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Maximáljuk a regenerációt a könnyű napokon 
Dr.Gyimes Zsolt  legutóbb megjelent írásának folytatása 
 
Futók gyakran érnek el edzésük során egy ponthoz, amikor minden simán megy és még a 
viszonylag erős tempó is meglepően könnyűnek tűnik. Az ilyen napokon a fejlődés különösen 
gyorsütemű lehet, mégis, néhány könnyű, lassabb nap beiktatása hosszabb távon kifizetődőbb, 
még azon az áron is, hogy a rövidtávú nyereség nem jön olyan gyorsan. 
 
A gyakorlatban ez a következő módon értendő. Ha valaki a csúcs versenyzői időszakában 
van, azaz férfiak 26-30 éves, nők valamivel idősebb korukban, valószínűleg többet nyer, ha 
napi futásainak átlagsebessége intenzívebb.  
 
Ha azonban valaki a tízes évei végén, húszas évei elején jár, sokkal jobban szolgálja a hosszú 
távú fejlődését, ha gyakrabban alkalmazunk nála lassabb futást. Különösen igaz ez azokra a 
fiatal versenyzőkre, akik a mileage-építő korszakukban vannak.  
Ha valaki így cselekszik, talán föláldoz néhány középiskolai trófeát, de cserébe többet fog 
elérni felnőtt korban és ez attól függetlenül igaz, hogy az illető 1500 m-es, vagy maratoni 
futó. 
 

 
 
A felkészülési időszakban, vagy alapépítő periódusban a futások jó részének nem csupán 
érzésre kell könnyűnek lennie, hanem még annál is lassabbnak kell lennie, mint amennyi 
minimálisan hasznosnak tűnik.  
A „lassú” futás – még a maratoni tempónál másfél perc / km-el lassabb is – amellett is 
hatékony a keringési rendszer számára, hogy egyébként pihentet. Ezzel szemben, ha valaki 
napokig, vagy hetekig akárcsak maratoni sebességen fut, semmiféle keringési többlethatást 
nem ér el, viszont garantáltan nem tudja magát érdemben kipihenni.  
 
Természetesen rövidebb vágták (sebesség fenntartásra) és néhány gyorsabb tempófutás 
alkalmanként szükséges, de túl gyakran és túl sokat gyorsan futni – még ha jól is esik – 
visszájára sülhet el a csúcsformába hozás közeledtével, mivel a futó nem lesz elég pihent a 
minőségi munkák elvégzéséhez.  
Könnyen előfordulhat, hogy valaki állóképességi oldalról olyan erős, hogy az edzések során 
túlterheli a mozgatórendszert és fáradásos sérülést idéz elő anélkül, hogy az iramot erősnek 
érezné.  
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Még a magas tempó is könnyűnek tűnhet egy sikeres edzés időszakot követően, azonban a 
talaj-ütközési stresszt, a sejtszintű túlterhelést, vagy a magas izomzati igénybevételt 
képtelenség heteken át folyamatosan fenntartani.  Ezzel szemben tanácsosabb gyakorta a 
maximális pulzus 60-65 %-án futni (130-135 ütés / perc).  
 
Ahhoz, hogy a versenyző jó formában legyen a versenyidőszakban, teljesen felesleges jobb 
versenyállapotban lennie a felkészülésnek abban a szakaszában, mint amelyben egy évvel 
korábban is volt.  
 
Ha az edző értelmesen alakítja a felkészülést, versenyzője gyakran jobban képes futni a 
versenyidőszak vége felé, mint az elején. Ha megköveteljük, hogy teljesen lazán és lassan 
fusson a könnyű napokon, az biztosítékként hat e cél elérésében.  
A legtöbb versenyző túl gyorsan fut a laza edzéseken is, így sosem képes megfelelően 
kipihennie magát. Ennek következtében krónikus fáradtságot halmoz fel és nincs tisztában 
azzal, hogy sokkal frissebbnek kéne magát éreznie. Egy könnyű futásnak azzal az érzettel 
kéne együtt járnia, hogy energiát halmozunk fel a következő nagyobb erőkifejtéshez. 
  
Weldon Johnson 2001 és 2003-ban is negyedik lett az amerikai bajnokságon 10000 m-en, 
utóbbi évben 28:06-os időt ért el. Johnson gyakran futott a felkészülés során 4:30-5 perces 
km-ekkel, ami olyan tempó, amit még egy 35 perces tízezres is lassúnak és hatástalannak 
könyvel el.  
Mégis, számára ez a tempó egyszerre funkcionális és kényelmes. Ennek oka, hogy olyan 
magas a heti mileage-a (heti 160-220 km) és az évek során felhalmozott összes km 
mennyisége, hogy ez az alacsony sebesség is elegendő az izom kapillarizáció és az alap 
állóképesség fenntartásához – természetesen egyéb fontos edzésmunkák rendszeres végzése 
mellett.  
 
