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Edzésterv fizikai tesztek teljesítéséhez 

Tisztelt Sporttársak! 

 

Az alábbi edzésterv olyan céllal készült, hogy útmutatást adjon Nektek az MKSZ JAB és a 

BKSZ JAB követelmény rendszerében előírt fizikai felmérési szint teljesítéséhez szükséges 

felkészüléshez. 

 

Az edzés tervezeteket 1 hónap időtartamú részletességgel adjuk meg, az alábbi felkészültségi 

szintek szerint: 

• kiemelkedő – akik teljesítménye legalább + 10 %-al meghaladja az előírt szintet 

• haladó – akik teljesíteni tudják az előírt szinteket. 

• kezdő – akik nem tudják teljesíteni az előírt szinteket 

 

Kiemelkedő szint: 

 

Azok a sporttársak, akik nagy magabiztossággal, legalább + 10 % különbséggel teljesíteni 

tudják a tőlük elvárt szinteket, mind az ingafutáson, mind a Cooper teszten, azoknak hetente 

2 alkalmat javasolunk edzésre az erőállapotuk megtartása végett, és havonta 1-1 alkalmat, 

hogy mind két fizikai teszt fajtát teljesítsék, az alábbiak szerint: 

 

• 1 hét 

� 1 alkalom: hosszú távú állóképességet megtartó/fejlesztő futás, minimum 4 km. . – 

közepes iram 

� 2 alkalom: rövid távú futás, gyorsaságfejlesztéssel: folyamatos futás közben 

tempóváltások. (pl. 100m kocogás – 100m gyors futás – 100m kocogás – 100m 

közepes iram, stb) 

• 2 hét 

� 1 alkalom: hosszú távú állóképességet megtartó/fejlesztő futás, minimum 4 km. . – 

közepes iram 

� 2 alkalom: ingafutás szint felmérése – célszerű elmenni a „falig”, tehát ameddig 

bírjátok 

• 3 hét 

� 1 alkalom: hosszú távú állóképességet megtartó/fejlesztő futás, minimum 4 km. . – 

közepes iram 
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� 2 alkalom: rövid távú futás, gyorsaságfejlesztéssel: folyamatos futás közben tempó 

váltások. (pl. 100m kocogás – 100m gyors futás – 100m kocogás – 100m közepes 

iram, stb) 

• 4 hét 

� 1 alkalom: Cooper teszt teljesítése – célszerű a 12 percet végig futni 

� 2 alkalom: rövid távú futás, gyorsaságfejlesztéssel: folyamatos futás közben 

tempóváltások. (pl. 100m kocogás – 100m gyors futás – 100m kocogás – 100m 

közepes iram, stb) 

 

Haladó szint: 

 

Azok a játékvezetők, akiknek a fizikai felkészültsége elfogadható, de az elő írt szintek elérése 

„pont” megvan, azoknak a kondícióját fejleszteni szükséges, ehhez az alábbi programot 

javasoljuk: 

• 1 hét 

� 1 alkalom: hosszú távú állóképességet megtartó/fejlesztő futás, minimum 5 km. – 

közepes iram 

� 2 alkalom: Fitnesz termi edzés (kb. 1,5 óra/alkalom) az alábbiak szerint: 

� futógép – 20 perc ( a gépen lévő sebességi szintek: minden szint megegyezik a 

sebességgel km/h-ra vetítve, tehát a 12 szint = 12 km/h – 12 perc = 2400 m) 

� Erőfejlesztő gépek használata izomcsoportonként váltva – nem nagy súlyokkal, 

nem a gyors izomtömeg növelés a tét (az lassít is), hanem az általános kondíciónk 

javítása és a zsír égetése 

� futógép – gyorsaság fejlesztés – 2 perces időtartamokat teljesítve 13 erőségi 

szinten vagy az felett – 3 x-i ismétléssel – 2 perces szünettel 

� 3 alkalom: rövid távú futás, gyorsaságfejlesztéssel: folyamatos futás közben 

tempóváltások. (pl. 100m kocogás – 100m gyors futás – 100m kocogás – 100m 

közepes iram, stb) 

• 2 hét 

� 1 alkalom: hosszú távú állóképességet megtartó/fejlesztő futás, minimum 5 km. – 

közepes iram 

� 2 alkalom: ingafutás szint felmérése – célszerű elmenni a „falig”, tehát ameddig 

bírjátok 

• 3 hét 

� 1 alkalom: hosszú távú állóképességet megtartó/fejlesztő futás, minimum 5 km. – 

közepes iram 
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� 2 alkalom: Uszoda – itt kifejezetten a légzés kapacitást és szabályozást növeljük ill. 

fejlesztjük: 2 x 30 perc folyamatos úszás, amennyiben lehetőség van, szauna 

használat. 

