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"Nyolcvan évatestnevelés
és a sporttudomány szolgálatában"

v. Országos Sporttudományi
Kongresszus
Budapest, 2005. október 27 ~28.
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)

Program és

előadás-kivonatok

A kongresszus rendezői:
Magyar Sporttudományi Társaság
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)
Fő támogató:
Nemzeti Sporthivatal

Nemzeti Sporthi va tal
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Föuédnökők
Vizi E. Szil,veszter, a, Magyar Tudományos Akadémia elnöke
Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter

Védnőkök
Dr. Ábrahám Attila.
a Nemzeti Sporthivatal elnöke

Dr. Berényi' János.
a Nemzeti Sportszövelség dnöke
Dr. Mitnyan György.
Budapest, XII. kerület polgarmestere

Dr. Nyerges Mihály,
a Semmelweis Egyetem T€stnevelési és Sporttudományi Kat (TF) dékánja

Dr.. Ormai László.
a Magyar Edzók Társasagának elnöke

Dr. Schmítt Pál.
,a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Dr. Szabó Tamás.
a Nemzeti UtánpótliÍs-nevelési Intézet főigazgatója

Dr. Tulassay Tivadar,
a Semmelweis Egyetem rektora

Szervező

Tudományos Bizottság
Elnökök:
Titkár:
Tagok:

'Pucsok József, Radák Zsolt
~ognár JÓZsef
Angyán Lajos
Földesi~é Szabó Gyöngyi
Martos Eva
Szabó S. András
Szabó Tamás
T'ihanyi József
Vass Miklós

Elnökök:
Titkár:
Tagok:

Bizottság

Mocsai Lajos. Mónus Andras
Bendiner Nóra
Apor Péter
Gál László
Györi Pál
Lukácskó Zsolt
Ozsváth Károly
Petrovics László

IKongresszusi elnökök:
Dr. Frenkl Róbert és Dr. Nyerges Mihály

A kongresszus házigazdája: Dr. NyeTges MIhály dékán, lF
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Megnyitó plenáris ülés
2005. október 27. csütörtök (TF Aula)
10.00-13.00
Üléselnökök: Frenkl Róbert és Radák Zsolt

Nyerges Mihály
Az V. Országos Sporttudományi Kongresszus megnyitása

Paavo Komil (Finnország)
Present and Future ChalJenges for the Sport Science Community

Nádori László
Nyolcvan éva

testnevelő tanárképzés

szolgálatában

Földesiné Szabó Gyöngyi
A magyar sport változási tendenciái a poszt-államszociaJizmusban
Radák Zsolt
Testedzés, agyműködés és oxidatív stress

frenkl Róbert
Sporttudom'ány, szellemi központ, szellemi közélet

13.00-14.00
Büfé-ebéd
A /Vlagyar Sporttudományi Társaság,
a Magyar Edzők Társasága és
a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet
közös fogadása

]9.00
Vacsora,

műsoros

,est

A házigazda, dr. Nyerges Mihály dékán fogadása
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Szekcióülések
(Az

előadások időtartama 10,

2005. oktbl>er 7. csütörtök

"An szekció

Acs Pongrác: Asportolók migráci6ja és annak várható hatásai
Kalbli Katalln, Glta Szilvia, Rigler Endre: Olimpia, Paralimpia.
Összehasonlító ciemzés a számok tükrében

Testneve!és és sportpedagógia
Uj épület Aula

16.00 - 16.15 Szl1net
16,15-18.15
Üléselnökók: Kolláth György, Szikora Katalin
Szekci6titkár: Kálbli Katalin

14.00- 16.00
Üléselnökók: Gombocz János, Hamar Pál
Szekci6titkár: Kreisz Anna
Gombocz János: Testi nevelés - egészségnevelés: egy terminológiai zavar tartalmi háttere
Bír6 Melinda: Tanár - tanuló interakció sajátosságai az általános
is kola i úszil sok tatásba n
Lepes Josip: Az iskolai testnevelés szerepe vajdaság autonóm
tartomány sportjánllk fejlesztésében
Rétsági Erzsébet. Gúth Szabolcs: Formálódó testnevelés
S. Lócz! Márta: A testneveiés oktatása az általános iskola alsó
tagozatán
Ulrik Tamás: A létesítmény és sportszerek befolyásoló szerepe
él testnevelés oktatás céljaira - külföldi tapasztalatok ölapján
Vass Mikl6s, Telek István, Prisztóka Gyöngyvér, Papp Gábor:
Ertékelés a testnevelésben
Tóvári Ferenc, Prisztóka Gyöngyvér, Vass Miklós, Papp Gábor:
Integrál! tcstnevelés óra - ahogy él lestnevelök látják

J6.00 - J6.15 Szünet
16.15-18.15
Üléselnökök: Bognár József, Istvánfi Csaba
Szekciótitkár: Murányi Eleon6ra
István/i Csaba: TesIneveléssel öz ifjúság egeszsegéért
Rigler Endre: Élménysportok. szabadidős tevékenységformák
nevelő hatása
Kabók Ida: Az iskolai sport helyzete Vajdaság Autonóm Tartomány közoktatásában
Balogh László: Az edzokiválasztás problémája - lehetséges
edzo; tipol6gia a spo~tjátékokban
Németh Zsolt: Labdarúgó edzök konfliktuskezelő kultúrájának
vizsgálata
Bús Imre: A játék szerepe cl gyermekek fejlodesében és az iskola i fej lesztésben
Sterbenz Tamás: Játékelmélet és sport
Koltai Miklós: Alternatívák az együttes feladatmegoldások alkal.
mazására a mozgásos játtokokban. sportjátékokban

,,8" szekció
Sport és társadalom
Főépület Díszterem
14.00 - 16.00
Üléselnökök: Földesiné Szabó Gyöngyi, Mesterházy Attila
Szekciótitkár: Gál Andrea
Nyerges Mihály, Laki László: Sport a rendszerváltás után Magyarországon
Mesterházy Attila: Stratégiai motívumok a Nemzeti Sportstratégia előkészítése sorim
Kozma MIklós: Sport XXL Nemzeti Sportstratégia - korszerű állami szerepvállalás a magyar sportban?
Szegnerné Dancs Henriette: A fenntarthatósági elemek megIéIének vizsgálati: és tartósságuk biztositékainak elemzése Vas megye sportéletében

vita 5 perc)

KorJáth György: XXI. századi kihívások il spor~ogban
Bejek ZoJtán, Kiss Erika: Esélyegyenlőség a mozgáskor1átol.Ottak sportéletében
Kiss Gergő László: Edzö! erdekvedelem a XXI. században
Nagy Zsigmond: A tiltott teljesilményfokozóval való visszaélés
büntethetösége. avagy cl doppinggal való visszaélés büntetőjogi fe·
lelősségre vonhatóságéÍnak rekodifikálása
Nemes András: Egy új kihivás: a sportol6i személyíségvédelcm

"C" szekció

Sportélettan, antropometria
Főépület ll/62
14.00 - 16.00
Üléselnökök: PavUk Gábor, Pápaí Júlia
SzekciótItkár: Kacsándi Anna
Dékány Miklós, Györe István, Nemeskéri Veronika, Ékes Erzsébet, Gógl Álmos, Pucsok J6zsef: A sportgenomika alkalmazási lehetősegei

Pucsok József Márton, Györe István, Hollósi Ildikó, Soós Erika,
Horváth Ildikó: Az akut fizikai terhelés hatása a szterotdhormon
profiljára és egyéb anyagcsere mutatókra válogatott cselgáncsosoknál és karatesoknál
Gaál Sándorné, Farmosi István: Szomatikus fejlettség és molo·
rikus teljesítmény az óvoda és az iskola közetti átmenet időszaká·
ban
Lelovics Zsuzsanna: Optimillis testlömeg vagy/és maximális
teljesítmény)
Pápai JúBa, Huszámé Medve Mária, Tróznai Zsófia: Nemzedé·
ki változások CI tesIméretekben és CI motorikus teljesítményekben
Vajda lIdJk6, Mészáros Zs6fia, Photiou Andreas, PTókai András:
Testméret, testarány és tel,iesítménykülönbségek gyermekkorban

16.00 - 16.15 SzCmet
16.15-18.15
ÜléseJnökók: Nyakas Csaba. Pucsok József
Szekciótitkár: Völgyi Eszter
Pavlik Gábor, Kneffel Zsuzsanna, Németh Hajnalka, Osváth Pé·
ter, Mohácsi János, Horváth Patrícia: Sportoiók nyugalmi vérnyomása és a vérnyomást meghat<irozó tényezők
Horváth Patrícia, Kneffel Zsuzsanna, Petrekanits Máté, Lénárd
Zsuzsa, Sidó Zoltán, Pavlik Gábor; Hyperlóniás szülők sportoló es
nem sporloló utódainak sziv adiltai
Kneffel Zsuzsanna, Kispéter Zsófia, Horváth Patrícia, Christofi
Kyriaki, Sidó Zoltán, Pavlik Gábor: Az e/a hányados él nyugalmi
pulzusszám függvényében edzctt és ncm edzett férfiakban és nők
ben
Jónás Itabella, Zsigri Szabolcs, Sasvári Mária, Gertjan van Dijk,
Nyakas Csaba: A rendszeres mozgás és az ú-3 zsírsavak szerepe a
2-es típusú diabetes kialakulására nézve patkány ban
Szalay Katalin, Bretz Éva, Bretz Károly János, Bényei Béla: Ne·
uromuszkuláris és kardiovaszkulá.ris illlapotfelmérés egészségügyi
dolgo7.oknál
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"D" szekció
Edzéstudorpány, utá npótlás -neve lés
Uj épület /j1 01
14.00 - 16.00
UléseJnökök: Rigler Endre, Szab6 Tamás
Szekciótitkár: Bácsalmási Gábor
Szabó Tamás: ÚJ törekvések a magyar utanpótlás·nevelésben
lehmann László: Uj tipusú sportfskol'ai rendszer
Gyom János: Válsagjelenségekre adhiató edzői válaszok elméleti háttere· Valság és válasz
Géczi Gábor, Bognár József, Igor Tóth: A tehetseg kiv·alasztása
és gondozása jégkorongban
Bácsalmási Gisbör: A mikrokörnyezet hatása a sportágválasz.
tásra utánpótlaskorú fiú kosárla.bdázóknál
Győri Pál: Mélgyar és angol gyermekek fizikai aktivitásimClk
összehasonlítá vizsgálata
Munkácsi István, Kalmár Zsuzsa, Hamar \'iál: Magyar és külföldi
tornaedzök véleménye az edzések soran alkalmazott módszerekről. eljáfásokról

16.00 - 1'6. T5 Sziinet
16.15-18.15
Üléselnökök: Györe István, Petrekani1$ Máté
Stekciótltkár; Szabó Zsófia
Györe István, Nemeskéri Veronika, Melis Zoltán, Pucsok József:
teljesítmény-vizsgálata a BO··as éveklől napjainkig
Gyulai Gergely, Rácz levente, Bretz Kéroly, Derzsy Béla, Hamza István: SzertorniÍszok egyensúlyérzek011ek oSszehasonii,tó elemzése és szerepe tartásos es mozgasos elemek vegrehajtása közben
Kovács Péter: A fizikéli alkalmasság vizsgálatának tapasztafatai
a Magyar Honvédségben i998 és 2004 között
Müller Anelta: Egyensúlyvizsgálatok az általános iskolai tanulák
mintájan
Pascan loan: Az egyensúly képesség fejlesztése kreativ gyakor.
'Iato.kkal, n talaje,lemek tanulására
Szepesi László: Edzés es versenyterheJes vívásbar1
Wachtler J. György: Koordinációs képcsségfe]lesztes hatékonyságanak öS5zehasonll!ó vitsgáfata
Evezősök

"F" szekció
Rekreáció, életmód, sporttáplálkozás
főépület 1/43
14.00 - 16.00

Ülé'selnökők: Martos Éva, Sz61$ Gábor
Szekciótitkár: Bartha Csaba
Nyakas ,Csaba: Táplálkozás és a testsúly szabályozása
MlIrtos Eva, Gábor Anita, f~icsáK Zsuzsa, Kovacs Viktória An·
nil: Táplálkozás és sportteljesítmény
Szabó S, András, Zsuga Imre: A testsulyhozás táplálLkozástani
'kérdései
Farkas Anna, Szmodls Márta. Uvacsek Ma rtina, Sző1$ Gábor:
TF·re jelentkezők táplálkozási és életmódbeJi sz'okása i
Kacsiíndi Anna, Tofnay Pál, Szabó S. András: A táplálkozás és
a testmozgás szerepe a XXI. században. arccal a I(orszerű életmód
felé
Szabolcs Marillnn, Szabó S. András, Tolnay Pál: Spo~tágspecifi
klJJS táplálkozás
Szöts Gábor, Faludi Judit, Farkas Anna, Martos Éva, Poór Gyula, Pavlik (jábor: A fizikai aktivitás és a csontegeszség
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16.00 - 16.1 5 Szünet
16.15-18.15

