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چکیده
کاهش حجم تمرین پیش از مسابقه به منظور بهبود عملکرد انجام می گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر 

کاهش حجم تمرین درپی هشت هفته تمرین ویژه فوتبال روی توان هوازی و عملکرد بازیکنان فوتبال در آزمون

RAST )شش دوی 35 متری متناوب( بود. هیجده بازیکن فوتبال دانشگاهی مرد پس از هشت هفته تمرین منتخب، 

به دو گروه تجربی )سن: 2/00±22/55سال، قد: 3/07±178/22سانتیمتر، وزن: 72/37±4/04  به طور تصادفی 

کیلوگرم( و کنترل )سن: 1/39±21/22 سال، قد: 3/70±178/34سانتیمتر، وزن: 3/61±72/56 کیلوگرم( تقسیم 

شدند. تمرین های منتخب شامل تمرین های تناوبی، مقاومتی، پالیومتریک، سرعتی، تکنیکی/تاکتیکی بود. در دوره 

تیپرینگ به مدت دو هفته گروه کنترل تمرینات خود را ادامه داده اما حجم تمرین گروه تجربی 50% کاهش یافت. 

پس از دوره کاهش بار تمرین مجموع زمان اجرای آزمون RAST و شاخص افت سرعت در گروه تجربی به طور 

 .)P<0/05( ؛ اما تغییری در بهترین زمان دوی 35 متر و توان هوازی مشاهده نشد)P>0/05( معناداری بهبود یافت

در گروه کنترل تغییر معناداری در هیچ یک از متغیرها مشهود نبود )P<0/05(. به نظر می رسدکه کاهش بار تمرین 

می تواند در بهبود عملکرد بی هوازی بازیکنان فوتبال مؤثر باشد. 

واژه های کلیدی: کاهش حجم تمرین، فوتبال، توان هوازی، عملکرد بی هوازی 

1 و2- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
 keshavarz1357@gmail.com :نویسنده مسئول *
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مقدمه

توان هوازی و بی هوازی از عوامل مهم آمادگی جسمانی به ویژه فوتبال به شمار می آید و 

در عملکرد بازیکنان به هنگام مسابقه نقش تعیین کننده ای دارند )20، 38، 39، 50(. بنابراین 

مربیان همواره در پی یافتن روش های تمرینی مناسبی هستند تا ورزشکاران بتوانند به هنگام 

مسابقه توان هوازی و بی هوازی بهینه خود را به دست آورند و عملکرد مناسبی داشته باشند. 

یکی از راهبردهای تمرینی  برای دستیابی به عملکرد بیشینه به هنگام مسابقه های مهم در 

رشته های ورزشی گوناگون کاهش بار تمرین پیش از مسابقه است که عموما تیپرینگ نامیده 

می شود )2، 6، 14، 16، 17، 29، 45(. هدف اصلی از کاهش بار تمرین در دوره تیپرینگ، کاهش 

آثار منفی فیزیولوژیک و روانی ناشی از تمرین های سنگین )مانند انباشت خستگی( و در عوض 

تقویت آثار مثبت )نظیر دستاوردهای آمادگی جسمانی( است )45(.

   شدت، حجم و تواتر تمرین از عواملی هستند که در دوره تیپرینگ به منظور دستیابی به 

عملکرد بیشینه مورد دستکاری قرار می گیرند)29، 30(. طول مدت دوره تیپرینگ هم می تواند 

بر نتیجه تیپرینگ مؤثر باشد)5، 29، 30(. ترینیتی و همکاران1 )2006( مدت زمان کافی برای 

رفع خستگی عضالنی ناشی از تمرین های سنگین را یک هفته، اما برای رفع خستگی عصبی 

و بازگشت به حالت اولیه کامل دستکم دو هفته گزارش می کند )47(.

