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Teljesítménysport csak a közelmúlttól napjainkig 

Szabadstílusú BMX  

Edző nélküli sportág - önfejlesztés 

Fogékonyság az egyéni meglátásokra, szemléletre 

1 



Mire fogunk kitérni 

◦ A kiegészítő edzésmódszerek 

 

◦ A test karbantartása, sérülékenység 

 

◦ Szellemi tréning, mentalitás 

 



  🏃  

Régi irányzatok 

Kizárólag futó edzések 

Időpocsékolás 

1980  

 

Futók korai edzésmódszerei 



Funkcionális edzés 
Kísérlet. Sportolók egyik fele 60 napig csak funkcionális erősítés, 

másik csoport csak izolált konditermi gépeken 

196% javulás egyensúlyérzékben 

30% enyhülés izületi panaszokban 



Üzleti érdek 

Szponzoráció, reklám 
 
TRX 
Kettlebell/Girja 
B.O.S.U 



Olimpiai súlyemelés, erőedzés 

Sérülésveszély – ha hiányzik a szakmaiság 

Kötött izmok 

Súlyemelés túlzott összetettsége 

Kenusoknál, vívóknál jellemző asszimetria 

Erőedzés lassít? – határozott cáfolat érkezett 



Nagy Ákos súlyemelő edző – Crossfit Trafo Budapest 

Súlyemelés specializálása - részgyakorlatok 

Súlyemelésben alacsony sérülékenység – sok mobilizálás 

elkerülhetetlensége miatt 

 

 

Szakképzettség hiánya 

Súlypontemelkedés - láberő 



Példák sportolókra 

Sikeres sportolók 

Új szemlélet gyakorlati példái 



VERTIMAX V8 – robbanékony izomfejlesztés – minden végtag 



https://www.youtube.com/watch?v=Gr7_X4Wubac&t=1s 
 

Mit érdemes megfigyelni: A gép külön tud minden végtagra kapcsolódni, 

ezáltal külön fejleszthetők a mozgásrészek, teljesen lebontható a mozgás a 

fejlesztendő kicsi részmozdulatokra. 

Sean Pena erőnléti edző 

  
Justin Gatlin és jamaikai női 4x100 tagjai többek közt 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gr7_X4Wubac&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Gr7_X4Wubac&t=1s


https://www.youtube.com/watch?v=-eT_UKsLKa0&t=1287s 
 

Mit érdemes megfigyelni: 19:05-től kezdik használni a VERTIMAX gépet. Nem 

csak atlétikai, hanem csapatsportokban is megfigyelhető a gép. NFL 

futójátékosoknak az első 5 yardon kell elérniük a lehető legnagyobb 

sebességet, erre van kihegyezve a posztjuk, ezért rengeteg a robbanékony 

erőfejlesztés. 

Ray Rice 

 
NFL futójátékos 

https://www.youtube.com/watch?v=-eT_UKsLKa0&t=1287s
https://www.youtube.com/watch?v=-eT_UKsLKa0&t=1287s
https://www.youtube.com/watch?v=-eT_UKsLKa0&t=1287s


https://www.youtube.com/watch?v=bPPqYSrVsU0&t=106s 
 

Mit érdemes megfigyelni: A delfinezés mozdulatát, és más mozdulatokat is 

teljesen lemodelleznek edzőtermi keretek között, ugyanis a delfinezéshez 

nem elég a megfelelő tüdőkapacitás és technika, bombaerős törzsizmokra 

van szükség hozzá! 

Az amerikai úszók fegyvere, a delfinezés 

 

Nem csak technika, erős törzsizmok 

https://www.youtube.com/watch?v=bPPqYSrVsU0&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=bPPqYSrVsU0&t=106s


https://www.youtube.com/watch?v=xW-nWnl5hYk 
 

Mit érdemes megfigyelni: Hihetetlen hangsúly az összpontosítás 

fejlesztésén. Passzív pihenés nincs, erősítő gyakorlatok közt is 

készségfejlesztő pihenés. (Zsonglőrködés, egyensúlyozó labda, 

egyensúlyozó tábla) 

Az eszközök is a pedálozásra, valamint a kerékpár kormány pozícióra 

vannak átalakítva, teljes lemodellezése a versenypályán szükséges 

erőnek. 

Nino Schurter 

Olimpiai arany-, ezüst-, bronzérmes 

 

Koordináció, erőfejlesztés, egyensúly 

https://www.youtube.com/watch?v=xW-nWnl5hYk
https://www.youtube.com/watch?v=xW-nWnl5hYk
https://www.youtube.com/watch?v=xW-nWnl5hYk
https://www.youtube.com/watch?v=xW-nWnl5hYk


https://www.facebook.com/skadefri/videos/vb.1753043331639092/1869343406675750/?type=2&theater 
 

Mit érdemes megfigyelni: Kondigépes gyakorlatok mellett hatalmas 

hangsúly a saját súlyos erőfejlesztésen és a koordináción. Minden 

mozdulat a síelés pozíciójához, igényeihez alakítva, teljes 

lemodellezés. 

