A futásról mindenkinek rettenetes gyötrelmek jutnak az eszébe, meg az, hogy képtelen
lenne 50 méternél többet megtenni. Pedig a futóedzésnek számos változata van, az
erôltetett sétától, a lassú, kitartó kocogáson át a sprintekig, vagy a hármat keverve. A
futás az egyik legjobb alakformáló sport, hiszen az erônlét folyamatos javulásával, az
izmok fejlôdésével a test csodás átalakulásra képes. Ami a legvonzóbb: hogy mindezt
néhány hónap alatt el lehet érni.

Fussunk!
Ne csak akkor, ha kergetnek…
Miért is érdemes elkezdeni?
Elsô és talán sokak számára a
legfontosabb ok, hogy a futás kitûnô
kalóriaégetô mozgás. 60 kilósan
közepes tempóban 1000 méteren 300
kalóriát égethetsz. Nem kell évtizedeket szánni rá, hogy amatôr szinten
tökéletes futótechnikád legyen, és látványos eredményt érj el. Fuss 30
percet 3× egy héten, és a tested
kicserélôdik 2 hónap alatt. Ráadásul a
futás semmilyen képzettséget vagy
kivételesen nagy szakmai tudást nem
igényel. Bárki képes rá!

Mire kell figyelni!
• 30 BMI-vel már nem ajánlott futni,
csak sétálni, de ahogy csökken a
súly, úgy növelhetô a tempó.
• Lázasan sose fussunk!
• Krónikus betegségek esetén
konzultálni kell a háziorvossal.
• Legyünk kitartóak, rendszeresen
fussunk, és az eredmény nem
marad el.
Hogyan álljunk neki?
A futóprogram megkezdése elôtt
irány egy sportbolt. Az alapfelszerelésbe érdemes befektetni, de kedvcsinálóként nem árt néhány kiegészítô apróságot is vásárolni. A legfontosabb kiegészítô egy pul zus számmérô, hogy mindig tisztában
legyünk a szervezetünk aktuális
igénybevételével.
Tûzzünk ki hétrôl hétre célokat
magunk elé, s ha sikerül megvalósítani, ünnepeljünk. Például jutalmazzuk meg fáradt lábainkat egy talpmasszázzsal vagy pedikûrrel. Az apró
örömök fenntartják a lelkesedést.
Mi az, amit soha
ne hagyjunk ki?
A futás egyenes út a karcsúsághoz, a legegyszerûbb zsírégetô mozgásforma. Arra azonban feltétlenül
ügyelni kell, hogy mindig az izmok
bemelegítésével kezdjünk és nyújtással fejezzük be.

Gyakran hiszik azt az emberek,
hogy képtelenek a kitartó futásra.
Pedig a futás képessége is elôször a
fejben dôl el, aztán a lábakban. Ha
elszántak vagyunk, ha akarjuk, akkor
meg tudjuk csinálni! Elsôre biztosan
hihetetlen, de, aki fut, az Boldog! A
futás során ugyanis endorfin termelôdik az agyban. Ettôl a természetes
bánatûzôtôl jobb lesz a kedvünk,
harmonikusabbá válunk, megszûnnek az érzelmi hullámzások.
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Bemelegítés
Minden ízületünket (még a csuklókat is) forgassuk át minden lehetséges irányba legalább tízszer. Szökdeljünk és guggoljunk párat. Fokozatosan emeljük a tempót.
Nyújtás
A láb nyújtása: álljunk támadó
állásba, az elöl álló láb derékszögben
hajlik, a hátsót nyújtsuk óvatosan.
Derék, karok nyújtása: csípôszélességnél nagyobb terpeszbe állunk,
a fej fölött kinyújtjuk és összekulcsol-

