
Kedves Edzőtársunk!

Legelőször  is  szeretnénk  megköszönni  a  bizalmad,  amellyel  megtisztelsz  bennünket 

óráinkon – remélhetőleg a nyugdíjas bulikig. (Utána a súlyok és kerékpár helyett a ’trabi’-ba 

kapaszkodunk  együtt!)  Az alábbi  ismertetés  egyetlen  és  nem titkolt  célja,  hogy tudd,  mi 

történik a testedben az edzések, és az azt követő regeneráció során. Az egyes órák alatt nincs 

idő mindent elmondani – most sem szeretnék szakszöveggel traktálni - viszont a hatékony 

edzésmunka  elengedhetetlen  feltétele,  hogy  bízz  az  edződben,  és  az  edzésen  teljesen 

tudatosan vegyél részt minden pillanatban. 

Az itt leírtakban a tapasztaltakon túl a legfrissebb kutatások eredményeire támaszkodunk. 

Kiemelnénk,  a  legcsekélyebb  mértékben  sem  szeretnék  kritizálni  egyetlen  kollégát  sem, 

egyszerűen a  saját  álláspontunkat  osztjuk meg veled,  a  „Miért?”-eket,  amelyek szerint  mi 

magunk  működünk.  Minden  testmozgás  nagyon  jó,  a  különbség  a  célokban  és  a 

hatékonyságban rejlik, mi ebben törekszünk a maximumra. Messze nem a teljesség igényével 

közöljük a szakmai információkat, rengeteg nyitott és nem tisztázott kérdés marad még, de 

ennyi információval is sokkal tudatosabbak lehettek, mint sok sporttársunk.

Emellett kifejezetten arra kérnénk, hogy oszd meg velünk bátran a saját tapasztalataidat, 

élményeidet,  érzeteidet,  hogy azt mindenki okulására beépíthessük rendszerünkbe! Nagyon 

fontos, hogy ha van valamilyen diagnosztizált betegséged vagy egyszerűen csak rosszul érzed 

magad, azt azonnal közöld az edződdel!

Bármilyen kérdésed merülne fel, kérlek, írj erre az email-címre vagy hívj bennünket az ismert 

telefonszámon, minden kapott információt bizalmasan kezelünk.

Kellemes olvasást, égő zsírszagot, kerek izmokat és sok közös, mosolygós, együttizzadt órát 

kívánunk!

Üdvözlettel:

Pintér Noémi és Madarász Attila
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Mi is az a fitness/wellness?

1. Egy állapot filozófiája, mely annyit takar: Jól érzem magam a bőrömben. 

2. Mérni a kondicionális képességeken keresztül tudjuk:

- Állóképesség

- Erő,

- Gyorsaság,

- Koordináció

- Hajlékonyság. 

3. Ezeken  lehet  célzott  izommunkával,  edzésprogrammal  és  tudatos  életmóddal 

változtatni.

Néhány alapfogalom:

• Mi a max. pulzus? 

o Ez az elméleti maximális pulzusértékünk.

o Általános számítási módszere: 220 (240) – életkor.

 Pl:  Egy  20  éves  ember  max.  pulzusa:  220-20=200  BPM (Beat  per 

minute – percenkénti szívverésszám, a zenében leütés)

 Ez  csak  közelítő  érték,  hiszen  az  edzettségi  állapot  nagymértékben 

befolyásolja,  pontos  számításakor  súlyozni  kell  a  nyugalmi  értékkel 

(Carvonen-egyenlet), ez igazán a versenysportban számít.

• Nyugalmi pulzus:

o A reggeli pulzusérték, ébredés után! (Feltételezve, hogy az ébresztőóra okozta 

halálos riadalom nem verte fel 190 BPM-re!)

o Ha  kíváncsi  vagy  rá,  mérd  meg  minden  reggel  egy  hétig,  számítsd  ki  az 

átlagot!  Minél edzettebb valaki,  annál  alacsonyabb a nyugalmi  pulzusa,  így 

hosszabb ideig terhelhető magasabb értéken.

• Honnan számít ’edzésnek’ a mozgás?

o Ha pulzusunk eléri a max. 65 %-át vagy tartósan efelett marad.

o Ha meghatározott céllal, rendszeresen tesszük. 

o Tehát egy rossz állapotban lévő szervezet számára már akár napi 10 perc séta 

is edzés lehet!
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• Aerob edzés

Olyan mozgás, ahol az energianyerő folyamatok a vérben O2 jelenléte mellett zajlanak.

o Pl.: kocogás, kerékpározás, séta stb. ahol pulzusunk nem megy a max. pulzus 

75 %-a felé. 

o Ha kerékpározás közben nyugodtan tudsz beszélgetni, de a pulzusod fent van, 

akkor aerob munkát végzel. Illetőleg nem érzed izmaid „égni”, tehát savasodni.

