
Elit erô- és kondíció-fejlesztés
„Maximálisan hatásos és hatékony

funkcionális testedzés”
MMiiéérrtt  vváállaasszzdd  aa  BBUUDDAAPPEESSTT  BBAARRBBEELLLL zzáárrttkköörrûû  eeddzzôôtteerrmmeett  ééss  aannnnaakk  eeddzzééssrreennddsszzeerréétt??
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SSppoorrttoollóókk A sport-kondicionálás merôben eltérô megközelítést igényel mind a koca konditermi „fitneszezéstôl”,
mind a testépítéstôl!

ÁÁttllaaggeemmbbeerreekk A célokhoz vezetô maximális gyorsaságú út módszer- és eszközigénye drámaian eltér attól, amit a
mai edzôtermek kínálnak, ahol a divat és az eladhatóság dominál!

TTeessttééppííttôôkk A milliónyi tévedés és pletyka szintû ismeretanyag miatt a tipikus testépítô edzés nem csak hatástalan
és hatékonytalan, hanem veszélyes is: sérüléseket, fájdalmakat, rossz tartást eredményez!



SSppoorrttoollóókk
A kondicionáló teremben vég-

zett munka szükségessége ma
már vitán felül áll, általánosan
elismert és kiegészítôje minden
sportnak. Természetesen ebben az
amerikai, „nagy pénzes” sportok
vezetnek, az ô munkájukba, szak-
irodalmukba való belátás elenged-
hetetlen. A BBUUDDAAPPEESSTT  BBAARRBBEELLLL
szakemberei ennek a szempont-
nak is megfelelnek! 

Tudni kell, hogy a sport-kondi-
cionálás merôben eltérô megkö-
zelítést igényel mind a koca kon-
ditermi „fitneszezéstôl”, mind a
testépítéstôl! Ezek a sportolási
módozatok egyrészt teljesen ki-
hagynak fontos elemeket a prog-
ramjukból (például egy sportoló
számára esszenciális, hogy ne
legyen sérült és hogy annak
irányába dolgozzon, hogy ne is
sérüljön meg), valamint teljesen
eltérô célokkal rendelkeznek
(például a nem-funkcionális,

„kozmetikai” izomnövelés; vagy
az izmok izolált, gépes megdolgo-
zása a mozgások edzése helyett).

A sportolók számára a maximá-
lis erô edzésén túl többek között
nagyon fontos a relatív erô, a tel-
jesítmény (elvégzett munka/idô-
egység, erô x sebesség), a gyor-
saság, a reaktív képesség, a pro-
priocepció fokozása is. A testépí-
tés, a „kondizás” általában véve
ezekkel nem foglalkozik kiemel-
ten, sôt egyes paramétereket
egyenesen vissza is fejleszthet! 

A nem sport-specifikus edzés
módszer- és eszközrendszere be-
szûkült, sportolónak nem elegen-
dô! A természetes mozgások haté-
konyságának és teljesítményének
fejlesztésében érdekelt egyének-
nek mindent be kell vetniük a
sikerekért és alkalmazniuk kell
olyan módszereket, edzésmodu-
lokat, mint például a következôk:
— lágyszövet kezelés
— dinamikus mozgáselôkészítés 

(a modern bemelegítés)

— „prehabilitáció” (sérülés 
megelôzés)

— törzs stabilitás és erô 
fejlesztése

A lista természetesen nem teljes!

Összefoglalva, ha szakértelem
nélkül a saját fejed után menve
edzel, vagy csak testépítésben,
kondizásban jártas embertôl kérsz
segítséget, akkor a sportodhoz
végzett kiegészítô edzés hatásta-
lan, hatékonytalan lesz, ami azt
jelenti, hogy nem fejlôdsz optimá-
lisan, vissza is fejlôdhetsz egyes
paraméterekben, és jó eséllyel
kockáztatod a sérülést!

ÁÁttllaaggeemmbbeerreekk
Az átlagemberek megnevezés

alatt mi most természetesen az
olyanokat értjük, akik nem spor-
tolók és nem kifejezett testépítôk,
versenyzôk. 

Az edzésfelszerelés eladás és a
„nagy edzôtermek” üzemeltetése
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nem meglepô módon manapság
már ugyanolyan üzlet, mint bármi
más. Így a hibák és az „átveré-
sek” is hasonlók, ami azt jelenti,
hogy szinte minden a marketingre
és a divatokra épül, valamint a
szakmailag szigorúan nem vezé-
nyelt munkára, mely leginkább az
olyan közkézen forgó ismerethal-
mazra épít, amelynek jelentôs ré-
sze fals és kifejezetten ellentétes
a valósággal (például a zsírégetô
pulzus zóna mítosza, a helyi zsír-
égetés lehetôsége, a „popsi” spe-
ciális gyakorlatokkal való zsírtala-
nítása, stb.)  