بیشتر پژوهش ها حفظ شدت تمرین در دوره تیپرینگ را از عوامل کلیدی برای حفظ و یا حتی 

تقویت سازگاری های حاصل از تمرین در دوره پیش از تیپرینگ گزارش کرده اند)12، 16، 22، 27، 

29، 33(. کاهش تواتر برای ورزشکاران بسیار تمرین کرده2 حداکثر تا 20% و برای ورزشکاران 

نسبتا تمرین کرده3 50-30% پیشنهاد شده است )29(. به دنبال کاهش 50% تا 70% حجم 

تمرین، افزایش عوامل فیزیولوژیک مؤثر در عملکرد نظیر، توان هوازی )8، 18، 24، 31، 32( و 

1- Trinity et al.
2- Highly trained atheletes
3- Moderately trained atheletes
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عملکرد بی هوازی )6، 7، 18، 28( در رشته های ورزشی گوناگون از جمله، دوچرخه سواری )8، 18، 

25(، دو )17، 42(، شنا )6، 14، 19، 36، 46( و سه گانه )2، 51( مشاهده شده است.

شده،اما  مشاهده  ورزشی  رشته های  از  بسیاری  در  تیپرینگ  بودن  اثربخش  آنکه  وجود  با 

اطالعات علمی در مورد تأثیر آن بر بازیکنان فوتبال اندک است و تنها در یک پژوهش که آن را 

بیشاپ و همکاران1 )2005(انجام داده اند، آثار یک دوره 10 روزه کاهش بار تمرین  در پی یک 

دوره شش هفته ای تمرین شدید، تنها بر عملکرد سرعتی تکراری2 زنان بررسی شده است)5(. 

بنابراین هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر یک دوره تیپرینگ دو هفته ای با کاهش 50% حجم 

تمرین بر توان هوازی و عملکرد بی هوازی بازیکنان فوتبال مرد بود

روش شناسی 

 هجده بازیکن فوتبال دانشگاهی مرد در این پژوهش شرکت کردند. پس از ارزیابی مقدماتی 

شامل، اندازه گیری قد، وزن، توان هوازی وعملکرد بی هوازی،آزمودنی ها یک دوره هشت هفته ای 

و  مقاومتی  تناوبی، سرعتی،  تمرین های  راکه شامل  فوتبال  ویژه  آمادگی جسمانی  تمرین های 

و  )توان هوازی  موردنظر  آزمون های  پایان هفته هشتم،  در  کردند.  اجرا  پالیومتریک می شدند 

عملکرد بی هوازی( انجام گرفت )پیش آزمون(.  سپس نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه تجربی 

)9 نفر( و کنترل )9 نفر( تقسیم شدند و به مدت دو هفته دیگر براساس هدف پژوهش برنامه 

تمرینی متفاوتی را اجرا کردند. در پایان هفته دهم دوباره از گروه ها آزمون گیری شد )پس آزمون(.

آزمون ها

شامل  آزمون  این  انجام گرفت.   ،3RAST آزمون  از  استفاده  با  برآورد عملکرد بی هوازی 

1- Bishop et al.
2- Repeated-Sprint Performance (RSA)
3- Running-based Anaerobic Sprint Test (RAST)
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شش تکرار دوی سرعت با شدت حداکثر در فاصله ی 35 متری بود که بین هر مرحله 10 ثانیه 

استراحت فعال اعمال شد)1(. آزمودنی ها پس از 10 دقیقه گرم کردن و پیش از آغاز آزمون، 

سه دقیقه استراحت کردند. ثبت رکوردها با استفاده از چشم نوری )فتوسل( انجام گرفت. به 

این ترتیب که دو چشم نوری در خط آغاز و پایان 35 متر قرار گرفتند. آزمودنی به فاصله 50 

سانتیمتر از خط آغاز با شنیدن صدای بوق شروع به دویدن با شدت هر چه تمام تر کردند و در 

پایان پس از گذشتن از مقابل چشم نوری با صدای بوق دوم دستگاه متوقف شد و فاصله زمانی 

بین عبور آزمودنی از مقابل چشم نوری اول تا چشم نوری دوم را به عنوان رکورد ثبت کردند. 

در این آزمون، متغیرهای زیر اندازه گیری شد:

بهترین زمان دوی 35 متر از بین شش تکرار

مجموع زمان شش تکرار

شاخص افت سرعت با تقسیم زمان ایده آل )حاصل ضرب سریع ترین زمان از بین تکرارها 

در تعداد تکرارها( بر مجموع زمان شش تکرار ضرب در 100)9(.

یک ساعت پس از اجرای آزمون بی هوازی، توان هوازی با استفاده از آزمون بیشینه چند 

مرحله ای 20 متر شاتل ران برآورد شد. این آزمون شامل 23 مرحله یک دقیقه ای است که در 

هر مرحله مسافت 20 متری به صورت رفت و برگشت پیموده می شود. سرعت نخستین، 8/5 

کیلومتر در ساعت است و سپس در هر مرحله،  0/5 کیلومتر در ساعت به سرعت افزوده می شود. 