� 3 alkalom: rövid távú futás, gyorsaságfejlesztéssel: folyamatos futás közben tempó 

váltások. (pl. 100m kocogás – 100m gyors futás – 100m kocogás – 100m közepes 

iram, stb) 

• 4 hét 

� 1 alkalom: Cooper teszt teljesítése – célszerű a 12 percet végig futni 

� 2 alkalom: rövid távú futás, gyorsaságfejlesztéssel: folyamatos futás közben 

tempóváltások. (pl. 100m kocogás – 100m gyors futás – 100m kocogás – 100m 

közepes iram, stb) 

 

Kezdő szint: 

 

Azok a játékvezetők, akiknek a fizikai állapota gyenge és az elő írt szinteket nem tudják 

elérni, azoknak az alábbi programot javasoljuk, ugyanis nekik intenzív fejlesztésre van 

szükség a kívánt állóképesség eléréséhez: 

 

Először egy 5 hetes felkészülési programot kell megtenniük az alábbiak szerint  

• 1 hét 

� 1 alkalom: hosszú távú állóképességet fejlesztő futás, minimum 5 km. – közepes iram 

� 2 alkalom: Fitnesz termi edzés (kb. 1,5 óra/alkalom) az alábbiak szerint: 

� futógép – 30 perc (a gépen lévő sebességi szintek: minden szint megegyezik a 

sebességgel km/h-ra vetítve, tehát a 12 szint = 12 km/h – 12 perc = 2400 m) 

� Erőfejlesztő gépek használata izomcsoportonként váltva – nem nagy súlyokkal, 

nem a gyors izomtömeg növelés a tét (az lassít is), hanem az általános kondíciónk 

javítása és a zsír égetése 

� futógép – gyorsaságfejlesztés – 2 perces időtartamokat teljesítve 13 erőségi 

szinten vagy az felett – 5 x-i ismétléssel – 2 perces szünettel 

� 3 alkalom: rövid távú futás, gyorsaságfejlesztéssel: folyamatos futás közben 

tempóváltások. (pl. 100m kocogás – 100m gyors futás – 100m kocogás – 100m 

közepes iram, stb) 

� 4 alkalom: Uszoda – itt kifejezetten a légzés kapacitást és szabályozást növeljük ill. 

fejlesztjük: 2 x 30 perc folyamatos úszás, amennyiben lehetőség van, szauna 

használat. 

• 2 hét 

� 1 alkalom: hosszú távú állóképességet fejlesztő futás, minimum 5 km. – közepes iram 

� 2 alkalom: Fitnesz termi edzés (kb. 1,5 óra/alkalom) az alábbiak szerint: 
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� futógép – 30 perc (a gépen lévő sebességi szintek: minden szint megegyezik a 

sebességgel km/h-ra vetítve, tehát a 12 szint = 12 km/h – 12 perc = 2400 m) 

� Erőfejlesztő gépek használata izomcsoportonként váltva – nem nagy súlyokkal, 

nem a gyors izomtömeg növelés a tét (az lassít is), hanem az általános kondíciónk 

javítása és a zsír égetése 

� futógép – gyorsaságfejlesztés – 2 perces időtartamokat teljesítve 13 erőségi 

szinten vagy az felett – 5 x-i ismétléssel – 2 perces szünettel 

� 3 alkalom: rövid távú futás, gyorsaságfejlesztéssel: folyamatos futás közben 

tempóváltások. (pl. 100m kocogás – 100m gyors futás – 100m kocogás – 100m 

közepes iram, stb) 

� 4 alkalom: Uszoda – itt kifejezetten a légzés kapacitást és szabályozást növeljük ill. 

fejlesztjük: 2 x 30 perc folyamatos úszás, amennyiben lehetőség van, szauna 

használat. 

• 3 hét 

� 1 alkalom: hosszú távú állóképességet megtartó/fejlesztő futás, minimum 5 km. – 

közepes iram 

� 2 alkalom: Fitnesz termi edzés (kb. 1,5 óra/alkalom) az alábbiak szerint: 

� futógép – 30 perc (a gépen lévő sebességi szintek: minden szint megegyezik a 

sebességgel km/h-ra vetítve, tehát a 12 szint = 12 km/h – 12 perc = 2400 m) 

� Erőfejlesztő gépek használata izomcsoportonként váltva – nem nagy súlyokkal, 

nem a gyors izomtömeg növelés a tét (az lassít is), hanem az általános kondíciónk 

javítása és a zsír égetése 

� futógép – gyorsaságfejlesztés – 2 perces időtartamokat teljesítve 13 erőségi 

szinten vagy az felett – 5 x-i ismétléssel – 2 perces szünettel 

� 3 alkalom: rövid távú futás, gyorsaságfejlesztéssel: folyamatos futás közben 

tempóváltások. (pl. 100m kocogás – 100m gyors futás – 100m kocogás – 100m 

közepes iram, stb) 

� 4 alkalom: Uszoda – itt kifejezetten a légzés kapacitást és szabályozást növeljük ill. 

fejlesztjük: 2 x 30 perc folyamatos úszás, amennyiben lehetőség van, szauna 

használat. 

