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Október 8-9-én állóképességi konferenciát rendezett az Angol Atlétikai Szövetség. London adott 
otthont az eseménynek, jóllehet a várostól meglehetősen távoli helyen, a Hotel Renessaince 
Heathrow-ban.  Mint megtudhattuk a köszöntő előadásból, akár hisszük, akár nem, ez az első 
ilyen témájú nemzetközi konferencia, így ennek megrendezése a brit távfutóhagyományok 
tudatában nagy megtiszteltetés és egyben felelősség is a szervezők számára.  
 
Több jeles előadót is meghívtak a konferencia rendezői, de – talán igazi brit birodalmi 
elfogultságból – az előadók kizárólag az anyaországból, vagy a jelenkori és a múltbeli 
„koronagyarmatból” érkeztek (Kanada, Ausztrália, USA). 
 
Igazi élmény volt és minden bizonnyal az egész esemény fénypontja a nyitónap délelőttjén, a 
valaha élt legnevesebb angol távfutó, Lord Sebastian Coe hangulatos előadása. Az önéletrajzi 
elemekkel teletűzdelt és apjával való viszonyáról is szóló előadás rövid kivonata következzen 
most.  

Lord Sebastian Newbold Coe, vagy ahogy az egész világ 
ismeri, Seb Coe, 1956-ban született London egyik nagyobb külvárosában, Chiswick-ben. 
Kevesen tudják róla, hogy negyedízben indiai vér folyik ereiben, hiszen anyai nagyapja az indiai 
Punjabi tartomány szülötte volt.  
 
Apja, és későbbi edzője Peter Coe, aki a futó bevallása szerint legnagyobb hatással volt életére, 
igazi háborús hős volt. Egy hadihajón szolgált 19 évesen a 2. világháborúban, mikor torpedó 
találat során odaveszett a 200 főnyi legénység. Négyen élték túl, köztük, az idősebb Coe. 
Németek vették föl és innentől fogva a hadifoglyok keserű kenyerét ette. Németországba való 
bevagonozása helyett egyik társával megszökött és a Pireneusokon keresztül gyalogosan 
Spanyolországba szökött. A háború után mérnöki diplomát szerzett és az atlétikához az égvilágon 
semmi köze sem volt.  
 
Seb Coe az előadásában elmondta, hogy sokat jelentett atlétikai karrierjében, hogy még 
kisgyermekként elkerült vidékre, Sheffieldbe, ahol apja mérnöki munkát kapott. A 12 esztendős 
Coe ekkor ismerkedett meg az atlétikával, miután tagja lett a helyi klubnak. Kezdetben nem az 
apja volt az edzője. A Senior Coe figyelme akkor fordult az atlétika felé, amikor fiának egyre 
jobban kezdett menni a futás.  
 
Úgy látta, hogy az angol közép-hosszútávfutóedzők gondolkodása megrekedt a késő ’60-as évek 
mennyiségi beidegződésénél, amin ekkor a világ már jócskán túllépett. Peter híres mondása volt 
ebben az időben: „Slow runs make slow runners.” Lassú futás lassú futókat teremt. Autodidakta 
módon kezdett elmélyülni a távfutás irodalmában, sokat tanulmányozta például a Gerschler 
intervall alapjait. A ’70-es évek közepén vette át fia edzéseinek irányítását, és a korábbi cross-
country megközelítést egyre inkább fölváltották a rövidebb tempósabb futások.  



Coe kezdetben sokat vívódott mi legyen a versenytávja. Eleinte 3000-en versenyzett, később 
mérföldön, illetve 1500m-en. Állítása szerint valamikor 19 éves korában, amikor 1:50-ről lement 
1:47,4-re, döntötte el, hogy a 800m lesz az igazi versenyszáma.  
 
