50x

/

4

skok na klopco

50x

/

5

diagonalni sonožni dvigi nog

50x

/

6

nalog + potisk

50x

35–50 % MT

7

vzgibi

25x

/

SOBOTA

VAJE

PONOVITVE / ČAS / POT

OBREMENITEV

1

MX - hitri krogi (vsak drugi)

20min

max

2

MX - segmenti

20min

max

3

MX - start + hiter odsek

20min

max

4

MX - ravnotežje

20min

max

NEDELJA

VAJE
MX - hitri krogi (odstopanje 3 sek od
najhitrejšega)

PONOVITVE / ČAS / POT

OBREMENITEV

2 x 30min

max

1

Tabela 11 razkriva podrobnosti posameznih vadbenih enot v primeru mikrocikla
predtekmovalnega obdobja.
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5.2.2. Tekmovalno obdobje
Tabela 11
Prikaz trajanja tekmovalnega obdobja
teden/mesec MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP
1
2
3
4
Tekmovalno obdobje

Tabela 11 prikazuje dolžino tekmovalnega obdobja v mesecih in tednih.
Tabela 12
Predlog razporeditve treningov v mikrociklu tekmovalnega obdobja

DAN/VADBA

TOREK

VRSTA
REGENERACIJSKI
TRENING
MX - HITROSTNA
VZDRŽLJIVOST

SREDA

VZDRŽLJIVOST V MOČI

PONEDELJEK

ŠT.
GLAVNIH
VAJ

TIP
VAJ

PRIORITETA
SPREMENLJIVK

1

M

čas, SU

2

MX

delo

3

WGG

čas

CILJ

4

MX

čas

PETEK

MX - TEHNIKA +
HITROST
EKSPLOZIVNA MOČ +
PLIOMETRIJA

regeneracija
vzdržati neprekinjen tempo
določen čas na motorju
opraviti čim več krogov z danimi
ponovitvami
čim hitreje tehnično pravilno
opraviti s stezo in/ali njenimi
segmenti

2

MW

delo

opraviti delo čim prej

SOBOTA

PROSTO

/

/

NEDELJA

MX - DIRKA

2

MX

čas

/
vožnja brez napak, čim boljši
rezultat

ČETRTEK

/

V tabeli 12 vidimo primer mikrocikla v tekmovalnem obdobju z vsemi glavnimi osnovnimi
podatki.
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Tabela 13
Ponazoritev vadbenih enot v mikrociklu predtekmovalnega obdobja
PONEDELJEK
1

