
796 S 59 Könyv
Simon, Christian: Atlétika : futótechnikai variációs edzések
 A könyv a technikai és koordinációs edzés kérdéskörét ragadja meg és a mozgáskutatás időszerű felismeréseiből vezeti le 
a technikai, illetve koordinációs edzés új lehetőségeit. Ez a könyv azoknak az edzőknek, atlétáknak, sporttudósoknak 
és testnevelő-hallgatóknak szól, akik a gyakorlatban szembesülnek azzal a problémával, hogy miként lehet elsajátítani
 és javítani az atlétika mozgástechnikáit.
Dialóg Campus Kiadó (cop. 2005); 125 p.,

http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b173433

796  T 98 Könyv
Tvrzník, Ales: Futás : a joggingtól a maratonig
A könyv a gyakorlati tanácsok mellett megismertet a sport történetével, élettani hatásaival, tájékoztat a megfelelő
táplálkozásról, felszerelésről és ruházatról, valamint edzésterveket, ötleteket ad az edzés hatékonyságának növelésére. 
A gyakorlatok leírását ábrák és színes képek egészítik ki. Kezdő és haladó sportolók egyaránt hasznos információkat találnak
minden kötetben.
Cser Kiadó (2003); 126 p., [8] t., ill., részben színes - (Fitten &egészségesen)

http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b159377

796  S 68
 Snow Andrea: Több mint futó
Egyik legismertebb hazai művelője Andrea Snow, aki civilként ingatlanfejlesztőként dolgozik, már számos alkalommal futotta le 
a maratoni távot egy-egy jó cél érdekében több ,mint 57 millió forint adományt gyűjtött össze, elsősorban az általa létrehozott, állami
gondozott gyerekekkel foglalkozó Csemete Alapítvány javára).  Színes fotók kíséretében ejt szót a futásról, mint életstílusról, a futás
előkészítéséről, a jó futó titkáról, a megfelelő táplálkozásról, a sérülések megelőzéséről, a versenyzésekről, 
a félmaratonokról és maratonokról. 
Kossuth (cop. 2016); 189, [1] p., ill., főként színes
http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b250836

   796  F 95
 Amby Burfoot: Futók könyve : minden, amit a futásról tudni kell
A könyv összegyűjti a legjobb és a leghasznosabb eddig megjelent futótanácsokat és ötleteket, mely áttekinthető, könnyen
használható.
Az adatok hitelesek, a világ harminc éve vezető futólapja, a Runner's World magazin éveken át részletesen foglalkozott
minden egyes témakörrel.
Bona Kiadó (cop. 1999); 272 p., ill.

http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b103747

796  G 19
 Galambos Ádám: Nem szégyen a futás, de hasznos : gyakorlati tanácsok futóknak, kidolgozott edzéstervekkel
Ez a könyv azoknak szól, akik: - épp most ismerkednek a futással - tartósan szeretnének lefogyni, alakjukat kontroll alatt
tartani , rendszeresen edzenek, de bizonyos távokon jobb időeredményt szeretnének elérni - hatékonyan ki szeretnék
használni a futás adta értékeket a mindennapok során A személyes tapasztalatokra alapozott könyv az egyes szintekhez
kidolgozott részletes edzéstervtáblázatokat is tartalmaz. 
Columb Kiadó (2009); 80 p., ill.
http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b191001

796  D 32
De Sena, Joe: Spártára fel! : megalkuvást nem tűrő útmutató az akadályok leküzdéséhez és életed csúcsteljesítményéhez
A Spartan Race-nek ma már több mint egymillió fanatikus rajongója van. Ők azok, akik aláírták az akár a halál lehetőségét is elfogadó
nyilatkozatot, részt vesznek a világszerte megrendezett különböző akadályversenyeken, és a mindennapi életben is betartják a
"spártai szabályokat". Ennek különböző fokozatai  vannak: az öt kilométeres, 15 akadályt felvonultató Sprint, a 13 kilométeres, 20
akadállyal ellátott Super, valamint a 21 kilométeres, 25 akadályos Beast, és az egész világot behálózó versenysorozat. Ezen életmód-
és versenyprogram alapjait, filozófiáját ismerteti a szerző, kitérve a szükséges pszichikai feltételekre, az akadályok leküzdésének
módjára, a spártai erőnlét megszerzésére és megtartására.
Lábnyom Könyvkiadó (2015); 225 p., ill.. -·Bibliogr. a jegyzetekben
http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b246587