• Anaerob edzés

Az  energianyerés  jóval  kevesebb  O2 jelenlétével  zajlik,  egyéb  energiahordozók 

segítségével. 

o Pl. rövidtávfutás, olyan kerékpározás, ahol a pulzus a 75 % felé megy, súlyzós 

edzés, erősportok stb.

o Az izmok savasodnak (felgyűlik a tejsav).

• Pihenőidő 

o Az edzés alatt  : A szervezet az edzés alatt 0,5 – 3 perc alatt „kipiheni” magát, 

tehát újratölti a ’gyorsenergia’ raktárakat.

 Ennyire szükség van, hogy egy órányi edzést a lehető legjobban végig 

tudj dolgozni.

 a hosszú,  tehát  3 perc feletti  pihenés  hasztalan,  hiszen gyakorlatilag 

megszakítja az edzést, így annak hatékonysága nagymértékben romlik.

o Az edzés  után  :  Valós  regenerálódásra  (szuperkompenzáció)  éjszaka  és  1-2 

napon belül kerül sor.

• A terhelhetőség: rendkívül szubjektív tényező, ami az alábbi tényezőktől függ:

• kor, nem,

• magasság, súly, izomtömeg,

• egészségi állapot,

• edzettségi szint,

• pillanatnyi állapot,

• napszak, napi stressz mennyisége, lelkiállapot,

• elfogyasztott étel és ital mennyisége, minősége stb.
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Kulcsszó: szuperkompenzáció! 

Ez  a  testnek  az  a  reakciója,  amellyel  az  edzést  követően  úgy regenerálja  önmagát,  hogy 

ugyanazt  a  terhelést  a  következő alkalommal  jobban elviselje,  sőt,  túl  is  teljesítse.  Ennek 

megfelelően az egyes edzésingerek 2-3 naponta kell, hogy kövessék egymást – ideális esetben 

– mert akkor vagyunk a szuperkompenzáció „csúcsán”. Illetve ekkor kell az előzőnél kicsit 

nagyobb  terhelést  adagolni.  Ezért  bírunk egyre  többet  és  többet!  A valóságban ez sokkal 

bonyolultabb,  mert  függ  az  edzés  milyenségétől,  a  táplálkozástól  és  még  nagyon  sok 

mindentől, de ezt jó, ha tudod!

Ha valaki mindennap edz, a szervezete nem tud „szuperkompenzálni”, hiszen regenerálódási 

időszakon belül állandóan újabb terhelésnek van kitéve,  így a kívánt fejlődés elmarad.  Ha 

kihagysz 1-2 napot, a tested újra tudja tölteni  a raktárait  és a következő bevetésen sokkal 

jobban  tud  teljesíteni!  Ha  jobban  teljesít,  nagyobb  ingert  kaphat  (hiszen  bírod  nagyobb 

súllyal/ellenállással az edzést), tehát a következő regenerációs szakaszban újra még nagyobb 

igénybevételre  tud  felkészülni.  Így  tartható  fent  a  folyamatos  fejlődés.  A  túledzés 

visszafordíthatja még az áldásos folyamatokat is, és meggátolhatja az izomépülést, valamint a 

zsírbontást. 

Az  erőnövekedés  üteme  természetes  lassuló,  a  mindennapos  edzés  ugyanúgy  gátja  a 

fejlődésnek, mintha valaki egyszer jön egy héten. Ekkor ugyanis a szuperkompenzáció már 

ún. „leszálló” ágban van. A megfelelő edzésadagolás komoly szakmai feladat, ha kérdésed 

van ezzel kapcsolatban, hívj nyugodtan!

A kívánt hatás eléréséhez az szükséges, hogy az aktuális maximumunkon teljesítsünk, amely 

– figyelembe véve a kondicionális tényezők fent felsorolt, változó elemeit – akár napról napra 

változhat. 

Ha egészséges vagy, nem vagy kimerült, ettél-ittál rendesen, nincs okod, hogy ne terheld le 

magad maximálisan! Egy biztos, szervezetünk sokkal jobban terhelhető, semmint az valaha 

is feltételeznénk!
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• Edzésprogram:

o Egy  edzésprogram alatt  ugyanazokat  a  gyakorlatokat  végezzük,  hogy  azok 

teljesen kifejtsék morfológiai (alaktani) hatásukat.

o Egy  program  alatt  a  súlyt/ellenállást  növelned  kell,  de  az  óra  felépítése 

ugyanolyan.

o Általában 6-8 hétig, max. 3 hónapig tart. 

 Ezt  meghaladó  idő  esetén  az  adott  program  már  nem  eredményez 

nagymértékű változást.

o Ezért  érdemes  ennyi  ideig  ugyanolyan  Hot  Ironra  járni,  illetve  ezért 

változtatunk a Spinracing programon (ideális esetben) 2-3 havonta.