VAJE
kolesarjenje

PONOVITVE / ČAS / POT
45min

OBREMENITEV
75–80 % Fsmax

TOREK
1

VAJE
MX – simulacija dirke

PONOVITVE / ČAS / POT
2 x 30min

OBREMENITEV
max

SREDA
1

VAJE
enoročni poteg

PONOVITVE / ČAS / POT
30x; 20min

OBREMENITEV
35–50 % MT

2
3

enonožni počep
dvig kolen do komolcev v vesi

20x; 20min
10x; 20min

/
/

ČETRTEK
1

VAJE
odsek s klancem in skokom navzdol

PONOVITVE / ČAS / POT
20min

OBREMENITEV
max

2
3

hitri krogi (2 hitra, 1 počasen)
tempo vožnja

30min
30min

max
max

4
PETEK

igra
VAJE

20min
PONOVITVE / ČAS / POT

/
OBREMENITEV

1
2

kolebnica (dvojni poskoki)
nalog

50x - 50x - 50x
25x - 25x - 25x

/
35–50 % MT

dirka

2 x 30min

max

NEDELJA

Tabela 13 razkriva podrobnosti posameznih vadbenih enot v primeru mikrocikla
tekmovalnega obdobja.
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5.3.NADZOR SPREMEMB ŠPORTNIKOVIH SPOSOBNOSTI
Tekmovalni dosežek v vsaki športni disciplini je vedno odvisen od več dejavnikov. Da bi
ustrezno nadzorovali športnikove sposobnosti in lastnosti, moramo za vsako športno
disciplino ugotoviti tiste kazalce, ki kar najbolje pojasnjujejo tekmovalno zmogljivost
(tekmovalni rezultat) v neki športni disciplini. Kombinaciji izbranih kazalcev, ki v kar
največji meri določa tekmovalno zmogljivost športnika, pravimo model tekmovalne
zmogljivosti. Da bi športniki nadzorovali svoje sposobnosti in lastnosti, opravljajo teste v
določenih časovnih presledkih, ki jim z drugimi besedami pravimo standardizirane motorične
naloge. Namen testiranj je ugotoviti, ali se rezultati v uporabljenih testih spreminjajo. Vzrok
za spremembo se pretežno pripisuje vadbi v opazovanem obdobju (Ušaj, 2003).
Ušaj (2003) razdeli motorične teste na laboratorijske in terenske, maksimalne in
submaksimalne, ter nadaljnje ocenjuje vzdržljivost, moč, gibljivost, hitrost in koordinacijo.
Testi naj bodo kar v največji meri simulirani napori v športnih disciplinah (prednost terenskih
testov), ali pa naj bodo kar v največji meri standardizirani (prednost laboratorijskih testov).
Zaradi specifičnosti športne panoge motokrosa bomo slednje poenostavili in jih opravili z
uporabo enostavnih motoričnih nalog tako s pomočjo lastnega telesa kot motocikla. Idealna bi
bila sicer laboratorijska preiskava spremembe pH krvi, strukture mišičnih vlaken, dihalnega
volumna ipd., vendar bi to stroškovno marsikomu pomenil prevelik zalogaj in korak čez rob v
profesionalizem, kar presega naš namen.
Testiranja športnikovih sposobnosti je priporočljivo izvajati po vsakem izmed treh glavnih
obdobij (v tekmovalnem obdobju tudi do dvakrat med), saj le tako lahko preverimo in
objektivno ocenimo uspešnost dosege zastavljenih ciljev. Testiranja so v motokrosu premalo
uresničena, zato naj bi ta potekala po naslednjih predlogih:
 Pred začetkom pripravljalnega obdobja (inicialno stanje) – testi lokalne mišične moči
in vzdržljivosti, vzdržljivosti, koordinacije, gibljivosti;
 Po koncu pripravljalnega specialnega obdobja – vsi kasneje omenjeni testi;
 Po koncu predtekmovalnega obdobja (finalno stanje) – vsi kasneje omenjeni testi;
 Dvakrat med tekmovalnim obdobjem v razmahu treh mesecev/makrociklov
(ohranitveno stanje) – vsi kasneje omenjeni testi.
Pod to točko lahko omenim eno izmed močnejših orodij pri nadzoru in spremljavi trenažnega
procesa. Nanaša se na trenerje in posebej na športnike. To je skrbno voden dnevnik treningov.
Slednji vsebuje datume in čas treningov, vsebino vadbene enote, rezultate, ter ne nazadnje
izredno koristen in zaželen sklop opomb. Ta vsebuje najpomembnejše subjektivne
informacije, spremljanje telesne mase, maščevja, srčne frekvence v mirovanju in druge
individualne posebnosti. Bolj kot je dnevnik treningov podrobno in nazorno urejen, večjo
vrednost posamezniku predstavlja. Nudi zelo dragocene povratne informacije tako športniku
kot trenerju, kar z ustreznim analiziranjem omogoča uspešnejše načrtovanje nadaljnjega
treninga. Hkrati kaže trenutno stanje športnikove pripravljenosti, rezultate pa lahko
primerjamo z idealno predpisanim modelom. S tem pride do izraza dejanska razlika med
načrtovano in izvedeno vadbo.
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5.3.1. Test lokalne mišične moči in vzdržljivosti
Merimo moč in anaerobno vzdržljivost posameznega dela telesa z uporabo funkcionalnih vaj.
Ciljne mišične skupine so tiste, ki so v motokrosu najbolj izpostavljene in zahtevajo najvišji
nivo pripravljenosti. Merimo bodisi število ponovitev v danem časovnem obdobju, čas
potreben za izvedbo določenega števila ponovitev, ali čas, ki ga mora vadeči zadrževati v
določenem položaju.
V naslednjih dveh primerih bomo uporabili štoparico, ki si jo lahko s pomočjo telefona ali
računalnika nastavimo sami.
Dvig nog (prstov na nogah) do droga v vesi
Test se začne z izhodiščnim položajem vadečega v iztegnjeni vesi. Ob zvočnem signalu
štoparice začne dvigati in upogibati noge v vseh sklepih tako, da se s prsti na nogah dotakne
droga med rokami. Pri spuščanju ni pomembna hitrost, temveč le iztegnitev v kolenih in
kolkih. Zibanje naprej – nazaj je dovoljeno, čeprav se s tem ustvari vrtilni moment, ki ob
pravilni tehniki olajša porabo gole moči in poveča frekvenco izvedbe, ter s tem število
ponovitev.
Test izvajamo 2 min, kjer sproti štejemo opravljeno število ponovitev. V primeru, da
ponovitev ne izpolnjuje dogovorjenih normativov, se ta ne šteje. Med samim testom se lahko
vadeči v primeru nezmožnosti dolgotrajnega visenja po potrebi tudi spusti in po kratkem
premoru čim hitreje nadaljuje.
Ker je izbrana naloga težje narave, jo slabše pripravljenim testirancem lahko olajšamo tako,
da se ti osredotočijo le na čim višji dvig kolen. Izmerimo nivo, do katerega še lahko uspešno
izvedejo dvig kolen, katerega skušajo kasneje doseči čim večkrat.
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Veslanje na TRX-u