Üléselnökök: Farkas Anna, Szabó S. András
Szekd6titkár: Lacza Gyöngyvér
Simon József, Szabó S. András: Az élettartam, életmód, életminöség, mozgas és környezet összefüggései
Bélaváry Zsolt, Herlícska Károly: A kalandsportok megjelenése
a turizmusban
Bokor Judit, Herlicsk,a Károly: Sportturizmus - útban a tudomármyá válás feié
Dikácz Emő: Az élsport motiváciás lehetöségei i:I környezettudatos gondolkodás kialakilil.sában
Jakabházy Lász\ó: A TF rekreációs minlaklubja
H. Elder Judit: Elelmód - egészség, és amít a testnevelő tanú
ezért tehet
Zopcsák László: A munkáltat6kat terhelő egyes fizikális és men·
tális betegségek költségvonzata, Worksite wellness, avagyaválla·
lati egészségfejlesztő ,programok jelentősége

"H" szekció
Kineziológia, biomechanika
II. emelet Tanácsterem

Főépület

14.00 - 16.00
CHéselnókök: Téczely Tamás, Tihanyi József
Szekciótltkár: F1ncziczki Ágnes
Tihanyi József: Az erőedzés okozta szarkomer szaporulat reguládája
Kampmiller Tomás: Boka sú Iyzós swpramaximá lis fu tas biom echanikai elemzése
.Mayer Ágnes, Bretz Károly, Tihanyi J6zsef: Ampu~áltak stabilometriás jellemzői
Pécsi Andrea, Wilhelm Márta: A nagy- és finommozgások fejlettsegének összehasonlítá vizsgálata 4-8 éves gyermekeknel
Rácz Levente, TIhanyi József: A soroza,t-kontrakcióKkiil kiváltott
fáradás mechanikaí jellemzői
Szilágyi Tibor, Kanyó IIdik6, Kamuti Zsuzsa: Csipöizuleti TEP
beülletésének hatása a já);asképre
Váczi, Márk, Tihanyi József, Rácz levente, Pucsok József: Egy
hétig tartó, mindennapos excentrikus-koncentrikus edzés hatása
az izomfájdalomra és az izom mechanikai mutatóira

16.00 - 16.15 Szünet
16.15- 18.1'5
Üléselnökök: Ángyán Lajos, Kampmiller Tomás
S2ekd6Utkár: Fincziczki Agnes
Ángyán Lajos: Adatok a célirányos Ikézmozgások szabályozásá·
nak megismeréséhez
Mocsai Lajos, Stuber István: A kézilabdázás technikai és taklikai
eJemeinek háromd imenziójú mozgáse iemzése
Oláh Zsolt: Magyar és amNikai testnevelés szak,os hallgatók
motoros állapotának összehasonlitása
Ozsváth Károly: Két motoros tesztrendszer eredményeinek
összehasonlítá elemzése
Slarhon Katalin, Edvy László: A Veszprémi Egyetem hallgatói.
nak fittségiáJlapota - 1995
Fülöp Tibor: Kerekpárversenyzők teljesítménydiagnos'ztikai
vizsg'illatának korszerű módszerei
Téczely Tamás, Ángyán Lajos: Erőnlét-diagnosztikai vizsgála·
tok kosárlabdázókon
Török Attila" Vajda Vilmos, Udvardi Zsolt, Gyémánt Iván: Kenu
sebességét meghatározó timyez6k elemzése. Számítógépes modellezés, szimuláció
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HJ" szekdó
Ang91 nyelvű szekció
Uj épület 136
14.00 - 16.00
(Jléselnökök, Bognár József, Hédj CS,aba/Nemes András
Szekciótitkár: KovÍl,cs Agnes
Pag,e, Randy M.; Ihász Ferenc; SimODek, Jaromlr; Klawva, Renata: The role of frien.dships in physical aclivity among Hungarian,
Slovakian. and Cz'ech adolescents
Hédi Csaba: Changes in the structure of university spons of
Eastern·European C'ountries in the period of 1995·2004
Bánhidi Miklós; Hamilton, Nancy; Dobay, Beata: lnternatior:lal
survey On biking habits of university students
Kovács T, László, Bognár József, Fügedi Balázs, Suskovics Csilla" Katona Zsolt, Ulrik Tamás: Physical educallon in the prirnary
school': experlen<:es and hopes
Panagiotopoulos, Dimitrios: Personality rights of the Athletes
Cornelius, Steve: The new South AfriCiln law to prevent corruplion and match-fíxlng in sport
Kovács Ágne$': The lei'sure persona'lity: relat,ionships between
personality and 'leisure satisfaction

16.00 - 16.15 Szünet
16.15-18.15
Üléselnökók: Mészáros János, Atalay Mustafa
Szekciótitkár: Rácz Katalin
Mészáros János; Mészáros Zsófia; Photiou, Andreas; Zsidegh Mik·
lós; Tatár András; Prókai András; Frenkl Róbert: Motor performllnce
of Cypriot and Hungarian boys with identical relalive bocy fat content
Atalay, Mustafa: Diabetes, exercise dnd oxidative sitess
Anning, Jonathan; Nelson. NG; Galvin., BW; Ng, JG; Heussey,
hl.; Holbein-Jenny, MA.: A biomechanicai analysis of ~he cheerlea&ng toss-to-hari'lds partner stunt
Kumagai, Shuzo : Diabetes and exercise
Costa, Andreas; Hicham, Daloul; nhanyi József: Skeletal musele
mechanic:al characteristics after chronic· stretching
Faludi Judit, Zsidegh Petra, Zsidegb Miklós, Völgyi Eszter, Prókai András: Development of peak oxygec uptake in athletic and
non·athletic children
Ihász Ferenc; Király Tibor; Mészáros János; Finn, Kevin; Sza'kály Zsolt: Comparihg the dala of body site and body composition
for irregularly physlcal!y acti,ve 9·1 O'year-old pupils
Martina Uvacsek Viktor Borbély, János Mészáros: Relationship
between physical ac'tivilY patterns and anthropometric characterislies in high-school boys

2005.o~ber28.pénrek

"A" szekció

Testneve!és és sportpedagógia
Uj épület Aula
09.00 -10.45
Üléselnökök: Bíróné Nagy Edit, Vass Miklós
Szekd6titkár: Révésl László
Bfróné Nagy Edit: A laniJri reprezentació merés i lehct6ségei és
sajátosságai a lestnevelésben
'Bognár József, Marina I. Salvara: Testnevelő tanárok pályaválasztasa. presltízse és pályaelhagyása
Hamar Pál, Leibinger Éva, Bartha Csaba, Ozsváth Károly: Testnevet6i vélemenyek a tantervelmélel időszerű kérdéseiről
Makszln Imre; A cél és taflillmTl összefüggesei a testnevelesi
tantervekben, az oktatás blyamiltában
Simon István: A gyógytestnevelés tanltúgy megitélE':sének vizs·
gálata a pedagógu.s kollegák körében
Tihanyiné Hős Agnes: Irányitott pedagógiai hatilsok az önértékelés és helyzetérlékelés a!akitasáril felnőttkorban
Gita Szilvia, Kiilbli Katalin, Rigler 'Endre: Testnevetö tanárok hoz,
záallása az integrációhoz és aJ. inkluziv oktatáshoz Magya'fOrszagon

10.45 ~ 11.00 Szünet
11.00-- noo
Üléselnökök: Makszin Imre, Rétsági Erzsébet
Szekci6titkár; Révesz László
Bucsy Gellértné: Digitális tananyagfejlesztés hatasa a sportszak ma i tárgyak elmélet i és gyakorla ti ismeretanyagá na k elsajátitására
Katona György: Digitális sportrekreácio tankönyv és tanulilsi at[jtüdök a szociá,ipedagógus képzésben
Csátaljay Gábor: Főiskolai 'hallgatók sportolási szokásai
Ke'resztes Noémi, Pluhár Zsuzsanna, Vass Imre, Pikó Bettina:
Szegedi és székelyudvarhelyi iskoiá'sok sportolási szokása és pszi·
choszomatikus egészsége a kultura tükrében
Fügedi 'Balázs, Bognár József, Oláh Tamás, Honfll...<iszló: Leendö testnevel6 tandrok meghatározott mozgáskészségek oktatása·
hoz való viszonyulása
Polgár TIbor, Sasvári Emőke: Némel és magyar sporttudományi
alapfoga'lrnak tartalmi összehasonlítása
Sáringemé Szúlárd Zsuzsarma, RJgler Endre: K6vér vagyok, de
ügyetlen is?
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"B" szekció
Sport és társadallom
Főépület Díszterem

"E" szekció
Sportpszichológia
Főépület l. emelet Tanácsterem

09.00 - 10.45
Üléselnökök: Dénes Ferenc, Vingender István
Szekdótltkár: Takács Bence

09.00 - 10.45
Uléselnökök: Honfi László, Sipos Kornél
Sz:ekcl6titkár: Pintérné Gazdag Anett

Nagy József: Kié is a magyar sport - kinek e_~ mekkora üzlet ma
Magyamrszágon a sport?
Berkes ~éter, Nyerges Mihály: Üzleti elemel, a sportban: a marketing-orientáció a honi professzionális labdarúgas szponzori piacának tükrében
Bukta ZsU2sanna,: A sportegyes'ü!etek. és 11 la'J<:osság sportol1ási
igényei
Laczkó Tamás: A produktív élelkorú lakosság akliv tesledzési
szokásainak néhányegészségszociológiai összefüggése
Barna TIbor, Fodor Tamás: A médiaterror és az oiimpiai üzlet
együltes hatása a birk6zásra
Gál Andrea: A "Kurny,ikova szindróma", avagyanői sportolók
megjeler;lilése 11 sportsajtób,m
Takács Bence, Bognár Jó~sef: A média szerepe a testi nevelésben
! 0.45 - 11 ..00 Szünet

11.00--- 13.00

Slpos Kornél, Klöczl György, Bretz Éva, Bretz Károly: Kardiovaszkuláris és pszichometriai st~essz muta-tó~ komplex elemz.ése
Bal'assa Levente. Kudar Katalin: Az Állapot-vonás személyiség
kérdői v (STPI- Y) ská lák és az Életstíl us kérdőív (LDM) eredményei
közötti összefüggések vizsgál<tta TF -es férfi es női hallg.alók mintáiban
Bartha Csaba, puh I Sándor, Hamar Pál: Labdarúgó jcítékvezetök
figyelemvizsgálata pieron teszttel
Hajduné László Zita: Sportszakemberek véleménye a versenyszorongásról, különös tekintettel az lltánpótlás korosztályra
Lénárt Ágota, Bretz Éva, Bretz Károly János, Sipos Kornél,
Bretz Káróly: Az egyensúlyozás képességének fejleszthetősége _iunior sportlövőknél
Ma-yer Krisztina: Szgnzoros élménykeresés megjelenése sportolóknai, extrém sportolóknál és proszociiJ1is kockázatvállalóknál
Pintérné Gazdag Anett: Aikidosok személyiség jellernzöinek első vizsgála-U eredményei

[[léselnökök: Kertész István, Szabó Béla
Szeke-iótitkár: Berkes Péter

110.45 - l! .00 Szünet

11.00 - 13.00
Kertész István: A maked6n királyi ház és Olümpia kapcsolatai
Szikora KetaJin: A "sponblokád" és a magyar sport, nemzetkö·
zi kapcsolatok 1919- 1924 közö~t
Takács Ferenc: Az emberi test néhány filozófiai koncepciója
Varró Oszkár: Gróf Klebelsberg, Kunó isko[aépitő es iskolareformer
Woth Klára. Makszin Imre: Egy ember az örökkévalóságnak Gróf Klebelsberg Kuno. a TF alapítója
Acsai Irén: A TF Diáktanácsaoas a gondol'attól il megvalósulásig (1987-2005)

Üléselnökök: Lénárt Ágota, NagykáldJ Csaba
Szekciótitkár: Pintémé Gazdag Anett

09.00 - 10.45

Nagykáldi Csaba: A sportolói kompetencia' elméleti és gyakorlati kérdései
Honfi László: A tornaedzés hatékonyságának fokozása mentális
edzessel
Németh Endre, Nagykáldi Csaba: Egy olimpiai hlajnol, judás
pszichometriai jellemzői nyugalmi és terheléses cildllsokban
PIkó Bettina. Keresztes Noémi, Pluhár Zsuzsanna: Sportmotivá
dok vizsgálata általa-nos iskolások körében
Soós István, Hamar ,Pál: A spofotpszichológus képzés tapasztala-taiNagy- Brítanniaban
Steckó László: Kombinált szociometriai módszer alkalmazása
sportcsapatol, szerkezetének vizsgáiatáfIl
Vass Imre, Keresztes INoémi, Plubár Zsuzsanna, Pikó Bettina:
Sport és motiváció a székelyudvarhelyi iskolás gyermekek körében