Ez az utolsó pont igen fontos. Weldon nem mindig futott lassan, máskülönben sosem ért 
volna el hasonló eredményeket. Igen megterhelő munkákon is keresztülment a felkészülés 
folyamán (intenzív anaerob edzéseket is végzett az alapozása alatt), de minden esetben ügyelt 
arra, hogy kipihenje ezeket az edzéseket, akár extra (nem tervezett) pihenőnapok időnkénti 
beiktatásával. Mindeközben sok „tucat-futó” alkalmaz közepes sebességet a könnyű napokon, 
ezáltal képtelen kipihennie magát és akkor teljesíteni, amikor kell.  
 
Mint ahogy azt mindkét nembeli japán kiválóságok régóta tanúsítják: a nagyon lassú km-
eknek – még akkor is, ha sokan ezt a tempót dzsoggolásnak tekintik - igen is lehet számottevő 
hasznuk, amíg azt kiegészítik a szükséges intenzív munkák. Ez különösen, de nem kizárólag 
maratoni futóknál igaz. 
 
 
Töltsünk optimális időt a laktát küszöbön 
 
Hogy megértsük az edzés szív érrendszerre gyakorolt hatásait, értenünk kell, mi történik a 
testünkben – különösen a szívvel és a vérkeringéssel - amikor adott sebességen adott ideig 
futunk.  
Egy versenyző hosszú távú fejlődése szempontjából elengedhetetlenül fontos az egyes jól 
elkülöníthető intenzitás zónákon elvégzett munkamennyiség pontos meghatározása.  
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Hogy megvizsgáljuk ezeket az edzésintenzitásokat, nem árt tisztában lennünk néhány 
szakkifejezés pontos jelentésével, ez ugyanis segíti a megértést és az idetartozó élettani 
folyamatok tárgyalását.  
Ilyen szakkifejezés például a tejsav, a vérlaktát, vagy a laktát küszöb. 
A tejsav az anaerob glükóz bontás (glikolízis) végterméke. Intenzív erőkifejtés során - a 
200m-es sprintfutástól egészen az egy órás utcai futóversenyig - a glükóz piroszőlősavvá 
alakul át, ami viszont tejsavvá bomlik le. A tejsav gyorsan szétválik és laktát, valamint szabad 
proton keletkezik.  
Sokáig úgy vélték, hogy a protonok felelősek az izom kontrakció gátlásáért, és okozzák azt a 
jellegzetes „bénulás” érzést, melyet a 40 mp-nél hosszabban tartó intenzív terheléseknél 
tapasztalhat az ember. Több új kutatás mutat rá, hogy nem ez a helyzet. Mindamellett a 
terhelés során megfigyelhető nagymértékű tejsavképződés együtt jár a „bénulás” érzéssel, így 
erősen határt szab annak az időtartamnak, amennyit ilyen erőkifejtésen a versenyző eltölteni 
képes. 
   
Ahhoz, hogy ésszerűen szabjuk meg az erős tejsavképződéssel járó terhelésen eltöltött időt, 
ismernünk kell a versenyző laktát küszöbét. A laktát küszöb egy növekvő intenzitású terhelés 
során megfigyelhető pont, amely után a korábbi normális értékhez képest hirtelen 
felszaporodik a vérkeringésbe belépő laktát mennyiség (vérlaktát).  
Amikor a laktát gyorsabban termelődik, mint ahogy kitisztul és elkezd felhalmozódni a 
vérben, egyidejűleg oxigén adósság állapot alakul ki és az intenzitást csökkenteni kell, 
különben biokémiai gátlás okoz kényszerű megállást. Ezért is felbecsülhetetlenül fontos 
megtanulni, hogy a laktát képződés „biztonságos oldalán” tartózkodjon a versenyző.  
 