Aleksander Aamodt Kilde és Aksel Lund Svindal 

 

Koordináció, erőfejlesztés, egyensúly 

https://www.facebook.com/skadefri/videos/vb.1753043331639092/1869343406675750/?type=2&theater
https://www.facebook.com/skadefri/videos/vb.1753043331639092/1869343406675750/?type=2&theater


“ 

Felmérések teljes hiánya 

Rio – váratlan sérülés – 109. hely 

Teljes fordulat az edzésprogramban 

Heti 10-12 óra gimnasztika, nyújtás, 

mobilizálás 

Érezhető javulás  

Csere Gáspár 
maratonista, Rio 2016 marathon táv 



“ 

Nem egyértelmű a kapcsolat a nyújtás és a 

sérülékenység csökkenése közt 

Tudatos edzés a kulcs. A test összhangban 

tartása 

Regeneráció lerövidül – teljesítménynövelés 

gyorsul  
Shenker Benjámin  
reumatológus, gyógytornáz, BMX világbajnok 



Bemelegítés, mobilizálás, karbantartás 

SMR  Self Myofascial Release  

 

Michael Boyle – cipőfűző hasonlat 

 

Váll  

Csípő 

Boka 



Place your screenshot here 

Dmitry Klokov 

Olimpiai ezüstérmes, -105 kg 

https://www.youtube.com/watch?v=x522dB-4y2w&t=81s            
 

0.27-től látható a farizom, combhajlító, középső háti 
szakasz SMR-ezése a tolódzkodó segítségével.  

Orosz súlyemelésben ez a fajta izomlazítás régóta bevett 
módszer, mindent használnak erre amit csak találnak, 

nem csak a divatos masszázshengereket 

https://www.youtube.com/watch?v=x522dB-4y2w&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=x522dB-4y2w&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=x522dB-4y2w&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=x522dB-4y2w&t=81s


“ 
„Súlyemelés kiemelkedően alacsony arányt 

mutat a sérülékenység tekintetében” 
-ennek oka a megfelelő mobilitási munka, amely elengedhetetlen a 

megfelelő mélyguggolások, beülések eléréséhez. 

Nagy Ákos 
Sydney kerettag, súlyemelő edző 



Place your screenshot here 

 

Látható eredmény 

https://www.youtube.com/watch?v=cVV
UtV5W85I 

 
Látható, hogy milyen rugalmasságot tud elérni 

egy 105 kg-os professzionális súlyemelő is. A 
nagy izomtömeg nem ad felmentést a nyújtás 

alól. 

https://www.youtube.com/watch?v=cVVUtV5W85I
https://www.youtube.com/watch?v=cVVUtV5W85I
https://www.youtube.com/watch?v=cVVUtV5W85I


Range of Motion Fitness 

facebook.com/romfitness 

 

www.romfitness.com 

 

online videók, mobilizációs 

tanácsok, online 

tanácsadás skype-on 

keresztül egy amerikai 

terapeutától. 

http://www.romfitness.com/


ROMWOD - mozaikszó 

https://romwod.com/ 

 
-egyszerű feladatkiosztás napi 

szinten 

-könnyen beépíthető, csak végig 

kell csinálni a 19-23 perces 

mobilizációs programokat 

naponta 

-ingyenes próbaverzió (utána havi 

maximum 2000 Ft körüli összeg) 

 

 



Mobilitás, rugalmasság fejlesztésének pszichológiája 

Rutinszerűvé válás 

Felmérések hiánya 

Nehézség: Kompetitív célok túlzottan előtérbe helyezése  

Egymás közti presztízs, Crossfit sportág példája  



Place your screenshot here 

Conor Mcgregor és Ido Portal (ennek a névnek érdemes utánanézni) 

 

MMA világbajnok és a „Movement training” atyja 

https://www.youtube.com/watch?v=VLyN7y1ph
QE 

 
„Movement training” feltalálása. Elemi mozgások 

újra értelmezése, mobilitás, ütemérzék, 
folyamatosság, folytonosság, az egész test 

rendszerbe szedése. Rengeteg sportoló keresi 
fel, és komoly javulás látható a tanításai 

eredményeképp. 

https://www.youtube.com/watch?v=VLyN7y1phQE
https://www.youtube.com/watch?v=VLyN7y1phQE
https://www.youtube.com/watch?v=VLyN7y1phQE


https://www.youtube.com/watch?v=DOXJM8tJZb0 
 

Nyári off-szezon felkészülés végén kiviszik a guggoló kereteket a stadionba 

éjszaka, és versenyként összemérik ki mennyit fejlődött. 

 

Az edző a végén nagyon hatásosan üzeni a srácoknak, hogy „amit a 

keretben teszel az nem határoz meg téged. Amit a pályán teszel, az 

meghatároz.” 

„Ha a nap lemegy…” 

 

Egymás közti versengés 

Az edző végső gondolata 

https://www.youtube.com/watch?v=DOXJM8tJZb0
https://www.youtube.com/watch?v=DOXJM8tJZb0


https://www.youtube.com/watch?v=rP7m61gGmP4&t=73s 
 

Nagyon alapos közös hengerezés, nyújtás, csípő mobilizálás és csak utána 

mehetnek be az edzőterembe.  

Súlyemelő gyakorlatok beépítése. Komoly mérőeszközök a láberő 

nagyságára és a láberő leadásának gyorsaságára. 

 

Megjegyzés: Tetőtől talpig ugyanaz a szerelés, ami azt üzeni: Az egyetlen 

dolog amivel ki tudsz tűnni, az az állhatatosságod, lelkesedésed, akaratod, 

befektetett munkád. 

Fiataloknál különösen jelentős hogy miben határozzák meg az egymás közti 

presztízst. 

Auburn egyetemi futball 

 

gyorsaság, robbanékonyság, súlypontemelkedés 

https://www.youtube.com/watch?v=rP7m61gGmP4&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=rP7m61gGmP4&t=73s


Do your job!  

A dolgodat tedd! 
New England Patriots – elmúlt 30 év legsikeresebb csapata 



“ 

Csere Gáspár Szántó Sándor Shenker Benjámin 

Nagy Ákos Kovács Sándor Ungvári Miklós 



Figyelemfelhívás 

Tájékoztatás 

Ismeretbővítés 

Köszönöm a figyelmet! 
Elérhetőségek: 

tajtigabor@victoryfitness.hu   

 