Az edzéshatás

Egy adott célnak megfelelően, hosszútávra felépített, következetes és tudatos edzés (program) 

eredményeként bekövetkezett változás. 

Általában:

Sokszor téves a motiváció: jobb az egészségünk érdekében rendszeres testmozgást végezni, és 

a látvány javulását  pozitív mellékhatásnak tekinteni,  semmint  a gyors  fogyás  miatt  eljárni 

mocorogni, mert a sikertelenség letéríthet az útról. Nem feltétlenül kell naponta a mérlegre 

állnunk, az a fontos, hogy következetesek legyünk, a mozgás életünk részévé váljon, és az 

átizzadt órákat lehetőségnek, ne pedig szenvedésnek tekintsünk! 

Aki betér egy edzőterembe (jelen esetben egy Spinracing vagy Hot Iron órára), leginkább 

fogyni és alakot formálni, esetleg izmosodni szeretne. Ennek számos módja lehetséges, de 

tekintve a mai kor tempóját,  a  hatékonyság igen fontos szempont,  tehát a  professzionális  

edzés  elengedhetetlen  feltétele  a  tudatosság.  A  maximális  hatás  elérésének  érdekében 

tudnunk kell,  mit,  miért,  mikor  és hogyan tegyünk. Egy képzett,  tapasztalt  és vendégeivel 

törődő  edző  olyan  órát  épít  fel,  amely  -  függetlenül  a  résztvevők  számától  –  a 

terhelhetőségnek megfelelő maximumot hozza ki mindenkiből.

• Ehhez  nem kell  nagy pulzusszámon  dolgozni,  mert  az  leginkább  a  szívet  és  a 

keringési rendszert veszi igénybe, s bár az óra alatti kalória felhasználás nagyobb, 

www.pro-fitt.co.hu 5



az a bizonyos utóégető hatás, mely a legújabb kutatások és saját tapasztalataink 

szerint is valóban érdemi változásokat hoz, elmarad. Ezzel nem azt mondjuk, hogy 

ez nem jó edzés, csak a cél érdekében nem a leghatékonyabb!

• A  zsírégető  edzéssel   –  amikor  a  max.  pulzusunk  60-70  %-án,  de  nem  nagy 

ellenállással dolgozunk - valóban el lehet érni, hogy testünk az ekkor felhasznált 

energia nagy részét (kb. 60 %-t) zsírból nyerje, de az utóégető hatás ekkor csak 1-2 

óráig tart. Ezt ma már „zsír-anyagcsere” edzésnek hívják!

• A közepes pulzusszámon (elméleti  maximál  pulzus 75 %-a körül),  de nagyobb 

súlyterheléssel végzett munka adja meg a szervezetnek azt az ingert, amely az 

elkövetkezendő  egy-két  napra  „beindítja”,  tehát  a  kitűzött  célhoz  ez  a 

leghatékonyabb út.

• Tehát  az  alakváltozás  és  zsírégetés  igazi  kontrollját  nem a  pulzustartományok 

jelentik ma már, hanem a súlyok és az ellenállás! 

• A fitnessben egy igazán jó edzés az azt követő 24-48 órában fejti ki hatását. Tehát 

a  mozgás  alatt  elégetett  kalóriamennyiség  a  napi  energiamérlegben  önmagában 

nem  mérvadó,  a  valós  felhasználás  ettől  jóval  magasabb  lehet,  az  említett 

időintervallumban,  tehát  a  szuperkompenzáció  ideje  alatt!  Mi  igazán  erre 

építünk!!! Ehhez  el  kell  érned  egy  bizonyos  fajta  ingerküszöböt,  ami  nem 

pulzusértékhez,  hanem  terheléshez  kötött.  Ez  Spinracingben  az  ellenállás,  Hot 

Ironban a súlyok segítségével lehetséges. Ha nem elég nagyok, csináltál egy zsír-

anyagcsere  vagy  anaerob  súlyzós  órát,  ami  klassz,  de  nem  érted  el  azt  az 

ingerküszöböt, amely az utóégetést elindítja! 

Egy kicsivel több energia-befektetés az órán a hatékonyságot többszörösére is növelheti!

Tehát a „majd növelem a súlyt/ellenállást, ha erősebb leszek...” mondat téves! 

Ha növeled a súlyt/ellenállást, akkor leszel – erősebb, fittebb, csinosabb!!! A tényezők 

között fordított okozati összefüggés van!
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1. Edzésspecifikus hatások:  

Kölni-kísérlet

Néhány évvel  ezelőtt  a Kölni  Egyetem tudósai  elhatározták,  hogy egy több hónapig tartó 

kísérlet  keretében,  tudományos  módszerekkel  is  megvizsgálják  a  különböző  edzéstípusok 

hatékonyságát, kiemelt figyelmet fordítva az izomsejtekben bekövetkezett változásokra.