Két évvel később már a prágai Európa Bajnokság döntőjében találta magát, ifjúkori nagy 
vetélytársával, Steve Ovettel együtt. Nagy derültséget keltett a teremben, amikor elmondta, mit 
javasolt mindig is szűkszavú apja a bemelegítő pályán, amikor fia a döntő taktikájáról kérdezte. 
Az idősebb Coe túlságosan is jól ismerte a döntő résztvevőit, és fia ekkor még szerényebb 
teljesítményét, ezért csak annyit mondott, fuss, ahogy tudsz és amilyen sokáig tudsz. 
A szófogadó fiú meg is fogadta apja tanácsát és 49,3-as első 400-al kezdett. Mint mondta, 
körülbelül 700m-ig volt képes apja instrukcióit követni, mikor is karrierjének tán legnagyobb 
riválisa, az ekkor már komoly eredményekkel büszkélkedő Steve Ovett elfutott mellette. Ovett jó 
úton volt a győzelem felé, mikor a semmiből föltűnt egy magas „kék” árnyék és lehajrázva az 
egész mezőnyt, elsőként futott célba.. A „kék” árnyék a kelet német Olaf Beyer volt, aki nagy 
meglepetésre nyerte meg a számot, Ovett második, Coe harmadik lett.  
 
Az előadó most is elmondta, hogy csak médiapletyka volt, miszerint a két brit összekapott a 
verseny után. Steve valóban odajött hozzám – mesélte Coe – vállamra tette a kezét és mondott 
valamit, ami nemes egyszerűséggel így hangzott, „Ki a f… volt ez? A teremben hangos nevetés 
csattant ki. 
     
A szabad előadás ekkor új formát öltött és egy moderátor kérdezte a továbbiakban a Lord 
Lovagot. Ennek során megtudhattuk, hogy 18 éves korától kezdődően már naponta 2x edzett. 
Hamar rájött apja, hogy ha igazán jó 800-ast akar faragni a fiából, akkor meg kell erősítenie, 
mivel a 800m komoly erőt kíván. Első világcsúcsát 1979-ben futotta, ekkor már George Gandy 
irányította a fizikai felkészítését. 
 
Természetesen nem maradhatott ki a moszkvai olimpiai események felidézése. Ismeretes, hogy 
ezen a világversenyen ő és Steve Ovett kicserélték az előzetesen elvárható aranyérmeket. Ovett 
váratlanul megnyerte a 800m-t, ahol Coe volt a toronymagas esélyes, és fordítva, Coe nyerte az 
1500-at, ahol viszont Ovett nem kapott ki évek óta. A moderátor kérdésére Coe elmondta, hogy 
ami hibát el lehet követni 800m-en azt mind elkövette az ominózus 800m-es döntőben.  
 
„Lassan kezdtem, teli hezitálással. Az egész távot gyakorlatilag a 2-es pályán futottam, ráadásul 
rendre akkor gyorsítottam, amikor nem kellett volna, és nem mentem, amikor kritikus volt a 
helyzet. De mindez talán még bele is fért volna. A legnagyobb tévedésem az volt, amikor 
elengedtem Steve-et 150m-el a vége előtt, mert meggyőződésem volt, hogy utolérem a célig.” 
Nem véletlen, hogy apja a verseny után szokásához híven sommásan fogalmazta meg a 
véleményét: „You ran like an idiot.”  Úgy futottál, mint egy idióta. 
 
A kérdésre, mit gondol, mikor volt életében a legjobb állapotban, Coe így válaszolt.  
„Legsikeresebb év tán a ’81-es volt, amikor több világcsúcsot is döntöttem. Ekkor igen erős 
voltam. Emlékszem például, egy edzésre, amikor 8x300m-t futottam 100 dzsoggal, 36”-ra. 
Mindez 10 nappal a firenzei 1:41,73 előtt. 
Melyik volt a leggyengébb éve? Kérdezte ezután a speaker.  
Egyértelműen a ’83-as év. Válaszolta Coe. Hosszas betegség hátráltatta a felkészülésem és utána 
hiába kezdtem ismét nagy munkába, éreztem, hogy a korábbi teljesítményem eléréséhez nincs 
meg a kellő erőm. 
 
 



A legkeményebb évének a ’84-et említette Coe. Minden korábbinál nagyobb munkába kezdett, 
ekkor futott rendszeresen olyan edzéseket, mint pl. 40x200m 1’ pih. 27”-re. Ahogy mondta, nem 
volt véletlen a rengeteg munka, hiszen a los angelesi olimpián ismét mindkét középtávfutó 
számban indulni kívánt. Ez azt jelentette, hogy nyolc nap alatt hét éles futása volt, és ez extra 
fizikai fittséget követelt.  
Coe elmondta, hogy a sok munka valamelyest gyengítette a gyorsaságát, valószínűleg ez volt az 
oka, hogy 800m-en ezúttal sem tudott nyerni. Az 1500m-es döntőt a taktika diadalának nevezte. 
Tisztában voltam vele – idézte fel a neves meghívott – hogy Steve Cram akkor a 
legveszélyesebb, ha élen fut. Még a futás előtt eldöntöttem történjem bármi, nem kerülhet elém. 
Sikerült is végig magam mögött tartani, meg is nyertem a versenyt.  
 