Slika 22. Horizontalno veslanje na trx-u (Jai Courtney's TRX workout, 2013).
Pred začetkom testa poskrbimo za pravilen izhodiščni položaj. To je čim bolj horizontalna
opora ležno hrbtno na petah. Zgornji del telesa prosto visi z rokami iztegnjenimi v
predročenem položaju. Z viličastim nadprijemom se držimo za ročaje trx-a. Ob zvočnem
signalu štoparice začnemo z vlečenjem, kjer zgornji del telesa s prsmi na čelu potuje do
skrajnega položaja, ki ga zaključimo s pritegom lopatic ene proti drugi. Pri spuščanju pazimo,
da se roke vedno popolnoma iztegnejo v komolcih in da na koncu poti razmaknemo lopatici
nazaj v izhodiščni položaj (tj. prosta vesa).
Test se izvaja v danih 50 ponovitvah, kjer merimo čas, potreben za dokončanje naloge. V
primeru, da ponovitev ne izpolnjuje dogovorjenih normativov, se ta ne šteje.
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5.3.2. Test vzdržljivosti
Za merjenje vzdržljivosti poznamo številne teste. Pogosti so že prej omenjeni laboratorijski in
terenski testi (2,4 km tekaški, Cooperjev VO2max, Conconijev, kritična plavalna hitrost, ...).
Testiranju v motokrosu je po našem mnenju najbolj pisan na kožo Conconijev test, ki ga
izvajamo na kolesu, na trenažerju ali kar s tekom v naravi.
Gre za preprosto metodo merjenja VO2max, anaerobnega in aerobnega platoja posameznika
(Mackenzie, 1997).
Za izvedbo testa potrebujemo merilec srčne frekvence in partnerjevo pomoč. Test se začne z
10 minutnim ogrevanjem, nato pa se nastavi merilnik srčne frekvence na pet sekundne
intervale. Partner zapiše čas na vsakih 200 metrov pretečene razdalje testiranca, kjer slednji
vsakih 200 metrov poveča svojo hitrost. Če testiranec izvaja nalogo na trenažerju, ostane
njegova naloga enaka, partner pa mu dodatno pomaga vsakih 200 metrov povečati hitrost za
0,5 km/h. Test se zaključi, ko testiranec ne more več nadaljevati s povečavo hitrosti
(Mackenzie, 1977)