A kísérletek alapját  az izomsejtekből  biopsziával  nyert  minták szolgáltatták,  amelyeknél  a 

myofibrillumok  számának,  és  a  szarkoplazma  (a  sejtanyagcserében  játszik  kiemelkedő 

szerepet)  hálózat  változását  vizsgálták.  Ez  minden  változás  sejtszintű  bázisa,  ezért  oly 

lényegesek! Az eredményeket az 1. számú táblázat szemlélteti.

1. számú táblázat: A különböző testedzések hatásai

Maximális erő 

(gyorserő 

vagy max.erő 

sportok)

Hypertrófikus  

edzés 

(Iron Cross)

Erő-állóképességi  

edzés

(Hot Iron I.-II.)

Hagyományos 

alakformáló óra

Ismétlésszám 1-3 8-12
15-40

max. 50
több mint 50

Időtartam pár másodperc 30 – 45 mp 2-3 perc több mint 3 perc

Izomsejten 

belüli 

változás

nő a 

myofibrillumok 

száma

nő a 

myofibrillumok 

száma, bővül a 

szarkoplazma 

hálózat

bővül a szarkoplazma 

hálózat

minimális 

szarkoplazmatikus 

változás, és rövid idő 

után stagnálás

Hatás az 

izomra

Nő a térfogat, 

de a kitartás 

nem!

Nő a térfogat, és 

a kitartás is!

A térfogatváltozás 

elhanyagolható, de 

az izom kitartása 

jelentős!

Sem az izom 

térfogata, sem a 

kitartása nem 

változik! 
Eredmény + - + + - + - -

Forrás: Christopher Kemmer (IFHIAS Institute - Köln)
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Hagyományos alakformáló órák:

• Ha az adott súllyal több mint 50 ismétlésszámot tudsz végrehajtani vagy 3 percig 

tudod tartani.

• Rendkívül  szórakoztató  és  „pihentető”,  a  szervezetben  nem  váltanak  ki  olyan 

ingereket, amelyek hatására hosszútávon, érdemi változás történne. 

(Zsír-anyagcsere edzés, rosszabb esetben még az sem.) 

• Ez a Spinracingben a kis ellenállással történő tekeréssel azonos, függetlenül annak 

tempójától!  Ha nem állítasz elegendő ellenállást  a kerékpáron,  lassúbb tempójú 

zenénél még az edzésinger alsó küszöbét sem éred el!

• Hot Ironban mi csak 50-es ismétlésszám alatt dolgozunk!

• Alkalmazásának a gyógytornában és a rehabilitációban van jelentősége.

A maximális erőedzések :

• Ha olyan nagy a súly/ellenállás, hogy max. 1-3 ismétlést tudsz végrehajtani vagy a 

tempót/ellenállást max. 10 sec időtartamig tudod tartani.

• Pozitív  változást  okoznak az  izomsejtekben,  azonban ez  önmagában  nem elég, 

hiszen ez a maximális erőd megnő ugyan, de azt csak rövid ideig tudod fenntartani 

és érdemi élettani hatása sincs. 

• Ritkán,  és  akkor  is  csak  versenysportolóknál  alkalmazzák,  csúcsra  fejlesztett 

edzésállapotot feltételez, és nagyon nagy igénybevételt jelent.

• Spinracingben, Hot Ironban nem alkalmazzuk.

Erő-állóképességi edzés:

• Hot Iron I-II. és jelenlegi spinracing program (hiszen 2-3 percig tartó blokkokból 

áll - kellően nagy ellenállás esetén). Tehát ha az adott súllyal/ellenállással max. 15-

40 (izomcsoporttól függően) ismétlésszámmal vagy 2-3 percig tudsz dolgozni.

• A Hot Iron I.–II.-es órák amellett, hogy megerősítik a „core” izmokat - amelyek a 

törzs  stabilitásáért,  és  a  gerinc  védelméért  felelősek  -  felkészítik  az  izmokat  a 

magasabb  igénybevételre.  Éppen  ezért  célszerű  betartani  a  lépcsőket,  hiszen  a 

fokozatosság elengedhetetlen feltétele a hatékony testedzésnek!

• Itt  már  jelentkezik  a  fent  említett  utóégető  hatás,  akár  48  órán  keresztül  is,  a 

szuperkompenzáció ideje alatt. 
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• Megfelelő  súlyválasztásról  akkor  beszélhetünk,  ha  az  egyes  gyakorlatok  során 

előirányzott ismétléseket (itt 15-40) éppen csak vagy erőltetve tudod végrehajtani.