A laktát küszöb sebesség az a sebesség (m/s-ban, vagy km/h-ban kifejezve), sőt, még 
gyakrabban az az iram (perc / km-ben kifejezve – pl. 3:15 / km), amelyen futva a versenyző 
eléri saját laktát küszöbét, vagyis közvetlenül azt a sebességet, amelyen túl már elindul a 
hirtelen laktát felhalmozódás. A legtöbb edzésben lévő futó körülbelül 20 percig képes 
fenntartani ezt a sebességet (amit neveznek úgy is, hogy az aerob-iram felső vége), mielőtt 
átlépné azt.  
A laktát küszöb sebesség közelében akár 60 percig is futhat valaki, de amint eljut a küszöb 
sebességhez, a laktát elkerülhetetlenül elkezd akkumulálódni és az anyagcsere átvált az aerob 
módból az anaerob módba.  
 
Ilyen esetekben a futó eléri az úgynevezett légzési kompenzációs pontot, és erős 
hiperventilláció (heves légzés) figyelhető meg. E pont gyakori megtapasztalása a tempó 
edzések során nagy segítségére van a futónak a saját laktát küszöb sebességének állandó 
monitorozásában. A futó szemszögéből nézve ez a küszöb alatti sebesség egy „maximális 
steadystate” állapotot jelent, azaz amíg el nem éri a küszöb szintet, minden rendszer 
egyensúlyban működik. 
 Kritikus az a képesség, hogy a futó felismerje a küszöb sebességet, még pontosabban 
fogalmazva a küszöb sebességhez tartozó élettani jeleket. Ugyanis igen hasznos, ha a 
versenyző a lehető leggyakrabban dolgozik ebben a zónában, míg a küszöb feletti intenzitás – 
a laktát felhalmozódás és az izomzati igénybevétel miatt - csak a relatíve rövidebb távokon 
alkalmazható.   
 
Akkor hát hogyan határozhatja meg valaki a saját laktát küszöbét? Használhatunk 
pulzusmérési adatokat, de általában a legegyszerűbb, ha az érzéseinkre hagyatkozunk a laktát 
küszöb (vagy az aerob igénybevétel felső végének) megtalálásához.  
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Sok futó túlzottan sietteti az edzésfolyamatot és a kezdetek kezdetén gyors tempóval fut, 
anélkül, hogy előtte ráhangolódott volna azokra a finom jelekre, melyek a küszöbsebesség 
elérésével együtt járnak. Megfelelő mennyiségű, a max. steadystate tempó alatt végzett 
alapedzéssel, szervezetünket tökéletesen hangolt laktát analizátorként használhatjuk. 
Az egyik első megfigyelhető változás a laktát küszöb elérésekor, a légzés ritmus módosulása. 
A futó azonnal elkezd intenzívebben és/vagy gyorsabban lélegezni, amint eléri a laktát 
küszöböt. Ez annak köszönhető, hogy jelentősen megnő a széndioxid termelődés. Egyrészt a 
laktát bikarbonátok által történő semlegesítése, másrészt a megnövekvő szénhidrát bontás, 
harmadrészt az agy laktátra ható kemoreceptorai miatt.  
Ha egyszer valaki elkezd szaporábban és hevesebben lélegezni, biztosan elérte a légzési 
kompenzációs pontot és már egyértelműen túlhaladott a laktát küszöbön. Amikor már néhány 
perce van ezen a zónán, elkezdi érezni a lábakban, esetleg a karokban, vagy a hasizomban a 
jellegzetes „savasodást”. 
 
Gyakran törekszik a futó arra, hogy megtalálja azt a lehető legmagasabb sebességet, ahol még 
lazán és olajozottan mozog, azt a tempót, ami már fejlesztő, de még nem megterhelő. Ezt a 
viszonylag erős tempót gyakran nevezik az aerob-iram felső végének. Az ilyen futás 
intenzitása nem tekinthető keménynek, ha valaki csak 20 percig tartja, ugyanakkor nem is 
túlságosan könnyű.  
A leghatékonyabb edzés iram a kb. egy órán át tartó teljes erőbedobással futott (vagy kissé ez 
alatti) egyenletes verseny tempó. Kezdő futók ugyan szintén rendelkeznek ilyen magas aerob 
tempófutó képességgel, ők azonban nem képesek arra, hogy egy teljes órán át tartsák ezt a 
sebességet. Ezért ha ők edzenek ezen az intenzitás zónán, rövidebb részekre bontják a távot és 
dzsogg, vagy séta pihenőt iktatnak az egyes futások közé. 
      
Az aerob-iram felső végén töltött futó-időtartam növelése az egyik alapvető lényege a szív-
keringési rendszer edzésének. 
    