Uléselmókök: Király Tibor, MohacsJ János
SzekcIótitkár: Silye GabrieJJa

'IG" szekció

"C" szekció
Sporté,lettan, antropometria
Főépület

[1/62

Mohácsi János, Prókai András, Vajda Udikó, Mészáros Zsófia,
Photiou Andreas, ZSidegh Mlkl6s, Tatár András, Mészáros János: A
testosszeti>tel és a kardio-respiratorikus állóképesség generációnk&nti különbségei
Suskovics CsifJa: A nemi érés és a fiz.ikai teljesítmény 'kapcsolata
Szmodis Márta, Farki!ls Anna: A TF-rc jelentkező nők testzsirmintázata
Tróznai Zsófia, Pápai Júlia: Utanpótláskorú élsportoló lányok
testalkata
Zsidegh Miklós, Mészáros Zsófia, Photiou Andre-as, Vajda Ildikó,
Zsidegh Petra, Mészáros János: Méretkülönbsegek vagy eltérő ~ej
lödési sebességek
Szakály Zsolt, Ihász Ferenc. Kírály Tibor: I l - 12 éves sportoló
limyok spiroergomet~iils vizsgálatának tapasztalatai

Rehabilitáció, sportorvosjás
Uj épület 11/136
09.00 - 10.45
Üléselnökök: Apor Péter, Berkes istván
Szekciótitkár: Demeter Andrea
Apor Péter: Rehabilitációs ambuiár;,s programok belgyógyászati
betegeknek
Deák Valéria, Martos Mihály: ,'-\ozgásszervi panaszok előfor.dulá·
sának 9yakorisaga és terápiája 11 III. kerületi sportorvosi r~ndelö
sportolói között a 2004, év tükrében
Góg! Álmos, Tost Hilda, Nánal Ferenc. UJyés Árpád, Dékány
Miklós, Györe István, Nemeskéri Veronika. Pucsok József: A karatéban előforduló gya,koribb sérülések és kialakulásuk mechanizmusa
Keresztesi Katalin, Bretz Károly János, Kasza Ida, Bret<.z Éva, Sipos Kornél, Kreisz Anna: A mozgásterápia és müsleres kontrQllja
Kriston Andrea: Az alhasi szervek védelrne sport közben
Páli Jenő: Mesterséges érző és mozgat6 rendszerek integrációja
az emberi szervezettel
Szabó György, Szabóné Baán IIdlkó: Testnevelés szakos hallgatói, mozgásszervi panaszainak összehasonlíto vizsgálat<l

2005/3
'T' szekció
Képzés, az Európai Unióban
Uj épület II 10 1
09.00 - 10.45
Uléselnökök: Kovács Etele, Nádori László
Szekciótitkár: Nagy Dóra
Nádori László: Uniós elvárások a sportszakember képzésben
Kovács Etele: Teslkuiturális felsőoktatás és a bolognai folyamat
Bertáné Göntér Krisztina: Az Európa Tanács es a sport
P. Perjés Beatrix: Pályázati lehetőségek, eddigi EU·s pályázati
tapasztalatok a kepzés és a sport területén
Nagyréti József: Az Európai Unió és a Magyar Nemzeti Sportstratég ia viszon y rendszere
Nagy Tamás: Az EOSE kezdeményezés, l"tagyarország bekap·
csolódási lehet6ségeí il programba

10.45 - 11.00 Szünet
11.00 - 13.00
Üléselnökök: Bukta Zsuzsanna, Petrovics Lászl6
Szekciótitkár: Nagy Dóra
Márkus László: A sponszakember-képzés jogszabályi háttere, a
magyar képzési rendszer
E1bert Gábor, Bukta Zsuzsanna: A sportmencdzser-képzés eur6p<li
programjai. a magyarországi képzés és a magyar sportpiac igényei
Tamás István: Edz6képzés helyzete f'/\agyarországon (kihívások
és problemák)
Petrovics László: Az Eu rópai Edz6i Taná cs (Ee c) szerepe az európai edzöképzésben
Dorogi László, Bognár József: A fogyatékos emberek sportja ismereteinek helye az edzőképzésben
Horváth Rita: Nemzetközi edzőképzésí programok. együttműkö
dés él nemzetközi olimpiai mozgalommal

"Poszter" szekció
Új épület Aula előtér
A poszter-bemutató ideje
három párhuzamos csoportban 3-3 percben
október 28. (péntek) 08.00 . 09.00
A poszter-kiállítás teljes időtartama:
október 27. (csCttörtók) 14.00 - 18.15
október 28. (péntek) Oa.OO - 13.00
A poszter szekció és a blfá16 zsűri elnöke: Gál Lászl6
Szekciótitk ár: Nagyréti József

1. ISKOLA - TÁRSADALOM - SZABADIDŐ
Szekdóelnök és a bíráló zsűri tagja: Bognár József
Bősze

Júlia: A szülők szerepe gyermekeik testmozgásában
Csátaljay Gábor: Testnevelés szakos hallgatók fizikai aktivitása
Dobos Ká.roly, Nemes Gábor: Szabadidő tenisz Budapesten
Huszár Ágnes, Leibinger Éva, Hamar Pál: Az iskolai testneveles
tartalmi kiszélesité~ének uj irányzatai tantervtörténeti aspektusból
Kincses Kovács Eva: Sport a miívészetben - művészet cl sportban
Konczos Csaba: A szabadidő struktúra és fizikai aktivitás vizsgálata. 9-10 éves gyermekek körében
Kovács Katalin: Kooperatív testnevelési játékok oktatiÍsának
hatása leány tanulók morális értékeire
Kreisz Anna. Keresztesi Katalin: 7. és 8. osztályos budapesti tanulók ismeretanyagának felmérése él fúggőséget kiváltó szerek káros hatásairól
Mészaros Zsófia, Photiou Andreas, Zsidegh Miklós, Mészáros János: Lakókörnyezet, szomatikus es motorikus fejlődés
Prisztóka Gyöngyvér, Tóván Ferenc, Vass Miklós, Papp Gábor:
Az iskola i testnevelés integrációjára vaió felkészülés a testnevel6
taná rképzésben
Révész László, Bognar József: Az Clszás helye es szerepe a tantervekben

ll. UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS - TEHETSÉGGONDOZÁS
- SZEMÉLYlSÉGFEJLESZTÉS
Szekcióelnök és a bíráló zsűri tagja: Lénárt Agota
Balogh László: Konfliktushelyzetek es megoldási stratégiái il
sportjá tékok ban
BácsalmásI Gábor, Pécsi Andrea: I 990-91-es születésu fiú ko·
sárlabdázók testalkati mutctói
Hardicsay Péter: A sakktanulás szerepe il tanulók személyiségfejlődésébery

Kovács Arpád, Velenczei Atilla: T érinformati ka i aIka Imazáso k

az utánpótlás-nevelésben
Lajtai Kristóf, Harasztiné Sarosi Ilona: Az utanpötlás-neveles sikeressége az elmúlt évtizedben az asztalitenisz sportágban
Nemes Gábor, Dobos Károly: Adatok a korosztélyos teniszversenyzók játékáról
Némethné Tóth Orsolya: Óvodáskorú gyermekek pszicho· motoros képességeinek vizsgálata
Ökrös Csaba: Pszi,ho-motoros te!.ies:tmé:ly-vizsgálatok tilpesz·
ta latai. korosztályos káilabda válogatottaknal
Papp Gábor, Vass Miklós, PrisztÓka Gyöngyvér: A sponiátékok
személyiségfejlesztőhatása
Völgyi Eszter, Kyprlanou Panayota, Mészaros Zsófia, Sipos
Kornél: Ciprusi fiúk antropometriai tulajdonságainak és AeSI-28
teszteredményeinek összehasonlítása

!JI. EDZÉSMÓDSZEREK - KÉPESSÉGFEJLESZTÉS KIEGÉSzíTŐ EUÁRÁSOK
Szekcióelnök és a bíráló zsűri tagja: Ozsváth Károly

Boros-Bálint Juliánna, Ciocoi-Pop. D. Rares: Az aerob állökepesség felmérése TS I. és II. éves hallgatók körében
Jókay Zoltán: Egyéni teljesitmények szerepe egy élvonalbeli
röplabda eSd pal eves teljesitmenyében
Kreisz Anna, Pafféri András, Keresztesi Katalin: A f\\agyar Női
Fioorball Válogatott csapatstruktúrajánck értékelése a ;cJtékosok
önértékelése alapján
Németh Lajos, Jókay Zoltán, Rigler Endre: Helyünk al. európai
röpia bd ázó sban
Petőfi ÁJon, Ángyán Lajos: Az egyensuly megtartásán<lk vizsga·
lata táncosokon
Ránky Márta, Miltényi Márta: Táplálék kiegészitők hasz;lalata az
éisportban és a szabadidős sportban
Seres János: Az atlétikus képességek vizsga la ta testnevelés
swkos főiskolai hallgatóknál
Szabolcs Mariann, Shárkia Amira, Martan Krisztina, Figler
Mária: Ök61vívók táplálkozá3il
Szilágyi Tibor, Koltai Erika: Testtávoli segédeszközök haszniÍla·
tana k hatása a járás strukturajára
Vág6 Béla, Fekete Éva, Kovács Norbert: A rúdugrás oktatás"
során mért paraméterek összehasonlitó vizsgalata

2005.o~ber28.péntek

]3.00
Büfé-ebéd

Dr. SchmilI Pálnak,
a Magyar Olimpiai Bizottság elnökének a fogadása
14.30

A Magyar Sporttudományi Tarsasag
lisztújitó közgyűlése
17.00

A Magyar SporIludományi Társaság
elnökségének a fogadása
Látogassa honlapunkat!

www.mstt.iif.hu

'
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Előadás
A IT DIÁKTANÁCSADÁS A GONDOLAITÓL
A MEGVALÓS(JLÁSIG (1987-2005)

kivonatok
REHABILITÁCIÓS AMBULÁNS PROGRAMO K BELGYÓGYÁSZATI
BETEGEKNEK

Acsaí Irén

Apor Péter

Semmelweis Egyetem TestnevelésI és SporttudomEinyí Kar. Budapest

Apor·Med BI. Semrne/wei.s Egyetem Testnevelési
és SporlIudományi Kar, Budapest

A macgyar fels60ktataSDaJ1 az 1980·as évekre leheto annak a tanacsadasi folyamatnak a kezdete, mely a mai, torvényben szabályozott, intézményes, szervezeti keretek kozelt kötelelövé teszi a fiatalok
mentili~igiénés gondozasanak biztositasáL A fel5öok~atitsi intezmények tlallgatóinak ma miÍr egyre több seg,tségre van sZ~lkségúk tanu!manyaik befejezeséhezc A pszichológiai, életvezetési, tanulmanyi segítségnyujtás mellett egyre fontosabbá villik az inlézmények tanacsadó szolgáltatásinak bővítésI' az uj informáci6kkal és a karrier-tanacsadássa I. ::Iég az idén bevezetés re kerü It kélsl'i ntii érettségi bon yodaimaira, bizol1ytalanságaira és még meg sem fogalmazhat6 ik6vetkezm~nyeire gondolnLc. Ezzel egy időben nljlik a felsőoktatás iltszervezése: a bolognai folyamat, a különbözo intezmenyek közölti <itjárhalo c
ság. az EU -kompatibilis tudas és diploma feilételrendsH'rének kialaki c
tása. A valtozasok gyorsak és dinamikusak, az ÚJ körülményekhez való rugalmas pszicho-szociális alkalmazkodásti<övetetnek megc Eleket
ilZ. igényeket felismerve il lak ult meg 1994 cDen a J'.>\agya r Psz.ic hológiai
Tarsasag Pályalélel<tani s7.ekcioja kezdeményezésére a Felsőoktatási
Díakta~acsadás Munkacsoport hazánkbanc 1995-ben a Munkacsoport
orslagos slinlü ,konfer,enc!:'.t rendezett allal a 'célial, hogy összefogjal
azokat a felsóoklatási tanácsadásban dolgozó szakembereket és korlars-segítö diákcsoportok ta,gJait, akik már addig is különböző körülmenyek es feltételek mellett foglalkoztak a hallgatók lanulmanyi. beilleszkedési, pszichológiai és szociális probiemainak rnegoldásában c A
konferencia eredményezte il FETA (Felsőoktatasi TilrJiícsad1i.s) mint
egységes, országos szintű szervezet megala!<ulásilt. melynek a TF Diaktanacsadó is alapitó ~agja volt Az előadas a TF D aktanacsad6 köz.e1 húsz éves munkaját mutatja be, az igényfelmeréstől, az utkeresésen, a kulönböző módszertani k',sérletek kipr6billásan át a legutóbbi
tőbbszempontL: kérdőives felmérés eredményéigc

A B10MfCHAN1CAL ANALYSIS OF THE CHEERLEADING
TOSS- TQ-HANDS PARTNER STUNT
Anning, Jonathan; Nelson NG; Galvin, BW; Ng, JG; Heussey, H.;
Holbein-Jenny, MA.
Slippery Rock University. Slippery Rock, PA, USA