آهنگ گام برداری و سرعت دویدن آزمودنی با پخش عالمت های صوتی ضبط شده در خطوط 

پایانی قابل تنظیم است. وقتی آزمودنی به ابتدا یا انتهای مسیر 20 متر می رسد، عالمت های 

صوتی پخش می شود و آزمودنی می کوشد تا در زمان پخش صدا، در آغاز یا پایان مسیر باشد. 

وقتی فرد برای نخستین بار از صدا عقب بماند، به او هشدار می دهند و در سومین هشدار، آزمون 

توقف می یابد )34(. سپس با استفاده از بیشینه سرعتی که شخص در مرحله پیش تکمیل کرده 

)Vmax(، توان هوازی آزمودنی از رابطه ذیل برآورد می شود)44(.
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VO2max = 6 Vmax – 4/24

برنامه های تمرین و روش اجرا

ابتدا یک برنامه تمرینی دو ماهه )هشت هفته، شش جلسه در هفته( ویژه فوتبال شامل؛ 

و  پالیومتریک  تاکتیکی،  و  وتکنیکی،راهبردی  فنی  سرعتی،  مقاومتی،  تناوبی،  تمرین های 

بازی در گروههای کوچک اجرا شد. محل انجام تمرین ها زمین فوتبال و سالن وزنه بود که 

اجرا شد. ترتیب اجرای تمرین ها در زمین فوتبال به صورت تمرین های  در روزهای جداگانه 

پالیومتریک، سرعتی، تناوبی و تمرین های تکنیکی/تاکتیکی بود. همه جلسه های تمرین با 15  

دقیقه گرم کردن آغاز می شد. گرم کردن به ترتیب با فعالیت هوازی سبک نظیر؛ راه رفتن تند 

و جاگینگ آغاز و سپس حرکت های کششی اجرا می شد. در پایان هر جلسه تمرین، با تأکید 

بر بهبود انعطاف پذیری 10 دقیقه صرف سرد کردن می شد. پژوهشگر و افراد باتجربه بر تمام 

تمرین ها نظارت داشتند.

با  دقیقه ای  تناوبی. دو جلسه در هفته و هر جلسه شامل چهار وهله ی چهار  تمرین های 

شدت 95-90% ضربان قلب بیشینه بود. بین هر وهله یک دوره سه دقیقه ای استراحت فعال به 

صورت دویدن نرم و آهسته با شدت 60-50% ضربان قلب بیشینه انجام شد. نتایج پژوهش ها 

نشان می دهد که پس از هشت هفته تمرین تناوبی به صورت ذکر شده، VO2max و عملکرد 

بی هوازی بازیکنان فوتبال  به طور معناداری افزایش  می یابد )11، 13، 43(. درپی این هشت 

هفته، گروه کنترل تمرین ها را بدون تغییرو به مدت دو هفته دیگر اجرا کردند؛ اما در این مدت  

حجم تمرین گروه تجربی با کاهش چهار وهله دویدن چهار دقیقه ای به دو وهله در هر جلسه، 

50% کاهش یافت.

تمرین های پالیومتریک. دو جلسه در هفته و در هر جلسه به صورت ذیل بود:

4 دوره شامل 5 پرش متوالی از روی موانع 60 سانتیمتری که به فاصله 45 سانتیمتر از هم 

قرار داشتند. مدت استراحت بین هر 5 پرش 30 ثانیه و پس از 20 پرش 3 دقیقه برای بازگشت 
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به حالت نخستین به منظور آماده شدن برای پرش طول افقی بود.

4 دوره پرش طول متوالی شامل 5 پرش. مدت استراحت بین هر 5 پرش 30 ثانیه و پس 

از 20 پرش 3 دقیقه بود.

در دوره تیپرینگ تعداد دوره ها در گروه تجربی از چهار به دو کاهش یافت ؛اما در گروه 

کنترل بدون تغییر ادامه یافت.