juk a kezünket, majd óvatosan egyre
lejjebb dôlünk.
Sajátítsuk el a tökéletes
futótechnikát
Vannak emberek, akik csak irigykedve nézik a természetes stílusban,
esztétikusan mozgó futókat. Ha tökéletesítjük a technikánkat, akkor még
egyenletesebben, simábban fogunk
futni, a csukló mozgása légiessé válik,
megszûnik a szenvedés, nem fog
szúrni az oldalunk, megszûnik a sípcsontfájdalom, és valódi profinak fogunk tûnni.
• Nézzünk elôre, tartsuk a tekintetünket a horizonton, ez javítja a testtartásunkat is, ami azt is meghatározza egyúttal, hogy milyen
könnyen lépkedünk.
• Figyeljünk a karunkra! Ne hagyjuk,
hogy a karok keresztbe lendüljenek a testünk középpontján. Tartsuk a karok lengését az elôre-hátra
irányba, a lábak kövessék a kezeket.
• Tartsuk az ütemet! Számoljuk meg,
hányat lépünk egy perc alatt. Az
ideális érték 88 és 92 között van. Ha
halljuk a lépteinknek a puffanását (ne
trappoljunk), akkor rövidítsünk a lépésünkön, hogy újra a kellô ruganyossággal fussunk.
Fontos az étkezés is!
Soha ne fussunk éhgyomorral! Ha
a célunk a testsúlycsökkentés, szénhidrátmentesen étkezzünk a futás
elôtt 1—2 órával. (Ez egyénenként eltérô lehet, tapasztaljuk ki, hogy melyik a
jó idôpont. Akkor jó, amikor még nem
éhezünk futás közben, és a kezdéskor
nincs teli a gyomrunk.). Mozgás közben fogyasszunk alacsony szénhidráttartalmú izotóniás italt. Futás után
pedig az étkezésünk tartalmazzon
fehérjét és komplex szénhidrátot.
(Kevés gyors felszívódásút és több
lassú felszívódásút). Ne feledkezzünk
meg a nyomelemekrôl sem: kalcium,
kálium, magnézium, vas.

Ezt a programot ismételjük az erônlétünknek megfelelôen 2—3 hétig. Mit
jelent, hogy erônlétnek megfelelôen?
Ha elsôre ment a 20 perc futás, akkor
két hét elteltével programot válthatunk, de ha még két hét múlva se
megy a 20 perc egyben, akkor akár 4
hétig is csinálhatjuk ezt a programot.
A lényeg, hogy rendszeres legyen a
mozgás, és ne adjuk fel!

Futóprogramok
Nincs két egyforma futóprogram,
próbáljuk ki ôket egy héten keresztül,
aztán meglátjuk, mit hoz ki belôlünk.
Variálhatjuk is a programokat, mert az
csökkenti a monotóniát, megóv bennünket a sérülésektôl. Ha mindig
ugyanazzal a sebességgel futunk
ugyanazon a távon, akkor megrekedünk a fejlôdésben.
Kezdô program
1. nap
Bemelegítés: 5—10 perc könnyû
jogging vagy élénk séta, aztán rövid
nyújtás.
Futás: 20 perc lassú-közepes intenzitású futás, ez azt jelenti, hogy ôrizzük meg a nyugodt szívverést a teljes
idô alatt. A legegyszerûbb, ha halkan
egy ismerôs dal szövegét mormoljuk,
amíg képesek vagyunk énekelni, addig jó a tempó. Persze pulzus mérôvel ez lényegesen egyszerûbb.
220-ból (ez a maximál pulzusunk)
vonjuk ki az életkorunkat, a kiszámolt
értéknek határozzuk meg a 70—80%-át,
és a futás közben a két érték között
legyen a pulzusunk. Nézzünk egy példát. Én 44 éves vagyok 220-44=176. A
176-nak a 70%-a 123, a 80%-a pedig
140. Tehát futás közben a pulzusomnak, ha közepes intenzitást célzok
meg, 123 és 140 között kell lennie.
Kezdetekben inkább az alsó érték
körül legyen aztán, azután, ahogy egyre jobban megy, úgy közelítse meg a
felsô értéket. Ha elsôre nehéz a 20
perc egybefüggô futás, akkor osszuk
a programot két részre, és kétszer 10
percig fussunk, közte tartsunk 5 perc
szünetet, amikor lassan sétálunk vagy
kocogunk.
2. nap
Ne fussunk! Adjunk szünetet az
izmainknak a szükséges regenerációhoz, erôsebbek leszünk a következô
napon. Ha mozgásra vágyunk, ússzunk
egy nagyot, vagy vezetetten strechingeljünk vagy jógázzunk inkább.