Futás
 ajánló bibliográfia 
 Válogatás a József Attila Megyei és Városi Könyvtár gyűjteményéből

https://www.antikvarium.hu/szerzo/amby-burfoot-se-57930


796  J 75
Jornet, Kilian: Futni vagy meghalni
Kilian Jornet 1987-ben született. Élete első éveit a pireneusokbeli Cap del Rec turistaházban töltötte, ahol a szülei dolgoztak.
Fiatal kora óta érdekli a síelés és a magashegységek világa. Hatévesen már megjárta az Aneto és a Posets csúcsát. Tízévesen
végigjárta a Pireneusokat kelet-nyugati irányban átszelő túraútvonalat. Jelenleg számos hegyifutásrekordot mondhat
magáénak, háromszoros skyrunning-világbajnok, négyszeres Európa-bajnok és háromszoros UTMB-világbajnok
 (Ultra-Trail du Mont-Blanc, 2008, 2009, 2011), egyéb komoly túrasí- és hegyifutó-teljesítményei mellett.
Gabo Kiadó (cop. 2014); 239 p., [8] t., ill., színes
http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b236333.2

796  G 55
Gotaas Thor: A futás kultúrtörténete
A mozgás ezen alapvető formáját mindig a kor és a társadalom függvényében kell értelmeznünk. Számtalan eltérő okból eredt már
futásnak az ember - elég csak a halál elől menekülő nomádok és a jól táplált városi kocogók közti különbségre gondolnunk" 
- írja a futást maga is gyakorló A könyvet egy norvég néprajzkutató, író, Thor Gotaas írta. A szerző a futás történetének
bemutatásával az ókortól a modern korig számos izgalmas háttér-információval szolgál. A vikingek például lovakkal versenyeztek,
hogy ezzel tartsák karban izmaikat, kitartásukat. Olvashatunk többek között az afrikai futók előretöréséről, az amatőr futás
felvirágzásáról, és a szupersztárként ismert sportolókról, akiknek fordulatos, gyakran tragikus életútja tárul fel az olvasó előtt. 
Typotex (cop. 2016); 548 p., ill., főként színes. -·Bibliogr.: p. [505]-518.
http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b251433

796  C 13
Cate, Marijke ten: Holnaptól tényleg futni fogok! : a kifogásoktól a függőségig
Marijke ten Cate illusztrátor és Corien Oranje író hitelesen, tökéletlenségüket és hibáikat felvállalva beszélnek saját rögös
útjukról: hogyan kászálódtak le a kanapéról és lettek aktív futók. Gyakorlati tanácsaikat követve te is egyik napról a másikra
 a nyomdokaikba léphetsz. Ez a könyv nem tökéletes sportladyknek, hanem átlagos nőknek szól. Marijke ten Cate szerint: 
„Ha én tudok futni, akkor mindenki tud.”
 Scolar (2020); 159 p., ill., színes
 
http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b224951.2

796  D 91
 Dreyer, Danny: ChiFutás : forradalmi módszer az erőlködés- és sérülésmentes futáshoz, 
 A szerző futóedző, ultramaraton-futó, emellett az Egyesült Államokban közismert előadó, televíziós személyiség. Módszere 
 a thai-chi-n alapul, amelynek lényege, hogy az emberi testben folyamatosan áramló energiát a legoptimálisabban használja
fel. Ehhez szükség van arra, hogy a futó testtartása hibátlan, ízületei és végtagjai lazák legyenek, uralja a vázizmait,
összpontosítson, és helyesen lélegezzen. A mű biológiai-anatómiai ismeretekre felépített, fotókkal illusztrált, gyakorlatokkal
kiegészített cselekvéssort ajánl, hogy a helyes testtartás elsajátításától indulva eljusson az olvasó a középhaladó és haladó
futóknak szóló fejezetekig
Lunarimpex (cop. 2010); XVIII, 285 p., ill.
http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b198888