Hypertrófiás edzés:

• Iron  Cross  órák,  és  Spinracingben  a  következő  program,  amikor  az  adott 

súllyal/ellenállással  csak  8-12  ismétlést  tudsz  végrehajtani  vagy  csak  30-45 

másodpercig tudod a tempót az adott ellenállással tartani (Spinracingben ez lehet 

„hegy” és „lejtő” is!)

• A szó szoros értelmében vett alakformálásról azonban csak a hypertrófiás edzés 

(pl.  Iron Cross) esetén beszélhetünk,  hiszen ennél az edzéstípusnál  indulnak be 

olyan  folyamatok  a  szervezetben,  amelyek  hatására  az  izmok  a  feszesebbek 

lesznek,  erejük,  kitartásuk  jelentős  mértékben  növekszik,  valamint  a  testzsír-

százalék rohamosan csökken.

• Helyes  súlyválasztásnál  az  egyes  gyakorlatok  során  előirányzott  ismétléseket 

(max.  12!)  éppen  nem vagy  csak  erőltetve  tudod  végrehajtani.  Ezt  hívjuk 

szubmaximális terhelésnek.

Élettani hatások (a teljesség igénye nélkül): 

• Rövidtávon 4-6 hét után:

o Gyorsabbá  váló  anyagcsere,  növekvő  vitálkapacitás  (a  tüdő  O2  -felvételi 

képessége), feszesebb izmok, esetleg csökkenő testzsír.

• Középhosszú (néhány hónap) és hosszútávon (évek):

o Tartósan csökkenő testzsír, formásabbá, feszesebbé váló test.

o Növekvő  hajszálérhálózat,  amely  tökéletesebbé  teszi  az  izmok 

tápanyagellátását, csökkenő pulzus, erősebb szív.

o A szervezet működése minden szinten optimálisabbá válik.

o A zsírbontó enzimek száma megnő.

o Sokáig,  és  hosszan  végzett  aerob  edzések  eredményeként  valóban 

„boldogsághormon”  termelődik  a  szervezetben  az  edzés  megkezdését 

követően, mint feltételes reflex.
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2. Esztétikai hatások  

Rendszeresen  megkérdezik,  hány  hét  alatt  lesz  látható  a  végzett  munka  eredménye.  A 

csalódások elkerülése érdekében azt szoktuk mondani: ’Két év múlva kezd el látszani, hogy 

milyen  leszel.’  Tehát  kitartónak  kell  lenni!  Magát  az  alakot  a  hozott  adottságok  –  a 

vázrendszer  felépítése  és  az  izmok  lefutása,  tapadása  stb.  –  determinálják,  de  mindenkit 

csúcsformába lehet hozni – a sajátjába. Mindig, mindent,  és mindenkit saját magához kell 

mérni. Sose felejtsük el, mindenkinek van gyenge pontja!

Természetesen két évnél sokkal hamarabb is észre lehet venni a változásokat, de ez szintén 

sok tényező függvénye.  Hosszútávon teljesen átrendeződik  mindenki  fizikuma -  mindegy, 

hogy honnan indult - ha megfelelően hatékony edzésmunkát végez. Ha már régóta mozogsz, 

és mégsem igazán látványosak az eredmények, a program nem kellően célravezető vagy a 

táplálkozás nem megfelelő.

Összegezve

Mindig  szem  előtt  kell  tartani,  hogy  a  tartós  eredményeket  csak  a  hosszútávon  végzett, 

következetes edzésmunka hozza meg. A gyorsan szerzett,  nagy eredményekre pedig szinte 

mindig igaz: „Nagyobb volt a füstje, mint a lángja!”

Tévhitek – jó tanácsok!

• Az  edzés  a  kívánt  hatás  eléréséhez  csak  kb.  30  %-ban  járul  hozzá.  Emellett 

ugyanolyan fontos a teljesen személyre szabott táplálkozás (Metabolic Typing) és 

a pihenés, tehát a regeneráció is!

• Fontos tudni, hogy az izom 3x olyan nehéz mint a zsír, tehát az elején akár még 

gyarapodhat  is  a  súlyunk.  Az izmok pedig hamarabb válnak tónusosabbá,  mint 

ahogy  a  zsír  elkezd  égni,  azaz  a  ruháink  szűkebbnek  tűnhetnek,  de  ez  csak 

átmeneti állapot!

• Fel kell készülnöd rá, hogy tested átrendeződik!

• Helyi  zsírégetés  nincs.  Ha egy bizonyos  területről  többet  szeretnél  leadni  vagy 

azon  nagyobb  mértékben  változtatni,  célszerű  a  speciális  gyakorlatokat  a  fenti 

ismérvek betartásával, mindig egy edzés után közvetlenül végezni.

• Az oly sokat emlegetett  utóégető hatást úgy mérheted le a legjobban, mennyire 

vagy éhes az edzést követő 1-2 napban. Itt bújik meg az ördög. Ugyanis ha eleget 
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teszel megnövekedett étvágyadnak, és többet eszel, biztos, hogy az beépül izomba. 

