Profesionální softwarový
nástroj pro analýzu fyzické
zátěže a obnovy sil založenou
na srdečním tepu

Optimální tréninková zátěž
Lepší tréninková rozhodnutí
Individuální přístup v týmu
Test obnovy sil
Efektivní testování sportovní
kondice

Firstbeat SPORTS je softwarový nástroj pro profesionální
sport pro monitorování tréninkové zátěže a obnovy sil a
fyzické výkonnosti. Metoda je založena na pokročilé analýze
dat získaných ze srdečního tepu (puls-puls) a zvláště
variabilitě srdečního tepu (HRV).

FIRSTBEAT SPORTS
PRO ŠPIČKOVÝ VÝKON
Vrcholný výkon lze očekávat jen tehdy, když je náročný
trénink kombinován s přiměřenou obnovou sil.

FIRSTBEAT SPORTS SOFTWARE JE NAVRŽEN PRO:

Správné aktivity ve vhodném čase jsou společnou výzvou
pro sportovce a trenéry. Aktuální informace o fyziologii
sportovce jsou naléhavě nutné pro správná rozhodnutí.

TRÉNINKOVÁ CENTRA
SPORTOVNÍ KOUČE
SPORTOVNÍ LÉKAŘSKÁ ZAŘÍZENÍ
CENTRA TESTUJÍCÍ FYZICKOU ZDATNOST
SPORTOVNÍ VÝZKUMNÉ INSTITUCE

Hranice mezi tvrdým tréninkem a přetrénovaností je
velice tenká.

Firstbeat SPORTS nabízí snadno použitelné řešení pro
nalezení optimální rovnováhy mezi tréninkovou zátěží a
obnovou sil a správně načasovat přípravu pro klíčové
sportovní události.

Vlastnosti a případové studie

Test obnovy sil a analýza stresu během dne
•
•
•

Nová metoda založená na proměnlivosti tepu srdce (HRV) pro určení míry stresu a obnovy sil
Měření stresu sportovce a jeho obnovy sil pro určení, kdy trénovat více či spíše odpočívat
Pro pochopení, jaké další denní stresové faktory jiné než vlastní trénink ovlivňují vaši obnovu sil

Případ 1:

Zpráva o denním stresu nabízí nástroje pro sportovce a kouče pro poznání dalších faktorů, které ovlivňují obnovu sil. V tomto případě volba
životního stylu během „odpočinkového dne“ nepřinesla žádoucí změnu v obnově sil během noci.

Případ 2:

Test obnovy sil - pomocí celonočního záznamu srdečního tepu získáme přesné a citlivé údaje pro následné optimální časování tréninků.
V tomto případě časový graf ze zprávy Testu obnovy sil ukazuje, že tělo se zotavilo po náročném tréninku a je připraveno na další trénink.

„ V průběhu vysokohorského tréninku můžeme sportovcům
doložit, jestli obnovují své síly či nikoli a to mezi jednotlivými
tréninky“
Trenér národního týmu

Analýza cvičení
•
•
•

Poskytuje informaci o individuální fyziologické odpovědi hráče na trénink či zápas ve skupinových sportech
Zviditelňuje účinek každého cvičení na kardiorespirační kondici a to v reálném čase
Snadno pochopitelná potréninková analýza v PDF-formátu

Případ 3:

Skupinová zpráva o tréninkovém efektu poskytuje informace o tréninkovém zatížení jednotlivých hráčů. Cílová tréninková zátěž je ve zprávě
vyznačena jako šedá oblast hodnot (TE 3= zlepšující tréninkový efekt). Rychlý pohled trenéra do zprávy mu dává dostatek informací pro
individualizaci tréninku.

Případ 4:

Tréninková zátěž a intenzita tréninku mohou být také monitorovány v reálném čase. Je pak možné nastavit parametry tréninku tak, aby
bylo dosaženo požadovaných cílů.

„Pomocí monitoringu tréninku v reálném čase jsme získali neuvěřitelné
množství údajů pro zdokonalení struktury tréninků a přípravu na herní sezónu
100-plus“
NHL trenér pro sílu a kondici

Testování fitness kondice a plánování tréninků
•
•
•

VO2max testy pro sledování vývoje v průběhu sezóny
Současné testování celé skupiny pro zvýšení produktivity
Automatická tvorba tréninkových programů založených na
kondičních fitness testech

„Dříve nám fitness analýza
trvala 15 minut. Pomocí
Firstbeat SPORTS software můžu
analyzovat a vytisknout výsledky
5 testů za 10 minut.
To je obrovské zvýšení
produktivity a znamená to
významnou úsporu času pro
testujícího i sportovce.“

Ředitel testování ve sportovním centru

Snadné je začít…
1. krok:
Měření
Vyberte si kompatibilní zařízení pro měření a záznam
srdečního tepu a začněte měřit (trénink, doby
odpočinku, spánek)
•
•
•
•

Firstbeat Bodyguard 2
Suunto t6c/d, Memory belt, team
Garmin 610xt, 910xt
Polar RS800, CS600,S810

2. krok:
Analýza
Proveďte analýzu dat a vytiskněte vybrané zprávy
•
•
•
•
•

Training report (Tréninková zpráva)
Daily Stress Report (Zpráva o denním stresu)
Recovery test report (Zpráva o obnově sil)
Fitness report (Zpráva o fyzické kondici)
Fitness test report (Zpráva o fitness testu)

3. krok:
Správně se rozhodněte!
Interpretace zpráv a tréninková rozhodnutí
•
•
•
•

„Měli bychom pokračovat v tréninku?“
„Co bychom měli trénovat dnes?“
„Už je čas k odpočinku?“
„Jak dlouho odpočívat?...

