
Edzői vélemény. 
A január 27-i HERAKLÉSZ FELMÉRÉS nagyszerű volt Veszprémben. 
Az alapos előkészítés, a szakszerű kivitelezés meghozta az eredményét. 
 
Stupián Anikó és csapata, valamint Németh Gyula Heraklész szakágvezető egy olyan közös 
futást vezényelt le a résztvevők számára, aminek az előnyei edzői és versenyzői szemmel 
nézve az alábbiakban jellemezhetők: 
 1. Az előre meghatározott iramot a felkért iramgazdák, és maguk a versenyzők is 
precízen tartották: 

3:25  itt futhatott a fiú középtávfutó és a kisebb sérülését éppen maga  
mögött tudó hosszútávfutó 6-8km-t; az erejét a nagyobbak 
között is próbálgató ifi fiú 10-12km-t; a felkészülésével jól álló 
hosszútávfutó 15 km-t. 

3:45  6-10 km között teljesítettek, függően az aznapi állapottól. 
4:10 2-7 km között futottak a legkisebb fiúktól kezdve a nagyobb 

lányokig, az adott napi forma tükrében. 
 2. Lehetőség szerint a választott iramcsoporttal kellett haladni, kiszállni csak kerek 
ezres résztávnál lehetett. 
 3. Nem verseny volt, lehetett bátran aktív részt vállalni a vezetésből, nem kellett attól 
tartani, hogy az a végén majd visszaüt, mert lehajrázzák. 
 4. Szinte kivétel nélkül valamennyi edző és versenyző úgy mehetett haza, hogy 
„laboratóriumi” körülmények között kapott képet a pillanatnyi állapotáról, ami alapján 
tervezheti a további edzéseit, illetve fogalmazhatja meg a célkitűzéseit. 
 5. Nem az volt a cél, hogy végkimerülésig fussanak a versenyzők. Ezt bizonyította az 
is, hogy a 3:25-ös iramból kiszállók, némi pihenő után egy-két körig még besegítettek a 
továbbfutó társaknak. 
 
Összességében egy nagy hurrá; javaslom és várom, hogy havonta legyen ugyanilyen közös 
futás. Veszprém többek között azért ideális hely erre a célra, mert megbízható iramot tudnak 
garantálni, ami kiszámíthatóvá és tervezhetővé teszi a feladatot.  
 
Így lehet a legjobbakat magába foglaló HERAKLÉSZ programot nyílttá és a külsők számára 
is vonzóvá tenni. Biztatom a kollégákat, hogy bátran éljenek a lehetőséggel, legyünk minél 
többen egy-egy ilyen megmérettetésen.  
 
A kapcsolódó edzői értekezleten javaslatokat fogalmaztunk meg válogatási elvekkel, új 
versenyszám bevezetésével és a minősítésekkel kapcsolatban. 
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