
DUCIFORRADALOM 
 

1.HÉT 

HÉTFŐ 10 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

KEDD 15 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 

SZERDA 10 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

CSÜTÖRTÖK Pihenő 

PÉNTEK 15 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 

SZOMBAT 15 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

VASÁRNAP Pihenő 

2.HÉT 

HÉTFŐ 10 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

KEDD 15 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 

SZERDA 
5 perc gyaloglás kényelmes tempóban - 5 perc 

lendületes - 5 perc kényelmes tempóban  

CSÜTÖRTÖK Pihenő 

PÉNTEK 15 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 

SZOMBAT 15 perc gyaloglás közepes tempóban  

VASÁRNAP Pihenő 

3.HÉT 

HÉTFŐ 15 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

KEDD 15 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 

SZERDA 5 perc gyaloglás kényelmes tempóban - 10 
perc lendületesebb séta 

CSÜTÖRTÖK Pihenő 

PÉNTEK 
 

15 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 

SZOMBAT 15 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

VASÁRNAP Pihenő 

 

4.HÉT 

HÉTFŐ 15 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

KEDD 20 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 

SZERDA 15 perc gyaloglás lendületesebb tempóban  

CSÜTÖRTÖK Pihenő 

PÉNTEK 20 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 

SZOMBAT 30 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

VASÁRNAP Pihenő 

5.HÉT 

HÉTFŐ 20 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

KEDD 30 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 

SZERDA 
5 perc gyaloglás kényelmes tempóban - 5 
perc 
lendületes - 10 perc könnyű gyaloglás 

CSÜTÖRTÖK Pihenő 

PÉNTEK 30 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 

SZOMBAT 25 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

VASÁRNAP Pihenő 

6.HÉT 

HÉTFŐ 25 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

KEDD Pihenő 

SZERDA 30 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

CSÜTÖRTÖK 35 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 

PÉNTEK Pihenő 

SZOMBAT 45 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

VASÁRNAP Pihenő 

 

                      12 hetes gyalogló edzésterv 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DUCIFORRADALOM 
 
 

10.HÉT 

HÉTFŐ 40 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

KEDD 40 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 

SZERDA 35 perc gyaloglás lendületesebb tempóban  

CSÜTÖRTÖK Pihenő 

PÉNTEK 45 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 

SZOMBAT 45 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

VASÁRNAP Pihenő 

11.HÉT 

HÉTFŐ 45 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

KEDD 45 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 

SZERDA 
25 perc gyaloglás kényelmes tempóban - 15 
perc 
lendületes - 10 perc könnyű gyaloglás 

CSÜTÖRTÖK Pihenő 

PÉNTEK 45 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 

SZOMBAT 50 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

VASÁRNAP Pihenő 

12.HÉT 

HÉTFŐ 50 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

KEDD Pihenő 

SZERDA 55 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

CSÜTÖRTÖK 60 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.) 

PÉNTEK Pihenő 

SZOMBAT 60 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

VASÁRNAP Pihenő 

 
 
 

 

7.HÉT 

HÉTFŐ 25 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

KEDD 35 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.)  

SZERDA 25 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

CSÜTÖRTÖK Pihenő 

PÉNTEK 35 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.)  

SZOMBAT 45 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

VASÁRNAP Pihenő 

8.HÉT 

HÉTFŐ 30 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

KEDD 40 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.)  

SZERDA 
15 perc gyaloglás kényelmes tempóban - 15 perc 

lendületes - 10 perc kényelmes tempóban  

CSÜTÖRTÖK Pihenő 

PÉNTEK 40 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.)  

SZOMBAT 30 perc gyaloglás közepes tempóban  

VASÁRNAP Pihenő 

9.HÉT 

HÉTFŐ 35 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

KEDD 40 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.)  

SZERDA 20 perc gyaloglás kényelmes tempóban - 15 
perc lendületesebb séta 

CSÜTÖRTÖK Pihenő 

PÉNTEK 
 

40 perc keresztedzés (úszás, bringa stb.)  

SZOMBAT 45 perc gyaloglás kényelmes tempóban 

VASÁRNAP Pihenő 


