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TENYTANU SiT O JE G Y ZfiKONYV
Alulirott Sebesty6n Istv6n jegyz6kOnywezet6 el6zetes felk6r6sre 2015. m4jus 8-6n 17 6ra 38 perckor, valamint
2015. mijus lD-En 21 6ra 38 perckor, az ezen id6pontok k0zOtt trlbb alkalommal megjelentem az alitbbi
helyszinen: a folyamatos, megszakltis n6lkiil legalibb 50 6r6n 6t megtartott, egy€ni maratoni edz6termi fitnesz-
edz6s rekordkis6rlete helyszin6n, a Tenkes Fitness Stridi6 edziterm6ben (7300 Koml6, Juh6sz Gyula u. t.)

Jelen vannak:
a kis6rlet folyaman: Lassan Zoltfun, a rekordkisdrlet v6grehajt6ja

Lassann6 G6z Tiinde, mint a rekordkis6rlet szervez6je
Polics J6zse{ Koml6 vilros polgarmestere
On6di Krisaiiin, a Tenkes-f itness Kft. iigyvezet6je
Divid Norbert miisorvezet6, DJ
Rappril Zoltan segit6
Lassan Lilla
Lassan Csilla
Hosszir J6zsef
dr. Lenkey Zs6fia orvos

a kis6rlet kezdet6n: Schneider Ang6la szerkeszt6 riporter
Karagity Istvin, a Koml6 TV munkatarsa
Sarviri Zoltan

a kis6rlet v6g6n:

Czukor Znkin olimpiai bajnok sportol6
Aman Mih6ly t6mogat6
Nagy Alexandra
Schneider Ang6la szerkeszt6 riporter
Karagity Istv6n, a Koml6 TV munkatarsa
Aman MihAlyt6mogat6

Dr. Aranyos Gabriella orvos
Horviith Anik6

valamint tanirk6nt:

akik t6j6koaaftak, hogy Lassan Zoltin (sztil.: 1965.05.14., Koml6, an.: Csepregi Gizella, 7300 Koml6, Irinyi J.
u. 2. sz. alatti lakos) a korrl6i Tenkes Fitness Stirdi6ban ,,Tenkes Fitness Marathon" n6ven egy6ni, 50 6r6s,
folyamatos edz6st kiv6n bemutatni Az egy6ni rekordok nemzetk0zi szabillyai szerinti 6r6nk6nti 5 perces
pihen6vel val6sitja meg a kis6rletet. Ebben az esetben 55 perc folyamatos edz6si tev6kenys6get 5 perc pihen6
kOvet, a pihen6id6k ut6lag 0sszevonhat6k. Ezzel szeretne bekeriilni a Magyar Rekordok adatbiizisr{ba.

Ekiadt6'k tov6bb6, hogy a rekord c6lja a folyamatos edz6s, mint maratoni fitnesz tev6kenys€g, izomfejlesa6s 6s
erdgyakorlatok bemutatisa megszakitiis n6lkiil a kis6rlet 54 6s f6l 6rilja alatt. A rekord felillit6sanak helyszin6re,
a koml6i Tenkes Fitness Studi6ba brirki bejtihet, a kiserlet nyilt 6s nyilv6nos. Lassan Zokina folyamatos edz6st
55 perc gyakorlatoz6s 6s 5 perc ktitelez6 sziinet betart6sa mellett hajtja v6gre. A kis6rletet szimos helyi
villalkoz6 timogatja, tdbbek kozott Amon Mih6ly is, aki sorszdmozott bort keszittetett a kis6rlet tisztelet6re. Az
esem6nyen tObbszor megjelenik majd a v6ros polgiirmestere is.

Ea kdvet6en felk6rtek engefiL mint jegyz6k6nywezet6t, hogy kis6rjem figyelemmel a rekordkis6rletet a
helyszinen felvett figyel6si jegyz6kOnyvekben felttintetett szemtanirk segits6g6vel. A rekord adatainak
meghatrirozisrln6l a csatolt figyel6si jegyz6kOnyvek adatait, az id<i m6r6s6re a helyszinen az edz6terem italpultja
lo16 kifiiggeszteft kinai gy6rtminyu anal6g kvarc fali6riit 6s egy Atlantic mark6jri, sv6jci gyirtmanyu anal6g
kvarc kar6rit alkalmaaak, amelyek +/- I perc pontossdggal mutatt6k a kdz6p-eur6pai nydri id6t.