A következő kérdés úgy szólt, ha bármit megváltoztathatna az életében, mi volna az? 
Nincs sok ilyen dolog, válaszolta Coe, bár mindig is bánom, hogy nem tanultam zenét fiatal 
koromban. Ez a válasz jól illik Coe egy korábbi interjúban elhangzott meglepő mondatához: 
Boldogan föladnám egész atlétikai pályafutásomat, ha cserébe képes lennék profi módon játszani 
egy jazz hangszeren.  
 
Az utolsó kérdés, van e valami üzenete az itt ülő edzők számára? 
 A kérdezett úgy vélte az edzők közötti együttműködés igen fontos. Az ilyen összejövetelek, mint 
amilyen ez itt, például ragyogó alkalom az információ cserére. A tapasztalatok kicserélése az 
állandó fejlődés motorja zárta az előadást Sebastian Coe.  
 
A hosszas taps még alig ért véget, mikor két öltönyös ember, valószínűleg a személyes stábból, 
diszkréten jelezte az Olimpia szervezésével elfoglalt előadónak, hogy ideje indulni a következő 
programhelyre. Coe megértően intett feléjük, majd cinkos mosollyal a hallgatók felé fordulva 
körülbelül a következőket mondta:     
 
Apám edzői instrukciójáról jut eszembe egy sztori, egyszer állítólag Carl Lewis is bíztató 
tanácsért fordult edzőjéhez valamelyik világverseny döntője előtt, aki hasonlóan lényegre törően 
válaszolt „Run fast, turn left!” Fuss gyorsan és tarts balra! -  Sebastian Coe harsogó kacagás 
közepette távozott a teremből. 
 
800 m tervezése, az éves ciklus. 
Előadó: Wynn Gmitroski – Kanadai szövetségi edző, a válogatott középtávfutó szakágának vezető 
edzője. Minden Olimpián és világbajnokságon részt vett 1996 óta. Többek között az Osakai 
ezüstérmes 800m-es futó, Gary Reed edzője (1:43,93)  
 
Az optimális középtávfutó teljesítmény elemei 

- Anyagcsere teljesítmény maximuma 
- Az izomerő teljesítmény maximuma 
- Mozgás gazdaságossága 
- Speciális tempó/gyorsasági állóképesség 
- Speciális erő a gazdaságosság növeléséhez 
- Laktát inga rendszer az iramváltó képesség növeléséhez 
- Általános aerob állóképesség 
- Maximális sebesség 
- Hajráképesség 
- Gyorserő 
- Gyorsulási képesség 
- Reakció idő (szituációs) 



 
Középtávfutó felkészülés edzés zónái 
 
Intenz. szint Edzés zóna Intenzitás Pulzus
5 Anaerob laktacid zóna 

Ismétléses tempó 
Max. sebesség és erő 

800/1500 tempó,vagy annál gyorsabbMax. 

4 Max. aerob kapacitás 
Max. VO2 sebesség 
Intervall tempó 

3000/5000 tempó Max. 
közeli

3 Max. Steady State 
(küszöb tempó) 

10km/fél maraton tempó 170-
180 

2 Steady State tempó 
(relaxált futás) 

Maraton tempó  160-
170 

1 Regeneráló futás Aktív regenerálás 160 
alatt 

 
Az atléták hosszú távú felkészítése 
A következetes, tartós teljesítmény mindig egy gondosan tervezett progresszió eredménye. 
 Ami történhet:  -  A növekedés, vagy fejlődésen keresztül, illetve 

                          -  A felkészülés és a versenyeken keresztül. 
 
Egy-két magyarázó gondolat a minta hetekhez: 
A táblázatban foglaltak nem tartalmaznak konkrét edzésterveket, csak a munka struktúráját, 
„filozófiáját”. 
Kezelés/önkezelés (treatment/self treatment) = mágnes ágy, gyúrás, henger, egyéb terápiás 
eljárások, melyeket végezhetünk magunk, vagy szakember segítségével. 
Önelőkészítés, aktiválódás (self preparation, activation)  =  edzés előtt végzett, sokszor 
„rituális” jellegű ráhangoló tevékenység (nem bemelegítés), beletartozhat önmasszázs, 
zenehallgatás, könnyű nyújtás, vagy bármiféle könnyű aktivitás, ami ébresztő, ráhangoló hatással 
van a szervezetre. 
 