The purpose of thiS study was to describe the kinemalics and 1<ll1eties of a mai'e cheerleader lhrowing a female chee~leilder during d tosslo-hands partner stunLMETHODS: Two males (mean ~SD: 21.5 t 35
y: \ 73.7 r 33 cm: 10 \.6 ± 10.6 kg) and three females (203 ± LS
y: \ 60 = 5. I cm: 54.9 ± 3.2 kg) particip'Hed in the studyc I\inematic data were recorded using a thre.e-dimensional capture system (OrTOTRAK ), while the kinelic data were recorded using IWO Bertec 'force
plalforlill'S: mle located ul1derneath the male and the other locatea underneath the remaie atlhe beginning of th@ toss-to hands partner sIU!1l.
RESULTS: Based on lhe kinetic resutts observed during the toss pha·
se, the verlical ground reaction force s revealed a double peak cu~ve by
the male and il single peak curve by the female. The male and female produced the initial peak fOfces (3960c801 221.5 N)al the onset of
the toss with an action similar to the vertical jump motion, where~s the
lower second peak force (\ 706c5", 275c3 N) exhibited bye the male
coíncided with thé point ln time when ~he female left the groundc Furtherrnore, the ma!e,achieved a squat depth of 122c7, 5.6 degrees knee
~exion, 89 cc6" 13.2 degrees híp flexion, and J8A ± 23 degrees lumbar
flexlon to mitiilte the toss phase. Prior to beginnmg the hands phase,
there \Vas il brief timt period when the male Idt the ground creating all
open chain move.ment. After the male returned to the ground for the
r.<más phase. the erecl female's feet were caughl iH shoulder level as
the ma'le's peak forces \Vas iH 19.4 ~ 8.8~ koee f1exion, 4.3 ~ Gc9 Q hip
Aexion, and· 1.9 ± 19c6 Q 'Iumbar tlexionc CONCLUSION: Successfully
execulíng a toss-tochands pilrtner stunt appears to be attribuled to lhe
ability of a male andi female to genernte an optimal level of force combined with weil timed and coorci:nated movemer.tsc

A korunl< pusztító járvétnyavil fejlődő kardiovaszkuláris és metabolikus belgyógyászati betegek gyógyítására nagy hangsúlyt és költség·
vetest szan al orszag. al elsodleges megelőzés es a renabiliotilCió azon·
barJ messze elmarad akivánalom mögó\t, illetve nem is létezik. Al cévi
mintegy negyvenezer új szivbeteg rehabilitálását I] 00 ágy és helyenként ambulans "szives klubokc" a mintegy 150 ezerre lehetó krónikus
obstruktív túdöbeteget rléhany száz rehabilitációs ágy es nagyon spoc
radikusan néhány ambuláns program szolgalja. A 2-300 'ezer diabetes
2 beteg. az obeseK növekvó hada, a rhypertóniások százezrei. a ll1utlimetabolikus szindromások esi>lye az ambuláns progrilmokba kerülés·
re igen csekélyc Az edzésprogramokon alapuló löbboldalú (diétás és
psychés vezetés, munkaú9'yi és szociali.s tanácsadás) 10· l 2 hetes, heli 2-3 órás rehabilitáció az összes szakmai álllásfoglalás szerint i(,jerl jelentös előnyöket hoz a betegeknek költséghiltékony módon. A evidenciával. Ilyen programoknilk az egészségügyi intézmények a falaikon
belül ritka esetben tudnak helyet adni, mig ac slivbeteg ambulátrls rehabilitáció tapasltalatai külfölden és idehaza :s igazolják, hogya megfe!elően válogatot< (kis és közepes sulyo~5ilgú, stbc) re~t1 betegek a ko·
r.ossegi házakban és egyéb helyeken csikeresen és csekély veszélyeztetettséggel rehabililálhatók. Országunkban többfelé vannak e feladatot
velelni képes szakemberek (fizioterapeutilk, gyógytestnevelók stb.) és
alkalmas helyek ahol valamilyel'l lakossági mozgásprogram jelenleg is
foly:k. valamint bevonhatók lennéri1eK 11 fittségí és wellflesz létesítmé·
nyek is. E ,probléma kör ha7.ai állását, a jogi, a f1nanüiillis, a szemelyi
és tárgyi feltételrendszer, a betegcsoporlok kialakítása. a beutalás le·
hetöségeit ismerteti az elöadásc
ASPORTOlÓK MJGRÁCIÓJA ÉS A'NNAK VÁRHATÓ HATÁSAI
Ács Pongrác
Pécsi Tudományegyetem KózgazdasfJgwdományi Kar. Pécs

Célunk azon hipOléiis :eszte~ése. miszerint az Európai Unióba vil'ló
belepéssel, a szabad munkavállalással asportolók migráci6ja is felélénkül. A kerdés al, hogya sportol6k vándorlása mennyiben és milyen
módón mutat kulenbségel a "hdkölnapí emberek" vándorlási jellemzöitőL Az élet minden területén megjeleno vándorlás a sportoloí
szegmensben is egyre gyakoribb jelenség. Ez a cselekvé~ nem egy újszerű dolog il sponolók körében, sokkal inkább a sport minöségi
fejlődésével párhuzamosan megjeleno, gyakori jelenségc A tanulmány
egyaránt foglalkozik a magyarorszagi sportolók belso és külső vándorlása,vaL A belso vándorlásnál abból feltetelezésből indultIcInk ki, hogy az
orsuigon bejut a sponol6k :llozgása leginkább az elso oSltil'lyű sportolókra vonatkozik. A vizsgitlatarnal a !egnépsze;űbb és legnagyobb tö c
megel<et vonzó sportágakbaf1 végeztük cTény, hogy a legtöbb sporlol6,
akinél migraci6s hajlandóságról beszélhetünk a csapatsporlágakban
talillhalÓc Az adatbázisunkat a 2004-es év első osztály~ csapatai szolgálta~ják. i"legvir.sgáltuk, hogy egyes városokban, mermyi első osztalyú
csapat található, mivel kélenfekvő, hogy ezek azok a' városok. amelyek
a spof\olókat bdogildhatjak A vizsgá'látban a labdarúgás. akosárlab·
da, a kézilabda, a röplabda. il vízilabda e~ il jégkorong szerepelc A spor·
tolák külső vandorlasánál négy sportág három éves adatait gyűjtöttűk
ossze a szakszovetségekbenc Ezek a sportágak 11 követker.ők: asztalitenisz. labdarúgás. kézilabda. röplabda. A tanulmányban két lehetséges
jövöképet vázolok fel a sp0rlolök vándorlasi hajlandóságának feltételezhető módosulásaról. A forgatókönyvírás al időben egymás utan következő esemenyek. tendenciák közötti kapcsolatok logikai feltárcisárai,
megitélésére és ezek alapjim következtetések levonasára ir.á nyuL
I cForg·atókönyv
Konstans folyamat: Az európai unióhoz való csatlakozással induló
folyamatok
I. allítá~: A spoftolók külföldre valló kivándorlásában kulön6séget
nem fogunk tapasztalni.
2.. állítás: Asportolók migrációs potenciáljiit erősen befolyásolja a
hazai gazdaság alakulása.
2. F-'orgatókönyv
A spo~tol6k migrációj,ának megindulása
1c áflitás: Ha az Uniós szabálY7.ás értelmében a gilzcd<lsági társaságként működö tarsaságok többet önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek, akkor az élvonalban szereplő klubok a legfőbb tamoga·
t6juktól esnek el.
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2. állitas: A vandormunkil egyik fajtaja ~ •.brain drilin", amikor egy·
a jóleti hatilsok által kiváltott munkaerő-elszivásról van szó.
ami jelentös gazdasilgi előnyökkel jiH a fogadó orszaghan és nagymértékű vesztesegekkel a kibocsátó allamban,

KONFUKTUSHELYZETEK ÉS MEGOLDÁSI STRATÉGIÁl
A SPORTJÁTÉKOKBAN

ADATOK A CÉURÁNYOS KÉZMOZGÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK

Egy csapat erf'drnényessegét n~gyrnértékben befolyilsolhatjak az
melyekről r.yi!~ar. senk i Sf'm beszél sz i·
vesen. Ráadásul ezek nagy része megol catlan, lezáratlan is marad.
BALOGH, UDVARDY (2004) készitett kerdőíve ezen konn'lktusok köret
próbillta rencszerezn;, de meg [lem szólt a lehetséges megoldasi a:ter·
nativákr61 A poszter, egy folyamatban levő vizsgálatol próbill prezen'
talni.

ertelműen

MEGlSMERÉSÉHEZ

ún. Iáten s, rejtett konn iktusok,

Ángyán lajos
Pécsi Tudományegyetem. FEEK, />1ozgástani /(utatócsopon, Pecs
A látszólag egyszerű célirányos kézmozgásokat össwtett idegí me.chanizmusok szahalyozzák. A szabályozásban kiemeIt szerepe van az
előrecsatoh szabályozásnak, amelyben meghatarozó jelentőség ü a vizuális visszajelzés. Mindamellett más receptorok szerepe sem hanyagolh~tó ei. Jelen vizsgálatsoroziltunkban arra kerestünk választ, hogy
milyen szerepük lehet a kézmozgások amplitúd6jának és irányának a
szabálYN3sában a kinesztéziás és a verbalis vissziljelzéseknek. Egye·
temístakat (tíz nő és tiz férfi) arra kértunk, hogy rajzolja nak egyenes
és cikcakk vonalakat nyitott, majd csukott szemmel. A csukott szem·
mel végzett rajzolilskor a szabad rajzolils után a mozgást adott irilnyban korlátozó sablont, illetve verbaiis visszajel7.ést is alkalmaztunk.
,"'\il1der\ esetben mértük a célponttól való hossziranyu és olda Iirá r.yu eltéréseket. Vizs~intes, egyenes vonalak húzásakor mértük il legna·
gyobb elté réseket. Csukott szemmel történt rajzoliÍskof rendszereser1 a
célnill rövidebb VOr1i1[aKat húztak, Nem talaitunk 5zignifjkilns különbséget az oldalirányú eltérések között. Nem volt különbség a nők és a
férfiak teljesitménye között sem. A sablol'\ es a verbalis visszajelzés javította a kézmozgasok pontosságat, Eredményeink an mutatjak, hogy
il motoros memoria, a motoros tapasztalat biztositja a legpontosabb
irány és távolságtartast a csukott szemmel végzett kézmozgasok végzésekor

Al ÁLLAPOT-VONÁS SZEMÉLYISÉG KÉRDŐív (STPI·Y) SKÁLÁK
ÉS AZ É.LETSTíljJS ~ÉRDÖfv (~M) EREDM~I KÖZÖTTl
OSSZEFUGGESEK VJZSGAlATA Tf-ES FERFI

ÉS NŐi HAllGATÓK MJNTÁIBAN

Balassa Levente. Kudar Katalin
Semmelweis Egyetem Testnevelesi es Sporttudomanyi

Balogh László
Eotvos l.oránd Tudományegyetem T5K, Budapesl

}(ar,

Budapest

Beve1etés: Vizsgálatunk két-, II közelmúltban standardizált teszt, az
STPI- y es az LDM eredményeit veti össze, abbó! a célbol, hogy alaposabban megismerjük a különböző szin (en sportoló TF· es tanulók néhany személ yiség vonásat. Vizsgált csoport: 182 lestnevelés szakos
hallgató (2.. és :~. évfolyam). Összehasonlítolluk a különböző szinten
sporlolókat. valamint összefüggést ke~estunk a két teszt közÖll, Mód·
szer: Az STPI· y kétszer 4 al skill~t ta rtalmaz: az alla pot/vonas jelleg Li
szorongas. kiváncsisiIg. düh. és depresszió alskálákat. Az LDM két
skillából ilii: a racionillis·emocionális vedekező·készség (R/ED) és a
harmoniilra valo igeny (N/H) skillilkat. Eredmények: Különbségeket
találunk az állapot/vonás jellegű szorongils-. az illlapot jellégű kivancsisilg·, é!> (l vonas jellegű depresszió lerén a 2. éves férfia k es nők
csoportja közbtt. A férfiak kevésbé szorongóak és kíváncsiak, mint a
nők. és a voniÍs Jellegü depressziójuk alacsonyabb, mint a nőké. A 3.
éves nők és férfiak között csak a szorongásban találtunk külöl'\bségeL
Konkurerts validitils: A teljes mintábaf1 ilZ STPI· y voniÍS valtozók szig·
nifikánsan korrelálnak az LDM R/ED skillájávaL A nők nél a vonás jel·
legű kivancsiság pozitivan korrelál il két LDM ska!ával, A többi STPI-Y
vonils alskáJa (szorongá s, düh és depresszió) inverzen korrelál az
R/ED· del il teljes mintában és a férfiaknál is. Követke7.tetés: Teljes
minlimkban (és a férfiaknál) a magas szorongilsértékek alacsony
R/ED pontszámokkal járnak együtt. Ugyanakkor azt találtuk, hogy mi·
nél dühösebb egy férfi, annál kevésbé törekszik problémáinak harmo·
nikus megoldásara, és annal inkább használja a racionális érzelemkezelö stratégiákat. A magas szintű női sponolók szignifikilnsan nagyobb
alla pot- és vonás Jellegű szorongást mutatnak.