 تمرین مقاومتی. این بخش به صورت سه جلسه در هفته اجرا شد و ترکیبی از تمرین های 

با وزنه آزاد و تمرین با دستگاه ها شامل ؛اسکوات، پرس سینه، خم کردن زانو، کشش دستگاه، 

با ترتیب  بود که  تنه  بازکننده های  زانو، تمرین های تقویت کننده عضالت شکم و  باز کردن 

مذکور شده به اجرا درآمد. هر فعالیت در چهار نوبت با 5-4 تکرار به میزان 90-85% یک تکرار 

بیشینه با فواصل استراحت 3 دقیقه ای بین دوره ها انجام شد)3(. تمرین های عضالت شکم و 

بازکننده های تنه شامل ؛چهار نوبت با 15-12 تکرار بود.  به منظور حفظ شدت تمرین در پایان 

هفته چهارم و هشتم، بار مورد استفاده در هر حرکت برای هر آزمودنی مطابق با 90-85% یک 

تکرار بیشینه تعیین شد. در دوره کاهش حجم تمرین، برنامه تمرینی گروه کنترل تغییری نکرد 

و مطابق با تعداد تکرارها و دوره های هفته هشتم تا پایان دوره تیپرینگ ادامه یافت؛ اما تعداد 

دوره ها در گروه تجربی )از چهار به دو دوره( در هر حرکت کاهش یافت.

روش های آماری

برای توصیف متغیرهای اندازه گیری شده در پیش و پس آزمون از شاخص های مرکزی 

و پراکندگی نظیر؛ میانگین و انحراف معیار استفاده شد. همچنین برای بررسی اثر هر کدام از 

شیوه های تمرینی بر توان هوازی و عملکرد بی هوازی در هر گروه، از t همبسته و برای مقایسه 

تغییر میانگین های )پس آزمون- پیش آزمون( توان هوازی و عملکرد بی هوازی )بهترین زمان 

دوی 35 متر، مجموع زمان شش تکرار و شاخص افت سرعت( بین دو گروه از آزمون t مستقل 
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استفاده شد. به منظور تعیین همگنی گروه ها پیش از تیپرینگ آزمون همگنی واریانس های لوین 

مورد استفاده قرارگرفت. تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد و سطح 

معناداری آزمون ها P >0/05 بود. 

یافته های تحقیق

ویژگی های اندازه گیری شده آزمودنی ها در آغاز پژوهش ها در جدول 1 ارائه شده است. 

جدول 1. میانگین و انحراف معیار ویژگی های اندازه گیری شده آزمودنی ها در ابتدای تحقیق

)07/3±22/17870/3±34/178
)17/4±37/7326/4±58/73

)00/2±55/2239/1±22/21
(ml.kg-1.min-1)31/2±88/4933/2±22/50

35)26/0±79/424/0±80/4
)83/1±26/3371/1±03/33

03/1±12/8112/3±47/80

نتایج آزمون همگنی واریانس ها و نرمال بودن گروه ها در مورد متغیرهای پژوهش پیش از 

تیپرینگ در جدول 2 آمده است.
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جدول 2. آزمون همگنی گروه ها در VO2max و عملکرد بی هوازی 
)بهترین زمان، مجموع زمان ها و شاخص افت سرعت( قبل از تیپرینگ

)ml.kg-1.min-1(023/0882/0

35001/0971/0
779/0391/0
551/0468/0

همه  مورد  در  تیپرینگ  از  پیش  واریانس ها  نابرابری  فرض  که  می دهد  نشان   ،2 جدول 

متغیرهای پژوهش رد  شد.

جدول 3،تغییرات متغیرهای پژوهش از پیش آزمون تا پس آزمون را در گروهای تجربی و 

کنترل نشان می دهد.

جدول3- تغییرات متغیرهای پژوهش از پیش آزمون تا پس آزمون در گروهای تجربی و کنترل   
TP

)ml.kg-1.min-

1(

72/1±90/5388/1±12/55246/0-811/0
93/1±80/5426/1±30/54818/0434/0

35
25/0±77/422/0±77/4894/0397/0
25/0±77/426/0±76/4018/2074/0

58/1±42/3258/1±41/32249/0810/0
57/1±52/3266/1±19/32819/8*005/0
12/1±31/8824/1±33/88258/0-803/0
07/1±97/8797/0±60/88120/7-*005/0

*
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پس از تیپرینگ در توان هوازی و سریع ترین زمان دوی 35 متر هیچ یک از گروه های 

پژوهش در مقایسه با پیش از آن تغییر قابل توجهی مشاهده نشد. مجموع زمان شش تکرار و 

شاخص افت سرعت در گروه تجربی پس از تیپرینگ نسبت به پیش از آن به طور معناداری 

بهبود یافت؛ اما در گروه کنترل تغییری مشاهده نشد)جدول 3(.