Így erőssé és mozgékonnyá, de kissé vastagabbá is válhatsz. Próbálj meg az edzést 

követő 24.  órában ugyanúgy étkezni  mint  egyébként,  sőt,  ha ez idő alatt  kicsit 

kevesebb szénhidrátot  viszel  be,  felgyorsíthatod  az  érdemi  súlyvesztést.  Ezután 

viszont enned kell, hiszen nem lesz erőd a következő edzéshez!

• A szénhidrátok  nagyon  fontosak  a  szervezet  számára.  Az idegrendszer  nagyon 

sokat  használ  fel,  ezért  válik  valaki  idegesebbé  szénhidrátszegény  étrend 

alkalmazásával. Nem szabad. Sokkal fontosabbak a hangsúlyok, mikor, mennyit és 

milyen minőségűt! (Metabolic Typing -bővebben, ha kéritek!) 

• A  nők  képtelenek  természetes  módon  nagy  izomtömeget  felépíteni  ,  hiszen 

szervezetükben nincs ehhez elegendő mértékben tesztoszteron.

• Edzés  alatt  az  emésztésünk  90  %-ban  leáll,  tehát  az  elfogyasztott  étel  pang  a 

gyomorban és a belekben. Ezért nem eszünk már edzés előtt 2 órával.

• Folyadékbevitel.   Testünk  65  % víz,  és  működése  is  biokémiai  alapú,  melynek 

folyadék a közvetítő közege. Rendkívül lényeges a mennyiség és minőség. 

 Tévedés,  hogy mindenképp  sókban  szegény vízhez  kell  ragaszkodnunk, 

hiszen az edzés alatti/utáni regenerációt a HCO3
- ionos (hidrogénkarbonát-

ion) víz nagyban meggyorsítja. Németországban direkt a 1-2 g HCO3
- iont 

tartalmazó vizeket keresik, legalábbis az edzés idejére!!!

 Napi  szükséglet  min.  2-3  liter,  ehhez  hozzá  kell  adni  edzésóránként  1. 

litert!

• Az izzadás mértéke alapvetően alkati kérdés, de egyben alkalmazkodási folyamat 

eredménye is. 

 A mozgás és izommunka hatására testünk hőmérséklete minden edzésen 

megemelkedik  1-2  oC-al.  Azért  izzadunk,  hogy  hűtsük  magunkat.  Egy 

edzett  szervezetnél  a  test  már  a  bemelegítésnél,  tehát  a  tényleges 

„belázasodás” előtt tudja, mi következik és izzadságot fog kiválasztani – 

Pavlovi (feltételes) reflex.

 Függ a napi bevitt folyadékmennyiségtől is, de mértéke egyenes arányban 

van az edzettség szintjével. 

 A  rendszeresen  végzett  munka  eredményeképp  hamarabb  kezdünk  el 

izzadni,  és  jóval  nagyobb mennyiségben,  mint  azelőtt.  Ha edzésen nem 

izzadunk, az nem jó, azt jelenti, nem terheljük magunkat megfelelően!
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• Az izomláz két típusa:

 Az  egyiket  a  laktát (tejsav)  okozza,  ami  az  energianyerő  folyamatok 

úgymond mellékterméke, mégpedig úgy, hogy megváltoztatja az izom PH 

értékét. Ezt az edzést követő 2. napon érzed leginkább, aztán elmúlik. Nem 

káros!

 Mikroszintű izomszál-szakadás. Ez az a kínzó fájdalom, ami akár egy hétig 

is eltarthat. Mi igyekszünk úgy adagolni a terhelést, hogy ezt elkerüld, új 

edzés kipróbálása esetén előfordulhat, de semmiképpen sem cél.

 Tehát az izomláz (az ún. kétnapos) jó tükre lehet egy edzésnek.

Étkezés: a mérleg mutasson kevesebbet vagy a testzsírmérő? 

Koplalás?

Ha érdemi változást szeretnél, teljességgel hatástalan. Ha nem eszel, a szervezet az izmaidat 

bontja le először! A zsírraktárakat elégetni csak edzésmunkával lehet. Tehát nem-evéssel a 

béltartalom ürül ki, lelassul az anyagcsere, és elkezdenek leépülni az izmok. 

Egyendiéta: NINCS! 

Ahogy  a  külső  tulajdonságainkra,  úgy  a  belső  szerveinkre  is  az  egyediség,  és  a 

megismételhetetlenség jellemző, amiből következik, hogy teljesen téves irány a mai divatos 

diéták  „egy  kaptafára”  elvét  követni.  Vannak  főbb  irányvonalak,  amelyek  több-kevesebb 

sikerrel  szinte  mindenkinél  hatnak,  de  csak  átmenetileg.  A bevitt  tápanyag  hasznosulását 

nagyon sok tényező befolyásolja:

1) Hormon-, emésztő-, idegrendszer,

2) Vércsoport,

3) Örökletes tényezők, szokások

4) A test összetétel: izom-zsír aránya stb.