• 4 hét 

� 1 alkalom: hosszú távú állóképességet megtartó/fejlesztő futás, minimum 5 km. – 

közepes iram 

� 2 alkalom: Fitnesz termi edzés (kb. 1,5 óra/alkalom) az alábbiak szerint: 

� futógép – 30 perc (a gépen lévő sebességi szintek: minden szint megegyezik a 

sebességgel km/h-ra vetítve, tehát a 12 szint = 12 km/h – 12 perc = 2400 m) 

� Erőfejlesztő gépek használata izomcsoportonként váltva – nem nagy súlyokkal, 

nem a gyors izomtömeg növelés a tét (az lassít is), hanem az általános kondíciónk 

javítása és a zsír égetése 

� futógép – gyorsaságfejlesztés – 2 perces időtartamokat teljesítve 13 erőségi 

szinten vagy az felett – 5 x-i ismétléssel – 2 perces szünettel 
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� 3 alkalom: rövid távú futás, gyorsaságfejlesztéssel: folyamatos futás közben 

tempóváltások. (pl. 100m kocogás – 100m gyors futás – 100m kocogás – 100m 

közepes iram, stb) 

� 4 alkalom: Uszoda – itt kifejezetten a légzés kapacitást és szabályozást növeljük ill. 

fejlesztjük: 2 x 30 perc folyamatos úszás, amennyiben lehetőség van, szauna 

használat. 

• 5 hét 

� 1 alkalom: ingafutás szint felmérése – célszerű elmenni a „falig”, tehát ameddig 

bírjátok 

� 2 alkalom: Cooper teszt teljesítése – célszerű a 12 percet végig futni 

Amennyiben az 5. héten teljesíteni tudjuk az előírt szinteket, akkor felléptünk a haladó 

szintre. 

Mind három edzettségi szinthez tartozó program havi bontású, mely programokat 

folyamatosan kell végezni egész évben, hónapról hónapra! 

 

A BKSZ JAB havi 1 alkalommal biztosít lehetőséget a fizikai tesztek teljesítéséhez, előre jelzett 

időpontban, melyről értesítést kaptok. 

Végül egy két tanács: 

1. Az edzés napokat célszerű az alábbiak szerint megválasztani: 

• kivalló: kedd, csütörtök 

• haladó: hétfő, szerda, csütörtök 

• kezdő: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, az 5. héten elvégzendő szintfelmérést 

célszerű két egymást követő napon elvégezni. 

2. Fontos hogy mindenki a saját erőnléti lehetőségéhez képest végezze a felkészülést, 

válassza meg a gyakorlatok (edzésen belül) közötti pihenő időt. Cél az erőnlétünk 

fejlesztése, nem az hogy 20 perc után „kidőljünk” vagy megsérüljünk! 

3.  Az edzések előtt bemelegíteni, és az edzés végén (amennyiben lehetőség van rá, 

közben) nyújtani kötelező! 

4. Tudatosan és változatosan kell táplálkozni. Az nem megoldás, hogy elkezdjük a 

munkát, és nem eszünk semmit! 

5. A fenti edzés terv egy tervezet, természetesen ettől el lehet térni, (lehetnek 

egyénenként olyan gyakorlatok, melyek hatékonyabbak adott személyre) a lényeg, 

hogy a fizikai edzettséget elérő és fenntartó program legyen tudatos és rendszeres. 
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Mielőtt még a végére érnénk, részletesebben beszélnünk kell egy dologról, mégpedig a 

táplálkozásról. Ez azért szükséges, mert általában aki nem tudd teljesíteni valamilyen fizikai 

követelményt, annak az egyik gyakori oka a súlyfelesleg megléte, amit meg kell(ene) 

szüntetni, legalábbis mérsékelni. De ezt nem lehet ész nélkül csinálni, mint például egész nap 

nem enni, vagy hiányosan táplálkozni, pláne úgy hogy közben fizikailag terheljük magunkat. 

Ezt csak tudatos táplálék bevitellel lehet elérni. Az egyik leghatékonyabb testsúly csökkenést 

előidéző étrendváltoztatás az, hogy ha nem fogyasztunk szénhidrátot, jellemző nevén 

kenyeret. Amennyiben ezt be tudjuk tartani, akkor rövid távon (2-3 hét) 4 – 6 kilótól meg 

tudunk szabadulni, minden megerőltetés nélkül. Persze, szénhidrátra szükség van, ezért ezt 

helyettesíteni kell, pl. teljes kiőrlésű kétszersülttel, „abonett”-el, stb. Ezeket megtaláljátok a 

nagyobb élelmiszerboltok polcain.  

És végül este ne egyetek nehéz ételt ( csak pl. levest), és napközben lehetőleg a köreteket – 

mint sült krumpli – helyettesítsétek rizzsel, zöldséggel. A gyors éttermi kaját pedig kerüljétek. 

 

 

Sikeres felkészülést és fizikai felmérést kívánva: 

           BKSZ JAB 

 

 