Mintahét a tiszta felkészülés mennyiségi időszakából 
 
HÉTF. 
 

De kezelés/önkezelés rekreációs, prevenciós terápia, 
passzív pihenés 

Du „önelőkészítés”, aktiválódás, 
mozgékonyság (stretching) 

 aktív előkészület 

KEDD 
 

De „önelőkészítés”, aktiválódás// 
hegyi fartlek edzés. 

laktát inga edzés 

Du „önelőkészítés”, regen. futás 20-
45’//mozgékonyság (stretching) 

aktív regeneráció 

SZER. 
 

De „önelőkészítés”, aktiválódás repülőkkel, 
//erőedzés 3-4 sorozat 

funkcionális erőfejlesztés 

Du „önelőkészítés”, regen. futás, 20-60’ 
//mozgékonyság (stretching) 

aktív regeneráció 

CSÜT. 
 

De „önelőkészítés” steady state futás 45-75’, 
végén 5-8 beleerősítés. 

relaxált futás 

Du kezelés/önkezelés rekreációs, prevenciós terápia, 
passzív pihenés 



PÉNT. 
 

De „önelőkészítés”, aktiválódás, 
//fartlek edzés 

laktát inga edzés  

Du „önelőkészítés”, regen. futás, 20-45’ 
//mozgékonyság (stretching) 

aktív regeneráció 

SZOM. 
 

De „önelőkészítés”, aktiválódás repülőkkel, 
//erőedzés 3-4 sorozat 

funkcionális erőfejlesztés 

Du „önelőkészítés”, regen. futás, 20-60’ 
//mozgékonyság (stretching) 

aktív regeneráció 

VAS. 
 

De „önelőkészítés”//Hosszú futás steady state 
tempóban 

laza aerob kapacitásos futás  

Du „önelőkészítés”, passzív pihenés  passzív recovery 

 
 
 

Mintahét a spec. felkészülés intenzív időszakából 
 
HÉTF. 
 

De kezelés/önkezelés rekreációs, prevenciós terápia, 
passzív pihenés 

Du „önelőkészítés”, aktiválódás, 
mozgékonyság (stretching) 

 aktív előkészület 

KEDD 
 

De „önelőkészítés”, aktiválódás// 
bemel.futás//futóisk.//max. seb.// 400-600m 
gyors. állókép//levez. 

gyorsaság és gyorsasági 
állóképesség 

Du „önelőkészítés”, regen. futás, 
mozgékonyság (stretching) 

aktív regeneráció 

SZER. 
 

De „önelőkészítés”, aktiválódás, 
erőedzés 

funkcionális erőfejlesztés 

Du „önelőkészítés”, regen. futás, 
mozgékonyság (stretching) 

aktív regeneráció 

CSÜT. 
 

De „önelőkészítés” aktiválódás, //emelkedőn 
intervall futás// levezetés 

anaerob laktacid kapacitás, aerob 
állókép. fejlesztés 

Du „önelőkészítés”, regen. futás, 
mozgékonyság (stretching) 

aktív regeneráció 

PÉNT. 
 

De „önelőkészítés”, aktiválódás, 
erőedzés 

funkcionális erőfejlesztés 

Du „önelőkészítés”, regen. futás, 
mozgékonyság (stretching) 

aktív regeneráció 

SZOM. 
 

De „önelőkészítés”, aktiválódás// 
bemel. futás// futóisk.//1000-800m gyors. 
állókép//levez. 

spec. iramfejlesztés 

Du „önelőkészítés”, regen. futás, 
mozgékonyság (stretching) 

aktív regeneráció 

VAS. 
 

De „önelőkészítés”//Hosszú futás steady state 
tempóban 

laza aerob kapacitásos futás  

Du „önelőkészítés”, passzív pihenés  passzív recovery 

 
 
 
 
 



Mintahét a spec. felkészülés mennyiségi időszakából 
 
HÉTF. 
 