AZ. EDZÖKNÁLASZTÁS PROBLÉMÁJA
. LEHETSÉGES EDZÖI TIPOLÓGIA A SPORTJÁTÉKOKBAN
Balogh László
Eötvös Lóránd Tudományegyetem TSK, BIJdapeSl
A magas fokú szakmai ludas és felkész8itség, az edző szakmai igenyessége önmaga val és a csapata va I szemben nem mindig elég az
eredményes sl.ereplésMez. Az edző, mint vezető irányítja is il csapatát.
De vajon illik·e a vezetési stílusa az illtala irÍlI~yit()tt csapathoz) Ha
nem, akkor ez folyamatosan konniktusok forr~sa lehet. Ezen tanuImany FIEDLER illetve HERSEY és BLANCHARD kontingencia modell·
jein alapulva al edzők megkérdezése után megpróbálja meghatározni
az irilnyiloll csoportok, csapatok tipusait és ezekhe? leginkilbb illő vezetési stilust.

A MÉDlATERROR ÉS A2 OUMPlAI ÜZLET EGYUTrEs HATÁSA
A BJRKÓZÁSRA
Bama Tibor, Fodor T!lmás
Semmelweis Egyetem Tes(nevelesi és Spontudományí Kar. Budapest
A sport üzleti té:nyczövé valásával - a televizió segitsegével - tömegfogyaszlasra szant látványossággá vált, a tömegkommunikáció szinte
bekebelezte a sportol. Ma milr a sportszabillyok tekintélyes hányadat
is a televitió igényei szerint alakitjak, igya birkózásét is. A média hatalma elvitathatatlan. sőt félő, hogy ami a közvelen demokriJcia cso·
dalatos eszkö/e lehetell volnó. az o'impiai profit növelése éldekeben,
lassan atalakul a szimbolikus ell'\yomás eszközévé. Eb~e[1 a folyamat·
ban il birkózás tartalm: értékeinél cl 90-es évekber. kialakult neoCltiv
trend tovilbb folytatódik A tudományos igényesség nélküli. gy~kori
szabályváltozta tásokérl súlyos ára l fizet asportag.

LABDARÚGÓ JÁTÉKVEZETÓK FlGYELEMVlZSGÁLATA
PIERON TESZTIEL
Bartha Csaba', Puh! Sándor", Hamar Pill'
'Semmelweis Egyetem Teslnevelési és Sporltudományi Kar, Budapest
"/>1agyar Labdarúgó Szövetség, Budapest
A labdarúgó játékvezető a tiÍrsadalom hivatalos "megbízottja", aki
egyben pedagógus és pszichológus is, A laodarúgó mérkőzés nélküle
elképzelhéletlen, Ahhoz viszont. hogy segítl)je. és ne hátráltatoja legyen a világ iegnépszerübb és legtöbb Jatekost foglaikozta:o sportaganak. minden ~ekintetbcn felkészüit"ek kell lennie, Vizsgálatunk célja,
hogyaMagyarországon tevékenykedő FIFA, országos és megy~i keretbe tartozó jaték vezetők, !iletve j áté k vezető asszisztensek eg yi k leg·
fontosabb kognitiv képességét - a figyelmet - felmérjük. Feitéleleulik,
hogya FIFA es az országos keretbe tartozó játékvezetök, aS$zisztel1sek
e téren magasabb szintiJ képességgei rendelkeznek, mint a megyei ke·
I'et tagjai. A vizsgálatot négy percig, nyugodt körülmények között, Pieron sorompó-tesl~ével végeztuk. A vizsgalatban több mint ezer játékvezető veli réSZI Mintimk kiválaszta sához nem va IÓszi[Iuségi. sza kénói
mintavételt alkalmaztunk. Az adatfeldolgozást Statistica for Windows
programcsomaggal (Slat Soft Inc) késziteUuk. Elözetcs hipotézisünk
teljes mértekben beigazolódott, mivel a vizsga lati eredmények, az
egyes csoportok közott , a magasa bba n rangsorolt jillék vezetők j avil ra.
szignifikáns különbséget mulattak. A megyei keretben működö Jalék·
vezetők rigyelemvizsgálalának teljesitmenye - a szakirodalomi ered·
ményekhez viszonyítva is • elmaradt az előzetes várakozasoktói. Al.
eredmény sportpszichológiai jelentősége abban rejlik, hoqy 11 hazai
labdarug6 Játékvf'let6i populációt csak nagyon kevesen vizsgáltilk
ilyen llspektusból. E tény, illetve az eredmények nagyrnértékij szignifikáns voita miatt is, fontosnak tartjuk ezen pszichológiai teszt többszö·
ri megismétlését a többi sportjilték sipmesterei kÖIÖtt is,

A MJKROKÖRNYEZET HATÁSA A SPORTÁavÁlAsrrÁSRA
UTÁNPóTLÁSKORÚ FIÚ KOSÁRlABDAzóKNÁL
Bácsalmási Gábor
Semmelweis Egyetem Testnevelési
es Sporttudományi Kar, Budapesl
A fiatalok sporlágviJJas7.tására legnagyobb mértekben 11 mikrokórnyezet hat. Mivel utánpótlás koru kosiulabdázók kivalasztásával fogla:·
kozunk, ezért f:lengedhetellenül fontosnak tartjuk, hogy feltérképezzük, k ik azok a személyek, ak ik a leginkil bb befol yásoljá k, tilmogatj!lk
a fiatalokal ' f e!télelezésünk szerint leginkilbb il szülők szere;)[~ :neghi:ltarozó, ezért célunk egyrészt a szülők iskolai vegzettségének, foglalkozásár.ak. sportolási szokásain ak, továbbá a család, a barátok, és az is·
kolai közeg h!ltilsának vizsgálata. Jelen!egi vizsg~latunk egy hossz·
abb, longitudinális kutatiJs része, melyl'\ek elsö részét 2004 öSl.én vé·
geztük el. Magyarország \ l legjobb, \ 990-9 i -es születési: ~ljkból álió
kosárlabdacsapatát vil.sgaltuk (n= 125). Vizsgálati módszereink között
antropometriai mérések, motoros tesztek, pszichológiai, 51.OciolÓgiai
és swciomelriai kérdőívek szerepelnek. Jelen előadásunkban. a szo·
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ciológiai 'kérdések ieldolgozasa wim arra keressük a válasz~, hogy kik
és milyen mért~kben befolyasolják a fiatalok sportágválasztását. A
vizsgálat je\erllegi szakaszábiHl megállapithi'ltjuk, hogy il szülők iskolai
végzeltsége jelentős en Ibefoiyásolja il gyerekek sportolás iránti beálli .
toltságát, és korábbi sportol asi szokasaik ls nagymértékben hozzájá·
rultak ahhoz, hogy gyemlekeik il kosárlabdill<lst valasztották. A kosárlabdázásra buzditó, és az azt támogató legfőbb sl.emélyei< a szülők,
és az edző. de jelentős a fiúteslvérek szerepe is. l"Iegall apitha tó továbba, hogya kosarlabdaval való korai megismerkedés nagy hatással Viln
a gyermek sportágvblasztasilra.

1990-91-ES SZŰLETÉSU FIÚ KOSÁRI..ABDÁZÓK

TESI ALKAli1 MUTArÓJ

Bácsalmási Gábor. Pécsi Andrea
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Spo~ttudamányi Kar, Budapes.!

A kiválaszlási folyamatban a különböző spörtagakat tekintve különbÖlO fontossaguak a7. egyes kiva!asz.tási mulatók, A kosilrlabdanal a
vezető mutaló a testalkat (50%) es Nen belül a leslmagasság (50%).
Különösen fontos 'testalkati mutató még a karhossz (30%), es a sulypontmagasság (20%) (CNEFS, 1971) Ennek ismeretében feltételezzük, hogya jorob alkati liflutatók,kal rendelkező játékosok, nagyobb
arányba kerülnek kiválasztás ra. függetlenül a motoros és pszichikai alkalmasságlóL Jelenlegi vizsgiJlatunk egy' hosszabb, longiludinális kutatás resze, melynek első részét 2004 őszén végeztük el. Magyarorszag
I l legjobb, 11990 -91 ·,es születesii fiúkbó] ál16 kosá fi abdacsapa lilt vizsgaltuk (n= 125), Közülük a legjobb alkati, motoros, molivációs, és szociológ!aí hattéf-mutatókkal rerldelkezö első 75",5 játékos kefül akivá·
lasztás nnasodik szakaszába_ Vizsgillalí m6dszereink kőzött antropomelnai mécsek. motoros tesI_tek, pszichológiai. szociológiai és szocio
ometriai kérdöivek szerepelnek. Jetenleg,il előadasunkban a tes~a'lkati
mutat6k vizsgáiataval foglalkcwmk. A lestalkati vizsgalat a tesIsúly és
testmagassagon kivlll 5 hosszusagi-, J szélességi-, 12 körméretre, valamint 4 bőrredőre terjedt kl. Az adatokból meghatároztuk a jiltékosok
testzsir-százalékát, és aikattipizalast is végeztunk_ A vizsgálat Je!enlegi
szakaszában a következo testalkati tulajdonsagok bizor~yultak a legfontosabbnak: nagy testmagasság, hosszu végtagok, magas sUlypont.
alacsony te5tzsir%, ekto-mezomorf aikat. Eten belüli is kiemeit fontosságú a jelenlegi ts a várható tesImagasság f>\egállapithal6, hogy il
fenti tulajdOllságokkal rendelkező játékosok nagyobb arányban kerülnek a vizsgálat második szakaszába, függel"enül il motoros es pszichikai tulajdonságokt61.
IN"ITERNA110NAL SURVEY ON BIKING HABliTS
OF UNIVERSITY STUDENTS
Miklós Bánhidi·, Hamilton Nancy·", Beata Dobay· ...
°OmversUy of Wesl Iftmgary }J(J, • "University of Northern Iowa USA,
." "Han$ Selye tJniversi!y Center. Slovákia
Int roduc tion
ln nowadays biking is a favourite physical aCLivily anlong young people because it is, a cheap way of transportaIIOJ:1, it is fashionable, it is
easy to deal with and it helps to keep lit. To find out about the Ibiking
'habits if young people, in the last year we started an international survey in Hungary, Slovakía, and USA.
Method
ln the survey we selec.ted 400 university students aged 18-22 years,
We have developed il queSlionary on the biking habits and illE same
time we asked the participants to do a 1 minute bike test on il TACX
bike ergometer in the laboratory círcumstal'Kes, The lest has alíowed
us to compare the h"bits of different nationaliLles and their physical
abilities.
Results
The first results have shown us, ,that in ali the counNíes young people have good quality bikes, driving them very often mostly in the ieisllre time to visít friends. Still they aJe not participa ting a lot in longer distandes, becaLlse lhey are affrilid from the growing lraffic specialiy in
the tourist saison. They would like to bike more, if there would be more organized toms -specally with mo~e youlh participation. The resulls
of the 1 minute bike lest has shown us, that young people don't have
'enough experi€nCé to deal wilh the time and distance_ ""ost of them
started the tcst withoul warm ~I,p excerclses bul with a high inlensíty.
Just very few of them could dedi with the quick reaction of lhe body
funtions (hearth rate c'hanges). Both the answers of biking hab it and
the resuJts of l minute test ilre not showing significant dirferencies between countries. But there are olher dominant fac.tors in the bi'~íng results. Those young people, who live in il house with garden, have better equipment:\, like to drive faster or tak ing care about safety issues
achieve better results no malter which counlry they come from,
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ESÉLYEGYENLÖSÉG A MOZGÁSKORLÁTOZOnAK
SPORTÉLETÉBEN
Bejek Zol,tán·, ••, Kiss Erika.,. u
o

'Magyar Mozgaskorlarozoltak Spor/szövetsége, Budapest,
'Ortoped Klinika, Budapest . •• 'MozgasJilvító Allalános Iskola,
Módszertani Intézmény és Diáko!/hon, Budapest

• Elöadásunkban lájékoztatást adunk a fogyatékos embe.ck hazai
és nemzelközi sportszervezete;nek r.endszerérŐI, ezen belüli a mozgáskorlatozouak !hazai es nemzetközi sportszervezeteiro'l.
• Rövid imekimesI tervezlJnk a paralimpiai mozgalomról, történetérol. a pilralimpiail sportágilkról, a sportágankénti versenyeztetés
rendszerének fejlódéstörténetéről. különös tekinteltel arra', 1010gyan ala·
kul/ak ki azok a jelenlegi rend~zerek, amelyek a mozgáskorl~tozott(lk
sokféleségében igyekeznek il sportolási, versenyzési csélyegyenlöségeket megteremteni.
• Részletesebben szeretnenk ismerletni a mozgáskorlátozottságot
okozó kórformák rendszetet, azon belül bemutatnánk néhányat a
leggyakrabban e:öforduló diagnózisok közül. El'lnek keretében utalunk
az üzhető sporlágakrd, illetve azokra a sportágakra, amelyek karosak
lehetnek az adott megbetegedésre,
• l3emutatju'k a. mozgáskor,láto20tt Spofto!ók esélyegyenlösegének
megteremtésél szolgáló, a sportági kategória megállapítását célzó
vizsgálat menetét, szabályait, dokumentaciójilt, szakembeligenyét különös lekintettel a sportoló alapmegbelegedésére, hmkcionális mozgasállapotara. 3 választott sportag mozgásigényére, es.z.közlgényére.
• A paralimpiai sportágak mentén Ismertetjuk, hogy klilörlböző kórfor.mák, mozgasszeuvi betegségek esetén mely sportágak üzhetők, s
milyen ad'aptalt feltélelek megléte szukséges a biztonságos sportolás·
hoz, versenyzéshez (az épek sportjához képest megvállozott sportági
szabályok, megvállozott technikai feltételek, szüksége.s eszközök, segédeszközök, stb.).