Már az ’50-es években végeztek kutatásokat, mely szerint egyes rákos betegeknél egy adott 

élelmiszer pozitív reakciókat váltott ki, míg ugyanaz másoknál eredménytelen maradt vagy 

káros lett. Létezik egy rendszer, egy vizsgálati módszer (ez a Metabolic Typing), amely segít 

meghatározni,  hozzánk  mely  élelmiszerek  illenek  a  legjobban,  melyek  tudják  a 

leghatékonyabban működtetni testünket. Ha érdekel, bővebben is írunk neked erről!
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(Hot) Iron SystemTM – tudomány mese helyett!

Mi az Iron System vagyis a Hot Iron  TM  ?  

Olyan  csoportos,  zenére  végzett,  különböző  edzettségi  szintekhez  igazodó  súlyzó  rudas 

edzésprogram,  amelyet  csapatsport  és  egyéni  edzők,  gyógytornászok,  sportorvosok 

tapasztalatai, és sokévi kutatás eredményeként fejlesztettek ki Németországban.

A Hot IronTM a testzsír százalék csökkenését egy intenzív erő-állóképességi munkával éri el. 

Nagyon tudatosan összefogott rendszer. A nagy titok abban rejlik, hogy a szív- és keringési 

rendszer  kiegészítve  az  erőedzéssel,  a  test  izmait  olyan  regenerációs  munkára  ösztönzi, 

amelynek  hatására  az  edzést  követő  24-48  órában  a  zsírraktárak  folyamatos  égetés  alatt 

állnak! 

Ezt a gyakorlatok egymásutániságával, az ismétlésszámokkal, az időintervallumokkal, és a  

súlyokkal érjük el. 

Az Iron System egy rendszer, melynek segítségével a kezdő szintről indulva (Iron Workout), 

eljutunk  a  csoportos  alakformálás  csúcsának  nevezett  Iron  Cross  óráig.  El  sem  hiszitek, 

mennyi kutatás, és milyen komoly koncepció áll mögötte!

A Hot IronTM alapvető élettani hatásai (a teljesség igénye nélkül):

• nő az izom teljesítőképessége és kitartása,

• mozgékonyság elősegítése, 

• testtartás stabilizálása,

• tehermentesebb gerincoszlop és izületek,

• csökken a csontritkulás esélye,

• a túlsúly, és az anyagcsere betegségek megelőzése,

• a szív és keringési rendszer tehermentesítése.
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SPINRACING

Mi a Spinning és a Spinracing?

A Spinninget egy Johnny G. nevű, dél-afrikai származású, de az U.S.A-ban élő ultramaratoni 

kerékpáros  fejlesztette  ki  saját,  téli  edzéseinek  megoldásaként.  Épített  egy  ergonómiailag 

alakítható, masszív, mechanikus fémszerkezetet, amely a következőkből áll:

• zártszelvény váz lábbakkal,

• állítható ülés, kormány – illetve ezek távolsága,

• 20 kg súlyú lendkerék,

• a kerékhez tartozó, szabályozható, pofás fékrendszer.

Kifejlesztett egy olyan edzésmódszert, amely felkészítette őt magát, majd a hozzá csatlakozó 

társait ultrahosszúságú (akár 24 órás) tekerésekre – ez az eredeti Spinning edzés. Ezek során 

csak és kizárólag olyan gyakorlatokat hajtanak végre, amelyek az említett célt szolgálják és 

kivitelezhetők szabadtéri kerékpározás közben is.

A Spinracing a Spinning és egy hagyományos aerobic edzés ötvözete.

1) Spinning azért, mert beltéri kerékpárokon végezzük, használva annak adottságait (fék, 

terhelhetőség stb.) és izületkímélő mivoltát.

2) Aerobic azért, mert a zene fontos építőeleme az órának, amelynek felépítése megfelel 

egy fitness-edzés követelményeinek.

A Spinracing órákon arra törekszünk, hogy a kerékpár segítségével minél több izomcsoportot 

érdemben  megmozgassunk,  akár  kültéri  kerékpározás  során  szükségtelen  és  nem 

alkalmazható, de egyébként rendkívül hasznos és hatékony gyakorlatok segítségével.

A Spinracing titka izületkímélő mivoltában és változatosságában rejlik.  Mindenki számára 

ajánlott, aki nem rendelkezik gerincproblémával vagy szív- és érrendszeri megbetegedéssel. 