796  G 69
 Grylls, Bear: A te életed - eddz érte! : így lehetsz erős, formás és ruganyos napi 30 perc edzéssel
 Erősítés, formás napi 30 perc edzéssel - olvashatjuk az ismert túlélőművész, Bear Grylls és Nathalie Summers fitneszedző
könyvében. A szerzők az alső részben az edzés alapelveit fektetik le, majd a kiválasztott három edzéstípus (ellenállásos edzés
kettlebellel, saját súlyos edzés, Primal Power nyújtás) alapjairól szólnak. Összegzik a felkészülés mikéntjét az edzésre,
részletes leírással, színes magyarázó fotók kíséretében. A kiadvány végén edzéstervek, saját, személyre szabott edzésterv
kialakításához kapcsolódó javaslatok, táplálkozási tanácsok és fizikai állapotfelmérő kérdőív olvasható.
 Jaffa (2015); 211 p., ill., színes
 
http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b241381

796  E 18
Edwards, Sally: Futók kézikönyve : kezdőknek és haladóknak : forradalmian új, tudományosan bizonyított edzésmódszerek
A futással kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudnivalókat összegzi a szakedzők, illetve a sportot komolyabb szinten űzők
számára. Az első rész a tudományos hátteret világítja meg, kitérve a "tökéletes" edzéstervre, az erőnléti és keresztedzésre,
 a rugalmasság elérésére, a különféle terepeken gyakorolt futásfajtákra stb. Olvashatunk a versenyekre való felkészülésről, 
a futóstílusokról, a megfelelő felszerelésről és táplálkozásról. Leír négyféle edzéstervet (5 és 10 kilométerre, félmaratonra 
és maratonra).
Kossuth (cop. 2012); 231 p., ill., színes
http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b239488

796  M 96
Murphy, Sam: Futásról nőknek : hatékony edzéstervek, tanácsok kezdőknek és haladóknak, tippek az egészséges
étrendhez
A könyvet egy  közismert angol sportlady, fitneszszakíró, Sam Murphy írta.  A könyv képanyaggal illusztrált, nívós kötet
tulajdonképpen egy atlétikai szakkönyv kezdő sportolóknak. Tanácsok olvashatóak többek között az étrenddel kapcsolatba,
felszerelés, sportsérülések elkerüléséről. Hatékony edzésterveit, ajánlott keresztedzéseit minden szinten és minden
életkorban jól használható tippek és módszerek egészítik ki.
Kossuth (cop. 2015); 208 p., ill., színes
http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b242812



613  M 49
 McGregor, Renee: Edzés & étrend 
Az Egyesült Királyság egyik legnépszerűbb sportdietetikusa, Renee McGregor ad gyakorlati tanácsokat a hatékonyabb,
egészségesebb sportoláshoz. Sporttáplálkozás, az optimális étrend élettani alapjai. Edzésmunkához és az egyes
sportágakhoz ajánlott étrendek. A kötet második fele tartalmaz egy közel száz, könnyen elkészíthető étel receptjét,
amelyben kategóriákba (Reggelik; Könnyű ételek; Főételek; Uzsonnák és szállítható ételek; Desszertek) 
 Kossuth (cop. 2016); 303 p.. -·Bibliogr.: p. 293-[295].
http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b255142

613  T 24
 Tamás Rita: Ne pánikolj, sportolj! : utam az összeomlástól a harmóniáig
Tamás Rita öt évvel ezelőtt létrehozta a közösségi médiában Ne pánikolj, sportolj! elnevezésű oldalát, még nem volt más,
mint egy elvált anyuka, aki a sok kudarc után először tanult meg nyerni. A pánikbetegség nevű csatában végre ő volt a
győztes. A szerző őszintén mesél a betegséggel folytatott küzdelméről, házassága gondjairól és a melleltávolítás okozta
nehézségekről, hogy aztán szóljon a sport erejéről, a kitartás fontosságáról és a megújulásról is.Az általa követett étkezési
alapelveken túl azokat az edzésgyakorlatokat is megosztja az olvasókkal, amelyek segítségével sikerült megerősítenie
önmagát és pozitív irányba fordítania az életét.
 Jaffa (cop. 2019); 269 p., ill.
http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b278324