ÜZLETI ELEMEK A SPORTBAI'f:
MARKET,INGORIENTÁCIÓ A HONI PROFESSZIONÁUS
LABDARÚGÁS SZPONZORI PIACÁNAK TUKREBEN
Berkes Péter, Nyerges Mihá~y

Semmelweis Egyetem T€stneve/esi es Sporttudományi Kar, Budapest
Bevezetés
Napjainkban a sportszponzoráció a világ egyik leggyorsabban
fejlödő gazdasági hlizóágazala, 2003-han a világ ÖSS.Ze5 szponLori kiadasanak (526,2 ~1rd) megkózelítően 65%-a, azaz (S 17 ,2 Mrd) a
sportba vándorolt (IE.G, 2003). Ha asportipar gazdasagi kapcsolatát
vizsgáljuk, lisltitbö'n kell lennünk azzal. hogy egy löbblényezős rend·
szerrel allunk szemben. Sportközgazdasági aspektusból a kínáiati oldalon a sporttcvékenyseg előállítói, eselünkben a I'abdanigö-vállaikozások, meg a kereslell oldalon a médiaipar, a vállalati szféra (szponz.orok), és természetesen a kötönség kómplexumáról, mint fogyasztói
csoportokról kell beszélnünk (Urbán, 1997; Dénes, 11998). Ma, már hazánkbar. is, 11 látványspo,t teren, - s ezen belÜl a' professzionális labdarúgásban egyre eröteljesebb a "piacosodás", Ma már nem elég "jól csinálni", alaz minöségl sportteljesítményt elérni, mirtöségi produktumot
létreholni, - el is kelll adnunk, amit "csinálul1/<" Ebből i1dódóan nem
csupán a prorttoricntált cégek létérdeke a. hatékony működés - sportolóink és sportválialkozasaink is rákényszerülMk arra, hogy természetes úton piacol talál Vii és a marketing modem eszközeit alkalmazva, igenis a saját erej'~ikböl lartsák fenn magukat. Ennek a modern
eszköztárnak nyilván egyik, s talán legfajsúlyosabb eleme lehet a
szponzorációs aktivitás. "Egy fejlel: poszt-indusztriális orszilg tarsadalmában a hosszabb tavon hatékonyan müködlethetö, ugyanakkor jelentös erőforras-igényCi tevékenységek, valamilyen módon gazdaságilag értelmezendök. s a mükö9és soran a gazdasági logika a'l <-'gyik
meghalarozó tényezővé valik, I~y a sport is, ha jelentosebb tarsadalmi
szerep betöltése a célja, a galdasagi logika alapján értelmezendő es
muködtetendö" (Kozma és 'Nagy. 2003),
A kL:tatas célja
Normativan megfogalmazva, keresztmetszeti marketingkutalásllnk
elsődleges célja, mely nóvumát jelenli, hogy egy stratégiai inlOfmaci·
ós bázis létrehoz3sánBK keretébén fellérképezze, a:
• Professziona'lis honi labdarúgó-tilrsaságok tájékozoltsagát (l
szponzorációs tevékenység lehelőségeit illetően;
• a szponzor<\ció gyakorlati jelentáségét, stra't~giai elerneit;
Longitudinális kutatasok hiányában nem áll m6dunkban a labdarúg6-társ-aságok Illilrketing-orientált beiillitódását nyomon követni, A
kutatásnak - a kuta~asi hipotézisre adható adekvat válaszalternativákon tlll - az is célja volt. hogyasportmarketing fogalmi appilrátLlsát,
Ismerel- és összefuggésrendszerét felhas7.J1alva bemutassa mínd il kere.sleti, mind a kínalati oldal aspektllsából 11 szponzOfációs tevékenység
stratégiai fókllszpontjalt, megteremIse vizsgálatanak eim~leti halterét.
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A professz:onális 'labdarúgás szponzoraciós tevékenységének elméleti.
koncepcio(lális tárgyalása ugyarlis integráltan még (lern történt meg,
Módszer
Al empirikus kutatás módszertanilag kvantitatív (kérdőíves), mint
primer marketingkutatás; módszerre epül. A szerkesztett kérdőivet tartilimi, strLIktu~ális és gyakorlati szempontb61 magyar marketing és
szponz.orációs szakértők tesztelték, a reliabilitás és ta.rtalmi validitás..
mint e1sGdleges tesztkritériumok - bi,ztositásahoz.
A marketingkutatás célcsoporlja a kinálati oldal aspektusa ból
A kutatás céljait szem elött :ilrtva es a szakmili spedikumokat is
előtérbe helyezve, valamin I a reprezentativitás biztositékául alapsoka·
ságnak a hazai 2004/2005-ös bajno'kságbar) nevezési jogol szerzeIt
NB/I. (N:16) és NBI/B (N,,14) osztályú labdilfúgó-tarsasagokat mu·
ködiető gazdasagi ,társ<l sagok összességé', tekintettük. A statisztikai
analiziseket a Stat:stica for Windows (StatSoft-lnc, 6,0) progra meso·
maggall végeztük.
Eredmény
A célfüggvény értelmében, II kutatils eredményei a professzionális
labdarugó -vá lia Ikoza sok szám ara s7_01'ga Ita thatna k ku Icsfonlosságu
adatokat a szponzorációs tevékenységük tervezése, és azok tartalmának korSlerűsitese vonatkozásilbarI. Az eredmények ismeretében
könnyedén megválaslOlhaló lesz az a kérdés, hogy:
Meg tud·e fei,eln i a szponzori eivárások nak a m ai magya r professio·
nális ,Iabdarugas szegmense?
Racionállis kérdés ez II futball ;'ffacionális világilban. A ValaSl eldÖn·
ti il teendőket.
AZ EURÓPA TANÁCS ÉS A SPORT
Bertáné Gönlér Krisztina
Európa Tanács. Sportfejlesztési Bizottság

Még 1949-ben alapitották, de Magyarország csak a rendszervaltás
óta tagja ennek il különleges, sokak által nem, vagy félreismert európai sze~vezetnek. amelynek szeretném bemutatni Hlozófiáját, intézmé·
nyeit, lehetőségeit és korlátait. Az előadás lényegi részében az Európa
Tanács sport terén végze:! munkájáróllcsz szó Al ET sportfelfogását
a szervezet hármas jelszava delerminálja: demokrácia, emberi jogok
és jogáflamiság. Vajon hogyan helyezkedik el ebben a filozófiilban, a
megannyi más szakterület között a sport? Milyen lehetőségekkel és
milyen korl'átokkal talaljuk magunkat szembe? ,,,\indermek kapcsán
bemutatom az Európai Sport Chartát, a két Európai Egyezményt
(doppirlg és né.zőtéri hullganizmus), vegül az Ewró?a Tanács ált.ai fi·
nansl'irozott érdekesebb programokb61 mutatok be nénanYilt. nem ki·
felejtve él magyar vonatkozásokat sem.
A KAlANDSPORTOK MEGJELENÉSE A TURIZMUSBAN
Bélaváry Zsolt, Herlicska Károly

Pecs; Tudom;jnyegyetem Természettudományi Kar
Testnevelés- és Sporttudomcjnyi Intezet, Pécs

Az utóbbi évtizedekben az egyén lehetőségei - a kinil~a~i robbilná·
son, il konzum világ (fogY"(lsztói társadalom) kiterjedésélI, a hozzáíérési korlátozilsok megszLinésen keresztül - kibővlH(ek. Az élet m.egelése
az emberek tudatában az egzisztenciális problémilkon tlll ilZ "EId meg
az életedl" irányba mozdult el, aiilli az életfelfogas megváltozásához vezetett. Az életfeltételek megváltozására az emberek egy része - főleg il
fiatal korosz~ály - éietmódváltozással reagált: egyre többerl cseleksze·
nek éiményorientáltan. Az élmények keresése a hétköznapok releváns
alkotóelemévé vált, hatasára óriási módon növekedett az elménypiac,
melya turizmusban Jelenik meg a legszembetűnőbben. Egyes elemzők
szerint a sport és a turizmus kulcsforltosságu összetevője lesz egy kibontakozó új vilagkultúrának, Ezt támasz~ja aiá az a' tény is, hogya
XX. század végére a turizmus nagygilzdasági jelentőséggel biró, vilá·
got átfogó jparaggá alakult, Az utazas soka,j< számára, il boldogság
..legpopulárisabb" formája, A turizmus - amely ezt a boldogságot eladja - ma egyike il világ legnagyobb gazdasilgi ágazatának. Kinálata
mindenekfölött és évrő! i>vre emelkedik, A különböző tudomanyágak
kutatói már felfigyeltek ezen "iparágra" - politikai, gaz,dasagi, kulturális és szociol6giai szempontból egyarilnL A turizmus összetett jeien.
ség ként valo mesismeréséhE'z és elemzésél1ez azonban a különböző
tudományok ismeretanyagának integralására van szükség, mely Jelenleg még hianyzik. Az elemzések azt mutatják, hogy napjainkban
előtérbe kerültek az olyan utazások, ahol a résztv~vők számukrillJj te·
vékenyseg,i formákkal ismerkedhetnek meg, Igy kerültek az ér·
deklődés közeppoI1tjába azok az Outdoor (terrmészetbeli) kalandspor.
tok, me.lyek küiföJdön már széles körben ismertek es elfogadottak. és
manapsag már il magyar turisták számára is elé:hetővé vállak, Ezeknek a sportagaknak a bes0rolása és elhatilrolilsa pontatlan, homályos.
TéibbségC'k rövid éle(ű, mások idővel "normál sportként" megtelepednek - tiszta képzési, versenyzési és minőségi irányvonalakkal -, mint
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pl. il snowboard. A kalandspoaok sajatosság;aiból adódóan fennali a
súlyos baleset, esetleg az eletveszélybe kerülés koc!<á,zata IS. A baleseli kockazatuk olyannyira kCJlonb6ző, mínt maguk a sportagak. Magábim foglalja a "nagyon !(Ícsi"-töl a "nagyoll nagy"-ig érezhető izgalmi
és veszélyességi fokozatol. Aki kalandsportot balesetmenteser:1 akar
üzni, nagyon intenziven kell il saját fiZIkai és memális felkészültségévei, a kiválasztott sportág sajátosságaival foglalkoznia, Ebböl kiindulva rendkivül fontos akalandsportok "természetrajzát" alaposan megi.smerni.
TANÁR - TANULÓ INTERAKCiÓ SAJÁTOSSÁGAI
AL ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÚSZÁSOKTATÁSBAN
Bíró Melinda
r.szterilazy KiJroly Főiskola. Eger