Ezt kOvettien felvettem az alabbi adatokat. A kis6rlet teljes id6tartama alatt a helyszinen a csatolt figyel6si
jegyz6k0nyvekben irt szemtanirk, emellett egy n6h6ny ftire becsiilhet<i, folyamatosan vriltoz6 iisszetetelti csoport,
jellemzcien a rekordkisdrletez6 ismer6sei €s az edzriterembe sportolni 6rkez6k, megszakit6s n6lkiil figyehek.
Ennek sor6n az al6bbiakat 6llapitottuk meg:

l. 2015. rnijus 8-6n 18 6ra34 perckor D6vid Norbert miisorvezet6 felkonfer6lta az esem6nyt megnyit6
rendezv6nyt, amelyen a timogat6k kepvisel6i 6s Lassan Zoltin bar6tai mintegy szAa fi kdriili
l6tsz6mban vo ltak jelen.
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2. 18 6ra 37 perckor latin t6ncbemutat6ra keriilt sor, rrajd 18 6ra 54 perckor Polics J6zsef Koml6 varos
polg6rmestere kOszintdtte a rekordkis6rl*ezlt 6s mondott rovid besz6det.

3. 19 6ra 00 perckor a helyi m6dia jelenl6t€ben Lassan Zoltin megkezdte a folyamatos edz6s-bemutat6t, a
kis6rlet rendben megkezd6d6tt.

4. A kis6rlet tObb mint 54 6r6ia alatt Lassan Zolthnmindv6gig betartotta az egylnimararoni rekordkis6rlet
szabilyait, minden 55 perc edz6s utan felhaszn6lta a rendelkez6s6re 6116 5 perc pihen6id6t. A
pihen6id6n kiWl a rekordkis6rletez6 csak olyan tev6kenys6geket hajtott v1gre az idz6teremben,
amelyek a h6tk0znapi 6rtelemben vett fitnesz edz6s szerves r€sz6nek voltak tekinthet6k. A ktilonbozi
er6fejlesa6 g6peken val6 e&6s mellett a g6pek kdzotti v6ltds 6s az edzlgbpek be6llit6sa is a fitnesz
edz6si bemutat6 szerves r6sz6nek volt tekinthet6. Lassan Zoltinazonban ezekben az id6szakokban is
csak az edz6si bemutat6 folytatas6val foglalatoskodott.

5. A helyszinen folyamatosan jelen 16v6, egym6st vrilt6 orvosok rendszeresen ellen6ria6k Lassan Zoltin
v6rnyom6s6t 6s 6ltal6nos eg6szs€gi 6ltapot6t, aa megfelel6nek tal6ltik 6s nem ldttak okot a
beavatkozdsr a, v agy a kis6rlet le6llitis6ra.

6. 2015 m6jus l0-6n23 6ra 30 perckor, 3000 perc edz6si tev6kenys6g 6s ahozz|tartom 250 perc pihen6
utin a rekordkis6rlet rendben befejez6d0tt. Ez alatt az id6 alatt Lassan Zoltin nem hagyga el a kis6rlet
helyszin6t.

7. Ezzel a tobb mint 54 6rds edz6si bemutat6val" benne 3000 perc er6fejleszt6si tev6kenys6gge[ a
kls6rletet szervez6k t{mogatrlsival Lassan Zoltin sikerrel 6llitotta fel a leghosszabb egy6ni maratoni
fitnesz-e&6s magyarorsz6gi rekord6t.

A helyszinen felvett jegyz6konyvet al6ir6sommal 6s a Magyar Rekordok szfraztr,lyegz6jbvel20l5. m6jus l0-6n
23 6ra 50 perckor lezirtam 6s hitelesitettem.

Alulirott Sebesty6n Istvrin jegyz6kdnywezetd, Dr. Aranyos Gabriella 6s Horv6th Anik6 tanrisitjuk a jelen
jegyz6kOnyvben foglalt t6nyeket, amelyek megfeleltek a fentebb korulirr kovetelm6nyeknek 6s szabllyoknak 6s
amelyeket k& oldalon, a tanirk alSirdsdval leigazolt jelen dokumentum t6maszt al6,

K6sziilt kettri oldalon, al6ir6sra kerUlt n6gy eredeti p6ld6nyban.

Melleklet: digit6lis fenyk6pek, figyel6si jegyz6kOnyvek 14 lapon alhirva

Kelt: Kornl6,20l5. mrijus 10.

7300 Koml6, Sz6kely Bertalan ul
Szig.sz.: ses47s MA fi ;#;,
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Sebesty6n Istvrin jkv.vez.

I 09 I Budapest, Ifirmunk6s utca 414.
Szig.sz.: 378396 RA