Változtassunk terhelést!
1. nap
Bemelegítés: 5—10 perc könnyû
jogging vagy élénk séta, aztán rövid
nyújtás.
Futás: most már könnyen megy a
20 perces futás, ezért változtatunk a
terhelésen. Úgynevezett intervall futásokat fogunk végezni. 2 percig fussunk teljes erôbôl, majd 8 percig
sétáljunk, aztán még 2 perc sprint és
8 perc séta, ezt ismételjük négyszer.
2. nap
Adjunk magunknak egy szabad
napot. Figyeljünk az étkezésre is!
Figyeljünk a testünk jelzéseire. Az
izomláz bizonyos mértékig hasznos,
amikor érezzük, hogy teltebbek, picit
fájdalmasak az izmaink (lábad, vállad,
karok) azzal nincs semmi probléma.
Mikor viszont a tejsavasodás olyan
mértéket ölt, hogy akadályoz a mozgásban, az már a túlterhelés jele.
Ebben az esetben feküdjünk bele egy
nagy kád meleg, fürdôsós vízbe, és
nyújtsuk át a melegvizes közegben az
izmainkat. Ne hagyjuk ki a másnapi
edzést, csak térjünk vissza a kezdô
szintre.
Ezt a szintet is edzettségi állapotunknak megfelelôen kell nehezíteni. A
legjobb itt is, ha pulzusmérôt használunk. A pulzusnak a séta alatt vissza
kell térnie a kezdeti szintre. Tehát, ha
70-et vert a szívünk percenként az
edzés elôtt, és a 6. percben a séta
alatt már újra 70 körül van (2—3
ütés/perc eltérés lehet), akkor a következô futó napon marad a 2 perc intenzív futás, de a séta idejét csökkentsük
6 percre. Ezt a programot egészen
addig csináljuk, amíg a két perc gyors
futás után 4 perc múlva újra kiindulási
értékû a pulzusunk. Ekkor mehetünk a
következô szintre.
Hangsúlyozom, hogy minél roszszabb az állóképességünk, minél
nagyobb a testsúlyunk, annál hoszszabb idô kell a szervezetednek, hogy
alkalmazkodjon a terheléshez. Ne
legyünk türelmetlenek, tartsunk ki, és
meglesz az eredmény. Lesznek
napok, amikor nincs kedvünk az intervallhoz, vagy, mert fáradtak vagyunk,
vagy, mert csak rossz napunk volt,
ilyenkor nyugodtan térjünk vissza a 20

perces közepes intenzitású futásra,
a lényeg, hogy ne hagyjuk ki az
edzésnapot.
Monotónia ellen!
1. nap
Bemelegítés: 5—10 perc könnyû
jogging vagy élénk séta, aztán rövid
nyújtás.
Futás: az egyenletes intenzitású
futás idejét szépen fokozatosan emelni fogjuk. Ha az elsô két programot
tisztességesen végigcsináltuk, akkor
a 30 perces közepes intenzitású futás
már elsô alkalommal menni fog. Teszteljük magunkat!
2. nap
Most nincs szünet, hanem intervallfutás van. Tehát 2 perc sprint és 4
perc lassú futás vagy séta, ezt ismételjük meg ötször.
3. nap
Most ez lesz a pihenônap.
Vegyünk egy jó meleg fürdôt vagy
wellnesseljünk, ha van idônk és lehetôségünk rá. Kiváló hatású lehet egy
sportmasszázs.

Ezt a három napot ismételjük, az
egyenletes intenzitású futásnál növeljük az idôt egészen 50 percig, az intervall-futásokon, ha elértük a 2 perc
gyors, 4 perc lassú futást és megfelelô a pulzusszámunk, akkor ezen
ne változtassunk.
Ezzel készen is vagyunk. Innentôl
már mindenki maga játszadozhat a
kilométerekkel és az intenzitással,
csak az erônlét, a kitartás szabhat
határt.
Haris Éva egészségügyi szaktanár
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