Slika 23. Ponazoritev opravljenega dela s Conconijevim testom (Mackenzie, 1997).
Zgornja slika (slika 23) predstavlja graf srčnega utripa v odvisnosti od hitrosti. Obe enoti se
progresivno konstantno povečujeta skoraj do posameznikovega maksimalnega srčnega utripa.
Med hitrostjo 14 in 15 km/h pri utripu malenkost nad 180 udarcev je lepo razvidna defleksija
krivulje, ki predstavlja anaerobni laktatni prag. Prikaz slednjega je sicer cilj predstavljenega
testa.
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5.3.3. Test eksplozivne moči in hitrosti
Ker motokros tekmovanje nikoli ne sestoji samo iz dirke, ključno vlogo za vrstni red startne
pozicije igrajo kvalifikacije. Tekmovalec skuša odpeljati nekaj najhitrejših možnih krogov,
kjer njegova govorica telesa postane izredno agresivna, tempo kvalifikacijskega kroga pa je
vedno na zgornji meji zmožnosti.
Za merjenje sposobnosti eksplozivne moči in hitrosti smo izbrali dva testa, izmed katerih
enega izvajamo v telovadnici, drugega pa z motorjem.
Skok na klopco
Za izvedbo potrebujemo klopco za skoke, ki jo je možno nastaviti po višini (ali različno
visoke klopi, skrinje, stopnice ...) in meter. Vedno nam prav pride tudi morebitna pomoč
partnerja, vendar ni nujna.
Test se začne, ko vadeči iz stoječega položaja začne počepati nekje do meje polčepa. Pri tem
roke premika iz predročenja v zaročenje. V mejni točki spremeni smer gibanja silovito
navzgor – začnejo ga kolki, sledijo kolena in nazadnje skočni sklep, ki poskrbi, da se
odlepimo od podlage. Hkrati pomembno vlogo igra zamah rok. Bolj kot je eksploziven, višje
lahko skočimo. V fazi leta zaradi višje ležečega pristajališča krčimo noge v vseh sklepih. Po
pristanku in ohranitvi ravnotežnega položaja se vzravnamo. Skok po postopnem višanju
pristajališča večkrat ponovimo in sproti beležimo preskočeno višino.
Slabše sposobnim vadečim nalogo olajšamo s pomočjo uporabe stopnic ali nekaj centimetrov
visokih klopic. Test se nato nadaljuje po enakem protokolu.
Trije hitri krogi
Za izvedbo potrebujemo pomoč partnerja in štoparico, primerno tekmovalno progo in
motocikel.
Cilj testa je opraviti 3 najhitrejše možne kroge, z vmesnimi odmori trajajočimi en krog, ki je
počasen. Slednji je namenjen ponovni koncentraciji in zmanjšanju dihalne in srčne
obremenitve na minimum. Test se začne na določenem dogovorjenem delu proge (namišljena
ciljna črta), kjer tekmovalec čim bolj agresivno in hkrati učinkovito odpelje hiter krog. Po
končanem prvemu krogu sledi odmor prav tako dolžine enega kroga. Protokol se ponovi še
dvakrat.
Partner meri čas hitrih krogov in pa njihovo medsebojno razliko. V primeru večje napake ali
padca med hitrim krogom, se le-tega razveljavi in ponovi.
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5.3.4. Test ravnotežja

Slika 24. T-klopca (osebni arhiv).
Izvedba s pomočjo T-klopce. Testiranec skuša po zvočnem signalu partnerja čim dlje obdržati
ravnotežje, brez dotika stranskega roba T-klopce s tlemi.
Za izvedbo potrebujemo T-klopco, štoparico in pomoč partnerja. Test se izvede dvakrat.
5.3.5. Test agilnosti
Izvajamo ga na motorju, kjer čim hitreje odpeljemo zastavljeni poligon, sestavljen iz številnih
pospeševanj, zaviranj in tehničnih elementov. Nalogo ponovimo 3–5 krat.
Za izvedbo potrebujemo motocikel, štoparico, pomoč partnerja, ustrezen del tekmovalne
proge in uporabne pripomočke kot so gume ali stožci.
Test se začne s startnim protokolom in silovitim pospeševanjem do označbe, močnem
zaviranju, hitri spremembi smeri in ponovnem pospeševanju. Opisan vrstni red se ponavlja
vse do zadnje označbe in ciljne črte.
Partner sproti meri čas, ki ga testiranec potrebuje za dokončanje testa. V primeru napake ali
padca je test neveljaven in se ga ponovi.