A tanitás és a tamllás egy olyan összetett folyama\, hol az egYik fé!
tanit, a másik pedig tanul. Hogy el a tanitas - tanuláSI folyamat sikeresen és hatékonyan megvaJ6sulhasson a kél feladatnak. és a kél félnek talillkoznia kell, A kapocs, mely osszeköti őket. il közöttük lej!!t·
szódó interakciók sorozatilban lalálhMo meg, FigyeimülIket ezért a ta·
nitás tanulilsi folyamat két alapvető pillérére, az lJszást oktató pedagogusra, a tanulóra, és a közöttük lezajló interakciók sorotatara osszpontositOHuk. A 'kutatás célja, hogy új ismeretek feltárásával járuljon hoz·
zá az úszásoktatás folyamatán~k és ez által a pedagógia - levékenység eredményeinek, és hatékooyságának növelés€hCl. A kutatás során célul tiízlem ki ennek a speciális oktatás~ folyamat Jellemzől'nek,
sajátosságainak a feltárását, biz va abban, hogyakulatas soran kapoa
eredmények hozzájilrulnak a hatékony tanári tevékenység növelésehel., és ezáltal az egész oktatás - nevelési folYilmat hatékonyabbá té·
teléhez, hatékonyan bővitve a uevelestudomány elméleti és gyakorla.
ti ismeretanyagát. Kutatilsomban, il megfigyelés során, mindazok a
személyek oeletartoma'k a vizsgálati populációba, kik Egerben és von·
záskörzetében il Ita Iános iskoláskofl'J ta nulóknn I< úszá st oktatna k. A
megfigyelt mintába tartozó személyek csoportosililsil, kü',:önböző vál·
tozók és attribútumok alapjáll történt a populilcióra jellemző arányok
értelmében. Olyat] retegzett, véletlen mintavétellel ala Itottam ki cl
vizsgálati mirltát, nlelyet a nem (fi>ríiak, nők), valamint a képesítés
(testnevelő tanár. szakképzett úszilsok:ató: úsz6edzo, úszómester) szerint igyekeztem reprezentativva tenni. A :elldelkezésre álló statisztikai
adatok alap,ján meghatilroztam és kialakítottam a rétegek arányá!. A
vil.sgálat bonyolultságaból, adódóan cl k~Jlatás módszerei is összetet·
tek, Vizsgálata im során ,két módszert alkalmaztam; 11 kikérdezést, és il
közvetett megfisyelés módszerét. Kérdőives módszerrel törtent ill oktatllsi eszközökkel kapcsolatos informaciók gyűjtés€' mellett az úszások la ~ás szinterének, az úszástanítással kapcso!atos tudas:lak, az oktaUls anyagi, dologi és személyi feltételének. és az ezzel kapcsolatos
egyéb álIalilnos tudnivalók (idötar tarna, csoportlétszá rn, stb.... ) meghatározasa. A megfig.yeléshel 21 tanári és 9 tanulói kategóriát hata·
roztam meg Svoboda megfigyelesj rendslere alapján. Az Ilszásórák fo·
Iyamán (3 mp-ként) megvizsgáltuk, hogy milyen tevékenységeket
folytatnak a vizsgálati, személyek, il lehetséges 21, illetőleg a tanulói 9
kategória. közül. Minden percre rőgzitettük. hogya (21 '9) interakciób61, interakció-tipusból melyik és hanysz.or fordul elő. A 3 sec-os rÖQzitésből következik, hogy perceIIként 20 db i~lterakciót regisztriiltunk.
A vizsgiilt mil1ltéiban i7 úszófoglalkozásról készitetiünk videó felvételt
és megfigyelési jegyzőkönyvet. A feiveU jegyzőkönyvek összadat
mennyisége 177,434 volt. A tanári - oktatói tevékenységet vizsgálva,
rangsorokat képezhetünk. ,"\eghatárOZluk a'z úszófoglalk02ason előfor·
duló leggyakoribb tevékenységek százalékos megostlásat is, A kutatás eredmenyei igazolták, cl különbségeket a vizsgalati személyek intera kcíós struktu raja ba n, eszközhaszná la la ba n.
A TANÁRI REPREZENTÁCiÓ MÉRÉSI LEHETŐSÉGEl
ÉS SAJÁTOSSÁGAI A TESINEVELÉSBEN
Bjróné Nagy Edit
Semmelweis Egyetem Tes/nevelési
Budapest

es SpörtttrdomlJnyi Kar"

A tanári tevékellység bonyolult összetettsége, egymástól jelentösen
nlegközelit'csi módot tesz lehetővé a kutatómurlka szártlár6,
Leggyakrabban az ismert empi~ikus mÓdszereke.t alkaimazzák, me·
Iyeknek több vagy kevesebb előre m~határozott kategóriája viszony·
lag szük, kötött keretet jelent a kutató számara. (Flanders, Cherfers,
Mosston . ,,) A tamári tevékenység úri kategorl~Jis megfigyeléssel tör·
ténő vizsgálata, a tanári munkéban rejiő 'kompetenciák külső megnyil·
vánulásait teszi érzékelhetővé, s távolról sem teszi lehetőve a tanári
személyiségben rejlő lehetőségek bonyollllt rendszerének feltarásal_
Ezért kevéssé alkalmas a teljesebb igénnyel fellépő kutatások hoz_ A
tanari személyisilgben sa)iltos. egyedi ötvözetben vannak jelen az álta·
lánosa!, ismert kompetenc:ák, ugy mint il hivatásbeli adottságok, atti·
eltérő
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tűdök. pedagógiai képességek. a képzés sorarl szerzett tudás, készségek, a pálya iránt megnyilvanul6 motivacios bázis., .vagyis a tudati
érLeimi elemek sokasaga, összessége. Ezeknek a tanári tevékenységhen il pedagógiai szitüácíó (tanár lal'luló viszonyheiyzet, tanár-osztály,
tanár- iskola kapcsolata ... ) n',lint szociális hatásrendszer adja meg
végső arculatát. Vagy elősegiti, vagy gátolja érvényesülésűket, de mindenképpen mÓdositja. Az eJdadás egy összehasonlitá sportpedagógiai kulatiJ~ eredményeit ismerteti, hangsúl!yal van az alkalmazott
lkomplex kutatásm6dszenani megoldásra, amell! lehetővé tene a tanári személyiség-reprezentáció mélyebb tetegeinek feltinilsát. A kutatas
érdekes osszehasonlitasokat tett lehetővé a tamiri felfogasbeli, still<Jskülönbségek (tanitási). pedag6giail álláspontok és a megval6sult gyakoriat összevetésével, Ennek a v;zsgáiatnak il segitségével mód nyílt a
testnevelő tanári reprezentáciö mélyebben rejtőző retegeinek megismerésére, specinkumainak fellarására.

es

TESTNEVELÓ TANÁROK PÁLVAVÁLASZ,ÁSA,
PRESZTiZSE ÉS PÁLYAEIJ1AGVÁSA
Bognár József, ·Marina J. Salvara
Semm e/weis Egyetem, Testneve/esi és SportrudomfJnyi Kar. Budapesl
•f'laiionB'I and Kapodistrian Universily of Athens. Greece

KorUl1kban II pedagógusokra kLilónösen nehez szerep hilrul. A 'ha·
gyomanyos pedagógus szerep elviHasain kivül fel kell készülniük a
most már rendszere,mek nevethető tantervi valtozásokra, illetve az
épp most zajló Közoktatási törvény átalakulá~ára ís. A megnövekedett
társadalmi igények es a közoktatás modernizilciója is folyamatosan
változtatja az oktatÓk·nevelők mir1dennapO$ levekenységét (Ferenczi,
1998). Nagy (\ 997) olYllr1 munkae,őpiaci, lársadalmi értékrendb@li,
fenntartói, az oktatás tartalmi szabályozasair;Jak változeisairól beszé~,
amikhez a pedagógusok szüntelen aikalmdzk'Ddása szükséges, A tanári presztizs tekintet@ben nemzetközi viszonylatokban egyönletüen
kózepes és gyenge a Sla kma pozíciója es megítélése (Nagy, 200 l ). A
testnevelő tanarok helyzele sem könnyü a palyar., tetézve a tényt hogy
tudomimyterület['mk empirikus kutatásai az eimuit éVIizedben a téma
tekintetében igencsak sz ű köse k ma radtak , "\indezek ala pjá'n a tanul·
mány celja, hogya közoktatasi törveny módositása előtt betekintést
nyerjünk il testnevelők tapasztalataiba, illetv~ véleményébe a pályavalas~tás. presztízs és pályael~agyils területein. Aminlill 433 testnevelő
alkotta az ország minden régiójáb61. Az adatgyűjtes nyílt végü kérdőív
segitségével postai uton történt. A valasz.okilt csoportokba tettük, ko·
doltuk és megfelelő nemparamelriás módszerrel elemeZl.úk. Az mintát
alkotó lestnevelők sport steretetét (94.6%), il gyerek-ek kel valo foglalkQzás szeretetét (68.8%), ilietve a pály il irill1t érJeIt tehetséget
(44.08%) jelölte, mint amik nagymértékben meghatározóak voltak
számukra a pályavalasztásnaL Nem tunt meghatúozó tényezőnek az
anyagi juttatás (97,4'5%), il' konnyü diplomaszerzés (87.21 %), a pálya
társadalmi presztízse (86.92%) és a szülők hatasa, iNelve szerepe a páIyavill'asztásban (73,38%). A válaszok szerint nagyon jó és jól elismerik testnevelő tanilrokat a tanulOk (90%), il szülók (77,08%), az isko·
lavezetés (71.2%), a talll!.estület (68.6%) és az önkormányzal
(47.02%), Szomorú lény, hogy il lesllileveiők 60.88%·a, ,gondolt már
arra, hogy elhagyja a ,testnevelő tallári pályát. A palyaelhagyás fő oka
egyéHelmüen megélhetési gondok (71,91 %). Erdekesnek ta'laltuk.
hogyatestnevelök 77,1 %-ának a stillwsza nagyon biztos vag,y elég bíztos a jelenlegi munkakörében. Mi!1dezek i11apjan elmondható, hogya'
pályaválasztás, presztizs és pálya elhagyás kérdéseiben il testnevelők
helyzete il hiedelmekkel szemben arimylag jónak tekinthető. A palya·
választils indokai, a presztizs és az elhagyils sem mutatOtt kiemel·
kedően negativ értékeket. Azeredmények ismeretében érdemes volna, ti témal tovább vizsga Ini. Erdekes lehet több szempontból és több
forrásból vizsgaini a temat, ilietve interjúkkal kiegészíteni az adatfelvé·
telt.

SPORTIURJZMUS - UTBAN A TU DoMANNY Á VÁLÁs FEI!.É
Bokor Judit·, Herlicska Károly"
~Berzsellyi Dániel

FóiskoliJ, Sportági Tan SI ck, Szombathely
uPecsi Tudományegyetem, Testlleve/ési és SporlIlldományi Inthel, Pecs

A 21. s2.azad hajnalára a turizmus egy viiagot átfogó ipar.rá notie ii<.i
magát és nagy jelentöseggel bir a posztindusl.triális tarsadalmak gazdaságának a'iakitásában. A turizmus fogalmilba sokféJe motjvaciójú
utazást magába foglal6 tevékenyseget besololhatunk. A jelenkori turizmus új trendjei azt mutatják, hogya luristák egyre inka bb elölérbe
helyezik a:zokat az utazásokat, amelyek soran a céláliornásokon sajil\
kedvtelésüknek, hobbijuknak hódolnak. Többnyire otthoni szabadidős
illetve rekreaciós tevékenységüket folytatjilk a celállomasokon, illelve
új tevékenysegi formákkal isme~kednek. Ezeknek il tevékenységeknek a soraban kiemelkedő szerep jut a sporttevékenysége,knek, s ezal·
tal' a spomurizml'Js erőre kap. A sportturizmus a fejlett demokraciákban már széles tömegeket mozgat. "'\agyarorslágon az utóbbi években
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került szilmotttJvően a turisták erdeklödésének középpontjába, s a jelenség terjedésével párhuzamosan megnött a témaval foglalkozó
elem.zések, k'Ulatások száma is. A ~urjzrmus, ezen be.lül a sponturizmus
kulatásanak újszerűsége, rövid multja egyuttal azt is jelenti, hogy tu·
dományos hattere még nem teljesen kialakult, letisztult. A turizmus
természetébel fakadóan sokfele tudomany müvelöi foglalkoznak vele.
mindenki a saját tudomimyának megfelelő kritériumok és feltételrend·
szer alapján, Legtöbb kutató a' közgazdaságtan és a földrajztudomány
k~pviselőj közli I kerül ki, cs napjainkban a sportszakembN<;k is elemzés t<i.rgyava tesl.ik. Ez a sokszinűség azonban alt a veszélyt is magaban hordozza, hogy az egyes tudomany képv;selöi altal megá,[[apilott
eredmenyek saját tudományos körük keretében maradnak, r1ehezen
hozzáférhetéivé válva mas tudomány képviselŐje számára'. il"ehat hianyzik az a külónfele tlJdományos eredmények integrálasa. A tur.izmus
tudománnyá vil'lilsát éppen ez az igény ösztönzi, hogy saját témát, saiáto:; kutatasi módszerei vel, szaknyelvével, a témat összefogo tudományos munkássaggal. az összes ismeretnez egy helyen hozzáférhetővé
válva lehessen kutatni. 1\ turizmusnak ez az ún. ágazati szemlé.letü
megközelitése mára már kevésnek bizonyult a jelenség termeszetének
megertesénez. ezért egyre inkiibb a tUIizmussai összefüggésben levő
társadalmi, gazdasági és ókorógiai folyamatok interszektoraiJIs ,elemzésére van szűkseg, A turizmus összetell jelenség, elért megértéséhez,
kÖlnyezetének eiemzésehez a termeszet, a tarsad'alom és a human tudományok ismeretanyagának integráldsá[a van szükség. A turizmus,
sportturizmus kutatási targya a pGI~tikai, gazc.asagi, kulturális összetevői mellett kiterjed a turisták személyiségére. lTiot,jváci61Ia, inditékaírQ, fle ugyanúgy a fogadOterületek sokfele szempontú (pl. területfej·
lesztési) lehetőségeinek elemzésére is. Az elöadásban a tUli:zmus, ezen
be Iül a spor ltLlliLmus összetell.ségét, multid iszciplíná ri,s hel Yletét szeretnén1k bemutatni azzal il szándékkal. hogy értnetöbÓ)é és átláfhatób·
bá tegyük ezt az új, kialakulóban leva tudomanytefÜlelet.