جدول 4، مقایسه تغییر میانگین متغیرهای های پژوهش )پس آزمون - پیش آزمون( بین 

دو گروه را نشان می دهد.

جدول4. مقایسه تغییر میانگین های )پس آزمون-پیش آزمون( متغیرهای پژوهش بین دو گروه

TP

)ml.kg-1.min-1(
28/1±1/0

730/0475/0 15/1±3/0 -

35
021/0±003/0-

346/1195/0 028/0±018/0-
90/0±27/0-

925/2*009/0 418/0±43/0 -
90/0±27/0-

55/2-*020/0 93/0±73/0
*

جدول 4، نشان می دهد که تغییر میانگین های مجموع زمان شش تکرار و شاخص افت 

سرعت  از پیش آزمون تا پس آزمون بین گروه تجربی و کنترل به طور معناداری تفاوت داشت؛ 

تفاوت  با  بین دو گروه  توان هوازی و سریع ترین زمان دوی 35 متر  تغییر میانگین های  اما 

معناداری همراه نبود.
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بحث 

متعاقب دو هفته کاهش حجم تمرین به میزان 50%، مجموع زمان شش تکرار و شاخص 

افت سرعت در گروه تجربی هم نسبت به پیش از تیپرینگ و هم در مقایسه با گروه کنترل، به 

طور معناداری بهبود یافت )P>0/05(؛ اما توان هوازی و سریع ترین زمان دوی 35 متر در هیچ 

 .)P <0/50( یک از گروه ها تغییری نکرد

عملکرد بی هوازی. به نظر می رسد که بهبود مجموع زمان شش تکرار گروه تجربی در 

توانایی حفظ عملکرد سرعتی در طول شش مرحله آزمون  از بهبود در  پژوهش حاضر ناشی 

RAST باشد. بهبود شاخص افت سرعت در گروه تجربی پس از تیپرینگ می تواند تأییدی بر 

این مطلب باشد. این نتیجه با پژوهش بیشاپ و همکاران )5( که تأثیر یک دوره تیپرینگ 10 

بازیکنان زن فوتبال را بررسی کرد و  روزه بر توانایی اجرای فعالیت های تکراری سرعتی در 

همچنین با پژوهش پیک و همکاران1 )34( که متعاقب یک دوره تیپرینگ 7 روزه در دوچرخه 

سواران 2/3 % کاهش کمتر در افت توان را گزارش کردند، همخوانی دارد.

سازوکارهای احتمالی در بهبود  عملکرد بی هوازی عبارتند از؛افزایش محتوای گلیکوژنی 

 ،)30( هوازی  بی  و  هوازی  آنزیم های  فعالیت  افزایش   ،)23( بافرینگ  ظرفیت  افزایش   ،)4(

در  تیپرینگ  متعاقب  عضالنی  گلیکوژن  افزایش   .)26( عضالنی  توان  ویا  قدرت  افزایش  و 

پژوهش های گوناگونی گزارش شده است )32، 42(. این افزایش می تواند برای عملکرد سرعتی 

با این حال، تجزیه گلیکوژن به  تکراری طوالنی )مانند عملکرد در فوتبال( مفید باشد )40(. 

هنگام فعالیت های ورزشی کوتاه مدت بسیارشدید مستقل از سطوح اولیه است )49( بنابراین، 

افزایش گلیکوژن عضالنی در پژوهش حاضر نمی تواند ارتباط چندانی بر بهبود عملکرد مشاهده 

شده در آزمون RAST داشته باشد. 

با توجه به تغییر نکردن توان هوازی گروه های تجربی و کنترل در پژوهش حاضر، به نظر 

1- Pyke et al.
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می رسد که بهبود عملکرد بی هوازی آزمودنی ها در گروه تجربی با افزایش ظرفیت اکسیداتیو 

عضالنی نیز ارتباط چندانی نداشته باشد. اگرچه در برخی پژوهش ها، افزایش فعالیت آنزیم های 

اکسیداتیو بدون آنکه با تغییری در VO2max همراه باشد،مشاهده شده است )42(. 