De kezelés/önkezelés rekreációs, prevenciós terápia, 
passzív pihenés 

Du „önelőkészítés”, aktiválódás, 
mozgékonyság (stretching) 

 aktív előkészület 

KEDD 
 

De „önelőkészítés”, aktiválódás, 
erőedzés 

funkcionális erőfejlesztés 

Du „önelőkészítés”, regen. futás, 
mozgékonyság (stretching) 

aktív regeneráció 

SZER. 
 

De „önelőkészítés”, aktiválódás// 
bemel. futás// futóisk.// max. seb.//600m 
gyors. állókép//levez. 

gyorsaság és gyorsasági 
állóképesség 

Du „önelőkészítés”, regen. futás, 
mozgékonyság (stretching) 

aktív regeneráció 

CSÜT. 
 

De „önelőkészítés”//steady state futás 30-45’ 
benne 4-5 lendületes rész 

laza aerob kapacitásos futás  

Du kezelés/önkezelés rekreációs, prevenciós terápia, 
passzív pihenés 

PÉN. 
 

De „önelőkészítés”, aktiválódás, 
erőedzés 

funkcionális erőfejlesztés 

Du „önelőkészítés”, regen. futás, 
mozgékonyság (stretching) 

aktív regeneráció 

SZOM. 
 

De „önelőkészítés”, aktiválódás// 
bemel. futás// futóisk.//1000-800m gyors. 
állókép//levez. 

spec. iramfejlesztés 

Du „önelőkészítés”, regen. futás, 
mozgékonyság (stretching) 

aktív regeneráció 

VAS. 
 

De „önelőkészítés”//Hosszú futás steady 
state tempóban 

laza aerob kapacitásos futás  

Du „önelőkészítés”, passzív pihenés  passzív recovery 

 
Mintahét a verseny előkészítő spec. felkészülés időszakából 
 
HÉTF. 
 

De kezelés/önkezelés rekreációs, prevenciós terápia, 
passzív pihenés 

Du „önelőkészítés”, aktiválódás, 
mozgékonyság (stretching) 

 aktív előkészület 

KEDD 
 

De „önelőkészítés”, aktiválódás// 
bemel.futás//futóisk.//max. seb.// 400-
600m gyors. állókép//levez. 

gyorsaság és gyorsasági 
állóképesség 

Du „önelőkészítés”, aktiválódás, 
erőedzés 

speciális erőfejlesztés 

SZER. 
 

De „önelőkészítés”//steady state futás 30-45’ 
benne 4-5 lendületes rész 

laza aerob kapacitásos futás  

Du kezelés/önkezelés rekreációs, prevenciós terápia, 
passzív pihenés 

CSÜT. 
 

De „önelőkészítés”, aktiválódás// 
bemel.futás//futóisk.//max. seb.// 800m 
gyors. állókép//levez. 

Verseny iram fejlesztés 

Du „önelőkészítés”, aktiválódás, 
erőedzés 

funkcionális erőfejlesztés 



PÉN. 
 

De „önelőkészítés”//steady state futás 30-45’ 
benne 4-5 lendületes rész 

laza aerob kapacitásos futás  

Du „önelőkészítés”, regen. futás, 
mozgékonyság (stretching) 

aktív regeneráció 

SZOM. 
 

De „önelőkészítés”, aktiválódás// 
bemel.futás//futóisk.//max. seb.// 800m 
gyors. állókép//levez. 

Verseny iram fejlesztés 

Du „önelőkészítés”, regen. futás, 
mozgékonyság (stretching) 

aktív regeneráció 

VAS. 
 

De „önelőkészítés”//Hosszú futás steady 
state tempóban 

laza aerob kapacitásos futás  

Du „önelőkészítés”, passzív pihenés  passzív recovery 

 
Mintahét a verseny időszakból 
 
HÉTF. 
 

De kezelés/önkezelés rekreációs, prevenciós terápia, 
passzív pihenés 

Du „önelőkészítés”, aktiválódás, 
mozgékonyság (stretching) 

 aktív előkészület 

KEDD 
 

De „önelőkészítés”, aktiválódás, 
mozgékonyság (stretching) 

 aktív előkészület 

Du „önelőkészítés”, aktiválódás, 
Erőedzés (szintentartó) 

speciális erő szintentartás 

SZER. 
 

De „önelőkészítés”, aktiválódás// 
Versenyszerű bemel.// 200m // 400m 
versenytempóban//3x120m iramváltással 
//levez. 

Speciális verseny előkészítés 

Du „önelőkészítés”, regen. futás, 
mozgékonyság (stretching) 

aktív regeneráció 

CSÜT. 
 