Néhány tapasztalt futó akár szinte naponta képes laktát küszöbön, vagy legalább az aerob 
zóna felső végén edzeni, de legtöbben célszerű, ha egy vagy két nagyon könnyű napot 
iktatnak be az ilyen edzések közé.  
Ismétlem, a szív-érrendszeri fejlődés talán valamivel lassabb az ilyen könnyű napok miatt, 
azonban néhány év távlatában a változás sokkal mélyrehatóbb. Ráadásul a sok lassabb futás 
hozzájárul ideális testsúly kialakulásához is, ami viszont segíti a hatékonyabb tempófutást.   
Egy jól sikerült magas aerob tempófutás érzésre olyan, mint egy kezdetben könnyűnek szánt 
edzés, ami aztán annyira lebegő és jól eső, hogy később spontán módon átalakul keményebb 
tempófutássá.  
 
Ahogy egyre jobban bemelegszünk, az az érzésünk támad, hogy a tempó magától nő, és mi 
csak lépünk vele. Az egyik kulcsmomentum, hogy valaki elérje ezt a kellemes, ugyanakkor 
hatékony állapotot, a rendkívül lassú kezdés és ennek a lassú tempónak a hosszan történő 
megtartása.  
Az átmenet a lassú kocogásból a tempósabb futásba olyan fokozatos kell, hogy legyen, hogy 
az nem járhat semmiféle határozott iramnövelés érzéssel. A tudatos relaxáció hozzásegít a 
szinte erőlködés mentes maximális steady-state eléréséhez. Ahogy javul a fittségünk, azt 
fogjuk látni, hogy hamarabb és könnyebben elérjük a magas aerob zónánkat, anélkül, hogy 
erre bármiféle tudatos kísérletet tennénk 
. 
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A legtöbb magas aerob futásnál rendelkeznünk kell megfelelő önfegyelemmel és be kell 
húznunk a kéziféket, azaz véget kell vetni a gyors tempónak mielőtt még a futás erőlködővé 
válna.  
Egy futás során az idő, amit fölhalmozunk a kemény erőfeszítés előtt, valójában nagyobb 
hasznára van az aerob fejlődésünknek, mint az az idő, amit már küszködve töltünk az 
erőlködés kezdete után.  
Alkalmanként persze, ha jól érezzük magunkat és kicsit „szárnyalni” akarunk, elengedhetjük a 
gyeplőt és befejezhetjük a tempófutásunkat egy kemény hajrával, de kerüljük ennek gyakori 
ismétlését, különben a túlversenyzéshez hasonló hatást eredményez. Természetesen, ha valaki 
fáradt és nem igen leli az élvezetet a futásban, az egész futás alatt a könnyű tempónál kell 
maradnia.  
 
Laktát küszöb-edzést különböző időtartamban és változó sebességgel célszerű végezni. 
Küszöbön végzett folyamatos futás - ha valaki épp a küszködés határán terheli magát - 
körülbelül 20 percig tarthat, de ennél valamivel visszafogottabb sebességen akár egy órán át is 
végezhető.  
Ha valaki ily módon váltogatja a futásaitkülönböző távokon, edzésről edzésre változtatja a 
fejlesztő ingerek jellegét. Ez enyhíti az állandó magas aerob sebességen történő futás okozta 
monotóniát.  
 
Edzők és fiziológusok egyetértenek abban, hogy körülbelül húsz perc az ideális eltöltendő 
időtartam a valódi küszöb sebességen, habár maratoni futók akár kétszer ilyen hosszan is 
képesek azt tartani. Pályafutók a versenyidőszakban jellemzően elhanyagolják a küszöb-
futásokat az erősebb intervall futások kedvéért, míg az utcán versenyzők mindvégig 
megtartják azt, mint legfőbb edzéseszköz. 
  
Soha ne kényszerítsük ezeket az edzéseket egy előre meghatározott iramtartásba, egyszerűen 
engedjük, hogy az átélt erőkifejtés diktálja a tempót. És semmi esetre se versenyezzünk a 
magas aerob futások alkalmával, sem edzéspartner, sem korábbi időeredmény ellen. 
 
És még egy végső megjegyzés: érdemes a magas aerob futásokat versenycipőben futni. Így 
természetesebb talajfogást és biztosíthatunk és a láb, a boka és az lábszár erejét és 
hajlékonyságát hatásosabban fejleszthetjük. Mindez ideális módja a sérülések megelőzésének. 
 
És végül, de nem utolsó sorban, egész évben alkalmazzunk rövid sprintfutásokat és/vagy 
repülőket a gyorsaságunk megőrzéséhez.     
                            Dr.Gyimes Zsolt írása a londoni állóképességi konferencia anyaga alapján 
  

 