تمرین های  نتیجه  در  ذاتی عضله3  ویژگی های  یا  و  بازداری عصبی2  یا  انباشت خستگی1 

با  باشد)5(.  داشته  منفی  تأثیر  عضالنی  توان  و  قدرت  بر  می تواند   مدت  طوالنی  و  شدید 

کاهش حجم تمرین، خستگی عضالنی کاسته می شود و جنبه های مثبت تمرین بدنی افزایش 

می یابد)47(. سازگاری های فیزیولوژیک متعاقب کاهش حجم تمرین نظیر؛ تغییر ویژگی های 

تارهای عضالنی و سازگاریهای عصبی عضالنی امکان افزایش حداکثر تنش را فراهم می کند 

و موجب افزایش قدرت و توان عضالنی می شود)6(. 

اندازه گیری نشده، اما احتماال  بنابراین، اگرچه قدرت و توان عضالنی در پژوهش حاضر 

از  ناشی  عصبی  و  خستگی عضالنی  شدن  برطرف  با  تجربی  گروه  در  تمرین  حجم  کاهش 

تمرین های پیش از تیپرینگ و افزایش قدرت و توان عضالنی همراه بوده است. از آن جایی 

که فعال سازی عصبی عضالنی4 می تواند بر اجرای فعالیت های سرعتی تکراری مؤثر باشد)21، 

26، 37(، این افزایش قدرت و توان عضالنی می تواند از دالیل بهبود عملکرد گروه تجربی در 

عملکرد بی هوازی به شمارآید.

توان هوازی. در پایان تیپرینگ دو هفته ای، تغییر معناداری در VO2max گروه های تجربی 
و کنترل مشاهده نشد. نداشتن تغییر معنادار VO2max متعاقب تیپرینگ در این پژوهش، مطابق 

با یافته های برخی مطالعات )7، 16، 41، 42، 48( است. اما با نتایج پژوهش هایی که متعاقب 

تیپرینگ افزایش VO2max را نشان داده اند )8، 18، 24، 31، 32، 50( همخوانی ندارد. نداشتن 

بوده  تمرینی  نبودن محرک  دلیل کافی  به  یا  احتماال˝  پژوهش حاضر  در  توان هوازی  تغییر 
1- residual fatigue
2- inhibition of neural
3- intrinsic muscle properties 
4- neuromuscular activation
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و یا به دلیل انباشت خستگی. ادامه افزایش VO2max در گروه کنترل و کاهش اندک آن در 

محرک  نبودن  کافی  )یعنی  نخست  احتمال  بودن  بیشتر  بر  تأییدی  می تواند  تیپرینگ  گروه 

تمرینی در گروهه ای تجربی و سازگاری آزمودنی ها در گروه کنترل( با محرک تمرینی باشد. به 

نظر می رسد که علی رغم افزایش توان هوازی آزمودنی ها درپی هشت هفته تمرین منتخب، 

آزمودنی ها به اوج توان هوازی ممکن دست نیافته اند. با توجه به آنکه یکی از عوامل مهم در 

اثربخشی تیپرینگ، وضعیت تمرینی ورزشکاران پیش از این دوره است )47( افزایش نیافتن 

VO2max در گروه  تجربی متعاقب دوره تیپرینگ می تواند ناشی از همین امر باشد. در بیشتر 

پژوهش هایی که متعاقب تیپرینگ افزایش VO2max گزارش شده، از آزمودنی های کامال ورزیده 

برخوردار بوده اند )8، 18، 24، 31، 32، 50(.

 به نظر می رسد که برای اثربخش بودن دوره تیپرینگ بر VO2max یکی از عواملی که باید 

مورد توجه قرار گیرد اطمینان یافتن از این مطلب است که ادامه تمرین ها نمی تواند به بهبود 

بیشتر منجر شود؛ بنابراین بایستی با توجه به سطح اولیه توان هوازی ورزشکاران، دوره زمانی 

و نوع تمرین های پیش از تیپرینگ برای ایجاد سازگاری های الزم به گونه ای باشد که با ایجاد 

فشار کافی، توان هوازی آنها در زمان شروع تیپرینگ به مقدار اوج خود نزدیک شده باشد و 

امکان افزایش توان هوازی در نتیجه ادامه تمرین ها نباشد. 
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