Külön kiemelendő a rehabilitációban betöltött szerepe, hiszen alsó végtagi sérülések esetén, 

felgyorsítja a gyógyulás ütemét. 
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A kerékpár beállítása

1. Nyeregmagasság:

• A lábak hosszúságától függ.

• A nyerget mindig olyan magasságúra kell állítani,  hogy ha a pedálok az 

alsó és felső holtpontokon állnak, akkor a nyújtott lábat nézve, vízszintes 

helyzetű lábfej esetén a térd kicsit legyen hajlított. 

• Spiccelő lábfej az izületek számára túlterhelést jelent,

• túlzottan  hajlított  lábak  esetén  pedig  a  láb  izmai  nem dolgoznak  teljes 

terjedelmükben,  ami  izomrövidülést  okoz,  és  nem  lesz  megfelelő  az 

edzéshatás.

2. Kormánymagasság:

• Mindig a nyereggel azonos magasságba kell állítani. 

• Ha túl magasan van, a vállizületet nem lehet lazán, leengedve tartani, így 

kényszertartásban,  váll-  és  könyökizületre  károsan  ható  pozícióban 

tekerünk.

• Ha túl alacsony (185 cm magasság felett lehetséges), akkor tekerés közben 

akadályoz a kormány.

3. Ülés-kormány távolsága:

• A felsőtest hosszúságától függ. 

• Úgy kell beállítani, hogy az alkar, nyújtott ujjakkal éppen beférjen a nyereg 

és a kormány közé.

• Ha túl közel van, nem férnek el a lábak,

• ha  túl  távol,  nem  tudunk  szabályosan  ülni,  „beejtjük”  a  derekunkat 

(’tehénhát’ és ’kacsafenék’) és ágyéki szakaszon a porckorongok egyoldalú 

terhelést kapnak.

Ellenállás

• Először is: az ellenállás sohase bennünk legyen!!! 

• Ha kis ellenállással,  gyorsan tekerünk, úgy edzésünk lehet  aerob és anaerob is, 

attól függően, mennyire megy fel a pulzusunk.
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• Ha zsírégető tartományban zsíranyagcsere edzést végzünk, úgy megmozgatjuk a 

kardiovaszkuláris rendszerünket, rendkívül pozitív élettani hatásokat érünk el, de 

alakváltozást hosszútávon NEM!

• Ha  zsírégető  pulzustartomány  felett  vagyunk  tartósan,  akkor  nagyon  komoly 

állóképességi tréninget végzünk, amely segíthet a zsírvesztésben, de igénybe veszi 

szervezetünket, 25-30 percnél tovább nem tartható fent. Sportolók vagy igen edzett 

emberek számára ajánlott.

• Ha különböző  hosszúságú  időintervallumokig  (intenzív  vagy  extenzív  intervall 

tréning)  visszük csak ilyen  „magasságokig”  a  szívverésszámot,  úgy akár  50-60 

percet is tudunk ilyen módon edzeni  és rendkívüli  löketet  adhatunk testünknek. 

Ezzel elérhetjük a Hot Ironban alkalmazott utóégető hatást. 

A kis ellenállásról – még egyszer, utoljára:

• Ha  kis  ellenállással  tekersz,  állva,  úgy  toló  fázisban  minimális  erővel  (akár 

súlypontáthelyezéssel)  meghajtod  a  bringát,  a  felfelé  mozgó  fázisba  pedig  a 

lendkerék  okozta  lendület  tolja  a  pedált.  Hogy  a  ritmust  tudd  tartani,  ekkor 

fékezned kell! (Meglódul a pedál, amit Noémi néni mindig észrevesz, mert nem 

mindig sikerül lefékezni!!!). Mindezt többnyire nem izomerővel teszitek, hanem a 

mozgatórendszer  passzív részével,  tehát  az  izületekkel  és csontokkal,  mégpedig 

úgy, hogy az ütődéssel elnyelik a mozgási energiát, ami károsítja azokat.

• Ezért:

o Nem tekerünk lejtőnél állva, csak alkartámasszal, hiszen súlyunk ilyenkor 

jóval kisebb mértékben terhelődik a lábunkra. 

o Ezért nem feszítünk ki egyetlen izületet sem tekerés alatt, beleértve a vállat 

és a könyököt is!

„Röviden”  ennyi.  Reméljük  tudtunk  válaszolni  a  benned  felmerülő  kérdésekre,  és  az 

olvasottakat  tudod  majd  alkalmazni  saját  edzéseiden,  így  az  általunk  ígért  hatások  a 

gyakorlatban  igazolnak  majd  bennünket.  Ha maradtak  megválaszolatlan  kérdéseid,  fordulj 

hozzánk bizalommal, mi mindig a legjobb tudásunk szerint próbálunk segíteni!  

Sok kitartást, és kőkemény edzéseket kívánunk!
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