De verseny előkészítés igény szerint  verseny előkészület 

Du verseny előkészítés igény szerint  verseny előkészület 

PÉN. 
 

De verseny előkészítés igény szerint  verseny előkészület 

Du versenyszerű bemelegítés verseny előkészület 

SZOM. 
 

De verseny előkészítő aktivitás verseny előkészület  

Du verseny 800m Verseny 

VAS. 
 

De „önelőkészítés”, laza, regeneráló futás, 
 

aktív regeneráció 

Du „önkezelés”, passzív pihenés „önkezelés”, passzív pihenés 

 
Az erő fejlesztés menete 

- Funkcionális 
- Általános 
- Speciális 
- Pliometriás  
- Erő-állóképesség 
- Emelkedő (hill) 

 



Gyorsaságfejlesztés  
- Lendületes megindulások /futás közben vagy után 
- Iramváltás 
- Központi idegrendszer gyorsaság (Central nervous system speed) 
- Max. gyorsaság 40-50 és 60 m-en 
- Gyorsasági-állóképesség 

 
Iram állóképesség fejlesztés kategóriái 

- 600m tempó 
- 800m tempó 
- 1000m tempó 
- 1500m tempó 

Edzésmenet 
- „Önelőkészítés” (Self Preparation) 

o Puhaszövet munka (Henger, önmasszírozás, dörzsölés) 
o Mozgékonyság (aktív nyújtás) 
o Aktivációs gyakorlatok 

- Bemelegítés 
o Futás 
o Dinamikus futóiskola 
o Központi idegrendszer gyorsaság 
o Max. gyorsaság  

- Irammumka/gyorsasági-állóképesség 
- Recovery 

o Levezetés 
o Önmasszázs 
o Hidratálás 
o Jegelés, stb. 

Recovery 
- Adekvát recovery nélkül kérdéses az edzés-hatás. 
- A szervezet sokszor csak megbirkózik a fáradtsággal, nem pedig a teljesítménye javul. 

 
Az atléta monitorozása – Egészség/Wellness 

- Minőségi alvás 
- Energia szint 
- Izom/csont fájdalom 
- Táplálkozás/folyadék 
- Immunrendszer 

 
Az atléta monitorozása – Edzés státusz 

- Látható leterheltség 
- Edzés teljesítmény 
- Edzésre való rápihenés 
- Edzés sűrűség 

 
Az atléta monitorozása – Pszichés faktor 

- Hangulati állapot 
- Relaxáció 
- Összpontosítás 
- Motiváció 



 
Világverseny felkészítés 
 
Nem csupán a versenyszámra, de a bajnokságra kell készülni, annak minden velejárójával 
(pozitív, negatív). 
„Ne feledd, a verseny jó szolgáló, de rossz gazda!” 
 
Néhány megfontolás nagyversenyek kapcsán: 

- lerövidülő regenerálódási idő, 
- épp ezért csökkenteni a „károkozást” 
- és gyorsítani a gyógyító folyamatot 
- betegség esetén azonnali izolálás (versenytársak miatt) 

 
Forma „hegyezés” 
 
Az utolsó 21 nap már inkább hangolás, semmint edzés. 
Maximalizáld a felkészülésben rejlő lehetőségeket, 
Minimalizáld a versenyben rejlő veszteségeket. 
 
Test/elme egysége. 
Nagyban hat az elmére, hogy miként érez a test! 
 
Vegetatív státusz 
Az igazán jók képesek ki, és bekapcsolni, amikor arra szükség van. 
 
Maradj minél távolabb az adott bajnokság helyszínétől és lazíts. 
Hozz otthonról komfortot, ha szükséges, ételt is (hazai koszt üdítő lehet az egyhangúság ellen). 
Minimalizáld a kapcsolatot baráttal, családdal. 
 
Média 
Amennyire lehet, előzetesen tudd le a kötelezőket, 
verseny előtt már „hírzárlat”. 
 
A versenyre menj, ne a fesztiválra! 
Kerüld a csinnadrattát. 
Mindig emlékezz, miért vagy ott. 
 
KIFOGÁSOK NÉLKÜL LÉPJ A VONALHOZ, AZZAL A TUDATTAL,  HOGY MINDEN 
TŐLED TELHET ŐT MEGTETTÉL A FELKÉSZÜLÉSBEN. 
 
 
 
   
 
 

 
 