613  M 49
 McKeown, Patrick: A légzés ereje : oxigén program: edzésmódszer, amivel egészségesebb, vékonyabb és edzettebb leszel.
 Patrick McKeown légzéskutató a légzés fontosságát boncolgatja, tudtunkon kívül kétszer-háromszor annyi levegőt lélegzünk
be, mint amennyire szükségünk lenne - ez pedig  rossz általános állapothoz, és olyan egészségügyi problémák
kialakulásához vezet, mint az asztma, a szorongás, a krónikus fáradtság, az álmatlanság, elhízás. Légzéstechnikákat ír le,
melyeket megfogadva úrrá lehet lenni a fent említett betegségeket, mindazon felül javul a sportteljesítményt.
Légzéstechnikával szimulálható a magashegyi körülmény, a fogyás hatékonysága nő, jobban kezelhető a stressz,
pihentetőbb alvást eredményez. 
Jaffa (cop. 2017); 310, [1] p., ill.
http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b275070

613  M 49
McCormack, Betsy Nagelsen: Fitten 40 felett
Fitneszprogram kialakításában segít a könyv súlytól, állóképességtől függetlenül.
 
Panem (2009); XX, 312 p., ill. -(Tantusz könyvek)
 
http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b192005

796  F 95
 Futók kézikönyve : tippek edzéshez és versenyekre
Tippek a futótechnika javítására.  Sorra veszi az érintett területeket, első lépésként érthetően bemutatva a futás
tudományát, majd gyakorlatias illusztrációkkal és példákkal szemlélteti, hogyan váltható jobb teljesítményre a futásban az
elméleti ismeret. Intenzív terhelés és regenerálódás, tejsav termelés, kar és láb mozgásának összefüggései, az izmok
glikogéntartaléka, bemelegítés fiziológiája.
 Corvina (2017); 192 p., ill., főként színes. -·Bibliogr. a jegyzetekben: p. 178-187.
http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b264347

796  T 51
 Thurgood, Glen: Futás : a kocogástól a maratonira való felkészülésig
Edzéstervek kezdőknek és haladóknak. Futás élettani háttere. Felszereles, táplálkozás, mitiváció.
 
Gabo (cop. 2014); 192 p., ill., színes
 
http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b235572

796  W 97
 Wöllzenmüller, Franz: Futólépésben a maratonig
A könyv taglalja többek között a futófelszerelést,  ortopédiai ismereteket,a testtömeget, futóterepet, cipővásárlást,
futóöltözetet, öltözködés évszak szerint, futótechnika, karmunka, kéz- és testtartás, lélegzés, ír a futásról általában, 
a mozgáshiányról,  állóképességről stb. 
 Cser K. (2009); 135 p., ill., színes -·(Fitten & egészségesen)

http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b96485.2



796  D 32
 De Sena, Joe: A spártai út : élj harcosként! találd meg a belső irányt!
Egy viszonylag kevésbé ismert akadályversenyből több millió dolláros globális életmód-vállalkozássá alakult a Joe De Sena
által alapított Spartan Race, amelynek ma már több mint egymillió fanatikus rajongója van. Ők azok, akik aláírták az akár
 a halál lehetőségét is elfogadó nyilatkozatot, részt vesznek a világszerte megrendezett különböző akadályversenyeken, és
 a mindennapi életben is betartják a "spártai szabályokat". 
Lábnyom Kvk. (2018); 206 p., ill.Ebben a fiókban elvihető: F : 796 D 32[30 nap] (1 példány)

http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b272339

796  S 50
 Seijas, Guillermo: Anatómia és 100 nyújtógyakorlat futóknak
Sportolóknak és szakedzőknek egyaránt ajánlható Guillermo Seijas szakkönyve, kifejezetten futóknak - sprintereknek,
maratonfutóknak, terepfutóknak, triatlonistáknak stb. - ajánlott, a futás hatékonyságát és élményét fokozó
nyújtógyakorlatokat mutat. Részletes leírásai, izomszakaszonként haladva, lépésről lépésre leírva, olyan speciális színes
fotókkal kísérve.
Kossuth (cop. 2018); 152 p., ill., színes. -·A fordítás az angol nyelvű kiadás alapján készült. -·Bibliogr.: p. 152.

http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b271359

796  M 10
 Mackie, Bella: Fuss tovább! : hogyan mentette meg a futás az életemet?
 A kötet egy inspiráló mű, amely abból a célból született, hogy segítsen kilábalni a depresszióban, szorongásban,
pánikbetegségben és hasonlókban szenvedőknek, illetve minden olyan embernek, aki valamilyen módon mélypontra,
válságba került. Eszköze a futás. 
Partvonal (2019); 328 p.. -·Bibliogr.: p. 313-315.

http://92.52.211.10/cgi-bin/tlwww.cgi?show=b278141