Mi jellemzô a kondicionáló ter-
meket felkeresô átlagemberekre?
Az egyik legelsô ismérv az, hogy
korlátozott idejük van az edzésre
egy héten és egy-egy alkalommal
is, hiszen munkájuk, családjuk
van és egyéb tevékenységek te-
szik ki életük nagy részét. Ebbôl
következôen az edzésüknek nem
csak eredményeket kell elérnie
(hatásosság), hanem azt a legki-
sebb, felesleg nélküli idô- és
energia-befektetéssel kell meg-
valósítania (hatékonyság, „edzés
gazdaságosság”). Ez meghatároz-
za az alkalmazott módszereket,
programokat, sôt némileg az esz-
közöket is! 

Emellett — szakemberek számá-
ra nem meglepô módon — az át-
lagemberek céljainak racionálisan
olyasminek kell lennie, mint ami-
lyen a sportolóké, emiatt az edzé-
süknek is nagyban hasonlítani
kell. A módszereik tehát nem elté-
rôk, csak csúcsintenzitásukban
mások! Az átlagembernek is arra
van igénye a test külalakjának
bizonyos szintû változása mellett,
hogy optimálisan tudjon mozogni
(lépcsôt járni, szatyrot emelni,
családdal kirándulni, stb.), és
hogy ne legyenek fájdalmai a tes-
tében. 

Az ezekhez a célokhoz vezetô
maximális gyorsaságú út módszer-
és eszközigénye drámaian eltér
attól, amit a mai edzôtermek kí-
nálnak a nem funkcionális gépe-
ikkel (ezeken nem összetett, való-
di mozgást végzel, így az egész
csak arra lesz jó, hogy az adott
gépet tudd „üzemeltetni”), és a
fals, alacsony intenzitású aerobik
módozataikkal. 

Eddz nálunk, ha tehát érdekel,
hogy:
— miként érhetsz el maximális 

eredményt a legrövidebb idô 
alatt, a legkevesebb idôrá-
fordítással egy edzésen és egy
héten (hatékonyság)

— egyre egészségesebb, jobb
tartású és fájdalommentesebb 
legyél

— a legjobban felkészülj a 
hétköznapi élet kihívásaira is

— mi a valódi fittség
— miért teljesen téves a 

„zsírégetô zónában” történô 
aerob edzés

— tényleg van-e helyi 
zsírégetés

— miként lehet a fenékrôl, 
combról, hasról leggyorsab-
ban és ténylegesen eltüntet-
ni a zsírt

— melyik az a módszer, ame-
lyik pár perc alatt többet 
tesz a zsírégetésért, mint a 
hosszú, unalmas lassú 
kardió

— mely gyakorlatok fogják a 
hasat lapossá tenni sok száz 
hasprés helyett

— sokszor miért fáj valami a 
testeden és hogyan lehet 
olcsón, egyszerûen házilag 
eltûntetni a bajt sok esetben

TTeessttééppííttôôkk
A BBUUDDAAPPEESSTT  BBAARRBBEELLLL szak-

emberei testépítô múltúak, így
szeretjük és értjük ezt a spor-
tot, amit elképesztô módon át-
szabdal és visszatart a milliónyi
tévedés, „városi legenda” és
pletyka szintû ismeretanyag.
Ettôl a tipikus testépítô edzés
nem csak hatástalan, hatékony-
talan, hanem veszélyes is lesz:
sérüléseket, fájdalmakat, rossz
tartást eredményez (szinte min-
den testépítônek fáj a válla, dere-
ka, térde; a tartásuk meg olyan,
mint egy ôsemberé)!

Mi ennek az ellenkezôjét garan-
táljuk: eredményeket a legrövi-
debb idô alatt úgy, hogy az
egészséged közben nem negatív
irányba csúszik le, hanem még ki
is javulnak a hibáid, és lehetôleg
eltûnnek a fájdalmaid!   

A BBUUDDAAPPEESSTT  BBAARRBBEELLLL filozófiá-
ja a doppingmentes felkészülésre
épül!

MMiitt  jjeelleenntt  aa
BBUUDDAAPPEESSTT  BBAARRBBEELLLL
nnéévv??

A BBUUDDAAPPEESSTT megjelölés egyér-
telmû, és megkülönböztetést je-
lent országos és nemzetközi szin-
ten is. 