76

5.3.6. Test gibljivosti
Uporabimo osnovni test za merjenje gibljivosti. To je predklon sede na tleh, ki prvenstveno
meri sposobnost raztega dvoglave stegenske mišice.
Za izvedbo potrebujemo meter in pomoč partnerja.
Izhodiščni položaj je sed snožno, skočna sklepa tvorita kot 90°. Po izvedbi predklona kolena
vseskozi vztrajajo v iztegnjenem položaju. Roke skupaj s prsti so prav tako iztegnjene. Slednji
so dodatno poravnani drug do drugega in skušajo seči kar najdlje proti stopalom, ali po
možnosti celo preseči mejo podplatov.
Partner zabeleži boljšo razdaljo, ki jo je testiranec dosegel v dveh poskusih. V primeru
krčenja kolen je test neveljaven in se ga ponovi.
5.3.7. Test koordinacije

Slika 25. Primer začrtane poti.
Koordinacijo tekmovalca merimo s pomočjo rušenja le-te. Izbrani test lahko izvede kdorkoli
kar doma, saj ne zahteva nobenega posebnega pripomočka. Testiranec skuša slediti označeni
črti na tleh in čim hitreje vzvratno s hojo po vseh štirih okončinah premagati pot. Črto
predstavlja lepilni trak na tleh, ki ga nalepimo tako, kot kaže slika 25. Test se ponovi dvakrat.
Za izvedbo testa potrebujemo lepilni trak, štoparico in pomoč partnerja, ki je odgovoren za
startni zvočni signal in korektno merjenje časa.
V primeru prehitrega starta ali kakšne druge nepravilnosti se test ponovi.
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6. SKLEP
Motokros je od svojih začetkov do danes doživel veliko evolucijo, pa vendar je cilj vsakega
dobrega tekmovalca ostal enak. Odpeljati dirko v spletu različnih okoliščin po svojih
potencialno najboljših sposobnostih. Tehnologija danes omogoča tekmovalcem premagovanje
terenov veliko hitreje kot včasih. Razvoj agregata, okvirja, vzmetenja, zavor in pnevmatik
omogoča močnejše, bolj vzdržljive, bolj vodljive, skratka, visoko kakovostne motocikle. S
tem v številnih situacijah težave ne predstavlja več motor, ampak sposobnosti voznika, ki
morajo biti za doseganje vrhunskih rezultatov na vrhunskem nivoju.
Ključne za dosego najvišjih uspehov so visoko razvite gibalne sposobnosti, moč, hitrost,
vzdržljivost, agilnost, ravnotežje, gibljivost in koordinacija. Slednje imajo velik vpliv tako na
tehniko vožnje motokros motocikla kot tudi varnejše nastopanje. Ne nazadnje igrajo
pomembno vlogo kot preventiva pred poškodbami. Žal večina tekmovalcev opravlja le
treninge na motorju, s čimer je izgradnja temeljev, nujnih za uspešen napredek, premajhna.
Težava je predvsem v pomanjkanju vedenja in znanja tekmovalcev o ustrezni kondicijski
pripravi in njenem pomenu. Problem predstavlja tudi pomanjkanje strokovnega kadra, ki bi
sedanjim in bodočim tekmovalcem omogočil kakovosten in načrtovan trening.
Glavni namen diplomskega dela je bil predstaviti motokros kot najbolj razširjeno panogo
slovenskega avto-moto športa in mladim tekmovalcem ter motokrosistom začetnikom
predstaviti letno ciklizacijo kondicijske priprave, ki naj bi omogočila izboljšanje glavnih
motoričnih in funkcionalnih sposobnosti, izboljšanje rezultatov in služila kot preventiva pred
poškodbami.
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