A BBAARRBBEELLLL angol szó, kétkezes
súlyzót jelent és egyben a világon
mindenütt kifejezi azt a hozzáál-
lást is, aminek jellemzôje a maxi-
mális akarat, a hatásos, hatékony,
kemény edzés; és az elsôsorban

súlyzókkal, kétlábon állva végzett
munka. A BARBELL-lal való azono-
sulás azt is jelenti, hogy spirituá-
lis kapcsolatba kerülünk azokkal
a nagy elôdökkel, akik a történe-
lem során hasonló edzésre esküd-
ve értek el kimagasló sikereket.
Ennek motivációs hatása elké-
pesztô!
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AA
BBUUDDAAPPEESSTT  BBAARRBBEELLLL
sszzoollggáállttaattáássaaii

Átfogó „egy-egy” személyi ed-
zés minden célhoz teljes körû
táplálkozási, táplálékkiegészítési
tanácsadással:
— átlagembereknek fogyás, hízás, 

erôsödés, fájdalom eltûntetés
— sportolóknak teljesítmény-

növelés, sérülés megelôzés és 
testkompozíció átalakítás

— testépítô edzés izomtömegért, 
szálkásságért

— CrossFit edzések (lásd a 
CrossFit.hu weboldalt)

— Mini-szemináriumok (gyakorlat 
betanítás, koncepció ismerte-
tés, stb.)

Az edzôterem zártkörû, csak
komoly, megfelelô hozzáállású
személyekkel dolgozunk!

AA  
BBUUDDAAPPEESSTT  BBAARRBBEELLLL
zzáárrttkköörrûû  eeddzzôôtteerreemm
jjeelllleemmzzôôii
� Abszolút edzésre szánt és 

eredmény orientált atmoszféra.
� Privát tréning: maximális odafi-

gyelés, szinte mindig szabad a
szükséges berendezés. 

� Munka a legfrissebb szakiro-
dalom alapján.

� Edzésre alkalmas zene. 
� Súlyzóknál megoldások akár 

0.5 kilós terhelés emelésre is. 
� Elegendô és optimális típusú 

húzódzkodó rudak (egyenesek,
normál és „kövér” átmérôjûek). 

� Kerek tárcsák. Ma már sajnos 
ez is kérdés, a divat és marke-
ting „felülbírálta” a kerek tár-
csák funkcionalitását és a 
kevésbé használható, egyes
helyzetekben veszélyes sok-
szögû tárcsák vették át a 
helyét. 

� 660 kg terhelhetôségû rúd
(1500 lbs).

� Magnézia. Minden komoly 
edzéságban a markoláshoz ezt 
használják!

� Az explozív, maximális teljesít-
mény-leadást fokozó olimpiai 
súlyemelô gyakorlatok kivite-
lezhetôsége (ledobható 
tárcsák). 

� Gimnasztikai gyûrûk. 
� Kötélmászás lehetôsége. 
� Fizio-labdák több méretben 

(fit ball). 
� Szivacshengerek. A regeneráció

és rehabilitáció elengedhetet-
len kelléke. Emellett más esz-
közökkel is rendelkezünk a 
lágyszövet kezeléshez, trigger 
pont terápiához (Backnobber®, 
keményebb PVC csövek, gumi-
labdák, stb.)

� A Jump Stretch Inc. amerikai 
cégtôl gumiszalagok dinamikus 
terheléshez (az iparunkban a 
standard). Alkalmazkodó ellen-
állást lehetôvé tevô, az ame-
rikai erôemelô- és sport-
mûhelyekben általánosan 
használt igen erôs szalagok, 
amelyek a mozdulatok (pl. a 
guggolás) különbözô pontjait 
eltérôen terhelik, valamint 
csökkentik a fékezés szük-
ségességét, így a nagyon
dinamikus mozgás (gyors 
erô) erôltethetô.

� Zsámolyok és egyéb „ma-
gasítási” megoldások re-
aktív munkához, zsámolyra 

guggoláshoz és egyéb speci-
ális gyakorlatokhoz. 

� Concept 2 (E modell) evezô 
kardiógép. Az egyik legjobb 
metabolikus/kardió munka 
forma, a leghatásosabb moz-
gás, mivel a lehetô legtöbb
izom mûködik nagy mozgástar-
tományban. 

� Boxzsák.
� Szánhúzáshoz eszközök. Ez az

edzésforma komoly általános 
kondicionáló hatással bír
(GPP), valamint regenerációhoz
és speciális képességfejlesz-
téshez kiváló, mivel nem
okoz extrém izomlázat a nega-
tív, excentrikus izomösszehú-
zódás hiánya miatt. 

� Pörölykalapács és gumiabroncs
“kalapács csapásos” kondíció 
fejlesztéshez.

� Speciális farizom-lábhajlító 
edzô pad (beszerzés alatt).

KKAAPPCCSSOOLLAATT  
LLuukkááccss  AAttttiillaa  eeddzzôô
telefon: 30/966-6153
e-mail: Attila.Lukacs@chello.hu

KKaappccssoollaattooss  wweebboollddaallaakk::
http://BudapestBarbell.blog.hu
http://LukacsAttila.blog.hu
www.CrossFit.hu

www.Tesztoszteron.hu
(webmagazin)
www.FitnessExpress.hu
(csomagküldô étrendkiegészítô bolt)
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