AZ AEROB ÁLLÓKÉPESSÉG FEL..MERÉSE
TS I. ÉS H. ÉVES HALLGATÓK KÖRÉBEN
Boros-Bálint Jwliánnll, CiOl;Oi-Pop. D. Rares
Babes-Bo/yai Tudományegyelem, Tcslneve/es és Spolttudomhnyi
Kar, K%zsvhr, Románia

Az állóképesség, a szervezet ellenilllasa a, különnöző terhelésekkei
szemben. Az 1i1l6képességgel rendelkezö tanul6 viszonylag hosszu ide·
ig tud sporttevékenységet végezni. A poszterben bemutatjuk aZ L és II.
éves TS hallgatók állóképességet f"lméró eredményeit, €Isö illetve
masod év végén. Tar.ulmányurlk célja, -nogy megállapítsuk az állókepesség szintjét és ha van elteré.s a két tanév kÖz.ő\t. 38 (I. fiú·13; I.
lány-4; II. Fiu-21: II. Lány-4) TS hallgatónak mertük rel az ill16képesség szintjet, a Querg teszI segitsegével. Az eredmények feldolgozásal
utár" arra a következtetésre jutottunk, hogy az I. évesek állóképesség
szintje 0,49 (pul2lJs index-el) Jobb, mint a II. éveseké.

A SZÜLÓK SZEREPE GYERMEKEIK TESTMOZGÁSÁBAN
Bósze Júlia
Eölvös Lóránd Tudományegyetem PPK Testnevelés és Sportközpon!.
Budapest

A gyermek a természeti és a titrsadalrni, környezeti tenyezők általi
iétrehotolt sa}átos ;'atas!er.dszerben létezik Az adott régióra vonatko·
zó fejlesztési koncepciók, a biodemogriJfiai viszonyok, a s70cialpolitika, a foglalkoztil tiÍsi szerk ezei, a régió településeinek jellege, lIrba ~i
zállságuk foka, al egeszségügyi és kulturális ellátotlsag, a közoktatási
intéZnlényrel'ldszer nagymértékben meghatározza il gyermeki swdalizació folyamatát. Az 'egyén élete sor1ln így több nevelést meghatároz6,
befolyásoló tényezőt ismerünk. Az iskolán kívüli nevelő funkcióval rendelkezo .íntezmények" közül il c.salád került érdeklődésem kőzéppont
jába. Pedagógiai tevékenysége si:amomra, mint tanár számára azért is
fon~os, mert az életmódnOl 'kapcsoiód6 szokásokat és értékeket alapvető szocializációs térkénl - a családi minták alapjim sajatitjilk el
leginkabb a gyermekek. Az eletmód es magatartási hatásai a s1.akirodalom szerint az értékpreferenciaktól is függnek, am azt is tudjuk,
hogy il választások és az elutasitások gyorsan vá:tozhalnak - különösen il serdülő és rlatal korosztályokban, akik még nem rendelkeznek
szilárd értékrendszerrel. Jelen mUTlkam soran azt kivánom bemutatni,
hogya különbözo családok kózolti különbségek hogyan tükröződnek
a gyermekek testrtlozgás választásai bar.. Eredményeim Közép. ""agyarország egyik régiójában, a Jászságban 2003-ban indul! nóvekedésvizsgalat felméréseiből származna'k. A viisgalali adatok felvételében magam is részt vettem.
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DIGfTÁUS TANANYAGFEJLESITÉS HATAsA
A SPORTSZAKMAI TÁRGYAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI
ISMERETANYAGÁNAK ELSAJÁTITÁSÁRA
Bucsy Gellértné
Nyugar-MagY<Jrországi Egyerem Benedek Elek
Pedagógiai FöiskDlai Kar, Sopron

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedag6gi~i Főisko·
lai Karan a 2004/2005·Ö5 t.anévben elkészült .,Sportrekreáció" multimédiás tankönyv dsősorban a Sloöílpedagógüs hallgatók sportszakmili
tárgyai elméleti és gyakorlati ismeretanyagimak hatékonyabb eislljátitasát célozza. A tananyagfejlesztés során azért döntöttünk a digitális technikák alkalmilZáSil meilelt, mert a nagy létszámú levelező es esti lagozatos hallgatót teKintve ezen G módon valósulhat meg az ismeretek ön!llló feldolgozása a leghat!lsosabb módon, A CD-ROM megalkotasanál
figyelembe vellük a fe!használók egyre javuló digitális kompetenciáJill
és azt él lehetőséget, amelyet a digitális technikák a tanai1yag folyamatos korszerűsitése terén nyujtanak, A multimédias tankönyv a rekreációs c61u testedzés alapvető elméleti és gyakorlati ismeretanyagát foglal·
ja össze. Meggyoz6désunk, hogy a digitális t,mesúölIlek spo·rtpedagó·
giai szempontból többlete van a hagyományos tankonyveKkel szemben.
Biztositotte.k ugYi:lnis dZ érdeklődés táplálta aktiv tanulás feltételei, meg·
val6sul a tanulás individuillizalása, a tudás ellenőrzésének technikái val·
lozaloslIk. A sportszai\mai tilrgyak sajátos tartalma il mozgasos cse:ekvéstanulásbiln nyilvánul meg. úen a területen a multimédiás tankönyv
a többiéle szimbólum rendszer használataval - irot! Jnformáci6, abrawlás
grafikusall és videóval . es a többféle érzékszerv bekapcsolásával segiti a helyes mozgásképzet kialakulását. A tömegképzésre jellemző al,,csony gyakorlati kontaktóraszárnok hátrimyai csökkenthetőek azzal a
lehetoséggel, hogya tankönyvben található gazdag gyakorlatgyűjte·
méi1Y önállóiIn feldolgoznató. A lan:tási·tanulasi folyamatban a tai1i:r
szerepe megváltozik. Segíti és szervezi él diákok önálló ismeretszerzését.
A digitális ismereteisajátili'lS ha tékonyságát sportpedagógiai kutatá ssa I
kivánjuk igazolni. Az előadásban az elmeleti és il gyakorlilti ismeretekkel ka;:>csolatos ludásról gyűjtött adatokat muta~lIk be. A kísérleti csopor tot Ievelezö tagozatos szocia ipedagógus soproni ha liga tók (160 fö).
a kontroll csoportot papai székhelyű képzésben résztvevő levelezö tagozatos szociálpedagógus hallgatók (110 fő) képezik. A kisérleti csoport
tagjai az el mélet és a gyakorlati vizsgákra való felkészüiésük során a digitális tankönyvet használtak. m'lg il kontroll csoport tagjai hagyományos tankönyvböl tanultak. A vizsgálal módszerei (ll irásbeli kikérde7.és
(kérdóives adiltgy(ijtés) és a turiásszintmérö tesztek voltak.

A SPORTEGYESÜLETEK ÉS A LAKOSSÁG SPORTOlÁS! IGÉNYEI
Bukta Zsuzsanna

Semmelwejs Egyetem Testnevelesi és Sporltudományi Kar, Budapes,
Nyugat- Euró;::>aban a rendszeres sportolási lehetőséget nyújtó, életm6d-jellegű klubok :1ilgyon népszerűek, tagjaik elsősorban kikapc50lóddst, közösségi éiményt keresrlek és találnak az egyesC1leti tagstiSban, a fizikai telJesitmény a szabadidős elmény mÖ>jött hettérbe szorul.
l"\agyórorSlágO:1 a szocializmus időszakában cl szabadidös jellegű
sporttevékenység teljt"s mértékben az élsport mögé szorult, az önkén·
teserl szerveződött egyesületek létét a hö nem is tiltotta a ha ta lom, de
sok esetben - igy il politikailag semlegesnek itélt szabadidösport esetében sem nem nézte jó szemmel. 1989 után a létező s~Drtklubok
e9Y része atalakult, illetve sok új klub született, miközben elterjedtek él
különbözo sportszol gá Itiltások at nyujtó gazdasági tiJrsasá gok is. Ma a
sportegyesü!etek több ezres, rendkivül heterogén táborában jól elkülö·
níthető csoportot alkotnak a sZilbadidösport egyesületek. Tulajdorlsá·
gaik, szolgáltatásaik. valamint a lakosság szabadidösporl igényei nem
mindig tIlIaikoznak. Az előadás a szerző öltal késlitett iltlog6 sportegyesületi vizsgálat. valamint egy 2004-es közvélemény- kutatás adatait veti össze, s keresi il valászt arra, hogy a jelenleg műkódő sportegyesületek képesek·e kielégíteni a lakosság sportolási igényeit.

A JÁTÉK SZEREPE A GYERMEKEK FEJL6DESÉBEN
ÉS AZ ISKOLAI FEJLESZTÉSBEN
Bús Imre
Pécsi Tudományegye,em Illyés Gyula

Főiskola;

Kar. Szekszárd

Egy megyei vizsgálatban az alsó tagozatos gyermekek, szüleik és
tanitóik véleményét megkérdezve a játék iskolai szerepét. pedag6giai
alkalmazása: kutattam. Ezek közül a játékkal kapcsolatos felfogas;Jkat, főként a Jötéknak a gyermekek életében betöltött szerepét. a Játék
motivációs. hatását és il közvetlen tanórai, tanrargyi felhasználásának
igényét r:lutatom be il három vizsgált csoport válaSlai alapjan. Az alsó tagozatosok iskolai életének még szerves része, de már hattérbe
szoruló eleme a játék. Lényeges összefüggésként kiemelhető. hogya
játék fogalma és értelmezése bizonytalan, illetve híiJnyo5 a lanilóknál

(és a tobbi vizsgillt csoportnál is), A játék fogalmat a szülők és gyermekeik hasonlóan kő/.elitik meg: szórakoztató, örömteli, pihentetö teveker.ységnek tartják. JeliefT'Jő, hogy az öröm mil1dhilrom VJZsgált
csoportnal alapvető fogalmi jegy. A szUlök és a t,mitók egyetértettek
abban, hogy az ember életében általilban és leginkább pihentető sze·
repe van il Játéknak. A játéknak a gyermekek életében betöltött sZerepét is hasonlóan itélik meg a szüiők és a tanítók. A gyerekeket a jiltékot felhasználva a jÖvÖre. a felnőtt életre kell felkészíteni, amelyet tilnulás. fejlődés. fejlesztés kategóriákkal fejeztek ki. A gyerekeket vi~
SZOnt a ma erdekli, az azonn al i szukségletei knek il. kielégítése: ajaték
érdekes, örömteli és pihentető legyen, a Jatéko! a játék kedveérI
játsszák, vagyis hogy jól érezzék magukat, A felnőttek által iránYItott
viliigban erre kevés az iskolai lehetőség, ott ugYilnis il tanulás az
elsődleges. Al. alsó tagozatos gyerekek tuinyomő többsége szeret ;skoli! ba j~ mi, A vizsgálat szerint az ötfoKozatú értékelési ská lan jelesre
és jóra 85,6 %. uk osztalyoztél ~z iskoláját. és ilZ ii.tlag 4.33 1 A tapasz:alat szerint a felső lagozatba 11 es a közcpiskolá ba n csökken az iskolil
kedveltsége, Ennek al lehet az egyik oka, i'l09Y a játék kevesebb szerepet kap il nevelési. oktatási folyamatban, mint alsó tagozatban, E7.t
megerősiti egy másik vizsgillat, miszerint ilZ alsó tagozalosok altal na·
gyon kedvelt, első helyen emlitett matematika eltünik a kedvenc tantárgyak kÖlul felső tagozatban. A saját vizsgálatban a tantárgyak kedveltsége és il jMék felhasználasa. alkalmazasa közötti összefüggést
vizsgá Iva megálla pítha tó. hog y a ta nulók többny ire azokat a ta ntMgYilkat kedvelik, amelyekben ~ játéknak nagyobb szerepe van, Legjobb példája ennek a testneveles tantárgy Ilyen megitélese. Ugy tuniK.
hogy a motiváció szemponljaből is indokolt il játék minden tanlilrgyban történő alka!mazasil. A tanítók a válaszaik alapjan látják ez: az
osszefúggés:. A tanulók és a súilök nagy többsége, valamint a pedagógusok egyöntetűen azt állitják, hogy szükséges a játék az iskola ban.
ht is érvényesül a felnőttek jövöorientilciója, él ff'lnőttkorra való fel ké·
szites il célja. A gyerekek viszont az iskolai jatéknál is a jelen öröme::,
lehetoségeit tartják fontosnak. A túlterheléssel szemberli pihenés igénye a játék iskolai szerepében dönti) fontossagu mmdhárom csoportban, Ezt már el alsó tagozatos tanulok is megfoga1mawik. söt ök cl
legfontosabbnak tartjók. Saját véleménye alapjiÍr~ az összes megkér·
dezelt tanító alkalmazza a játékot nevelő, oktat6 tevékenységeiben.
sőt tulnyomó többségük a pedagógiai munka minden területén alkalmazhatónak tartjá. A játék az iskolaban egyszerre többfé,e igénynek is
megfelelhel...Királyi útja" lehet il fejlesztésnek. L'gyanis a Jelen igenyeit b a jövőre való felkészitést is szolgálja Sokilt segithet a nevelési
gYilkorlatban. PI. il versengés és együltmuködés valódi kockazatok
nélkuli kiprólJil;asához a versenyszerü szabillyjátékok alkalmasak, A
mai vilagban fontos kreativitás játékkal is feJleszthe:ő. Tovabbá a játek
önmaga ban hordozza JutaimilI. il kedvelt tevékenység közben érzett
ÖrOmel. nincs szükség külön moliválasra ilZ iskolában sem.

NEW SOUTH AfRreAN MEASURES TO eOMBAT MATCH FIXING
AND CORRUPTION IN SPORT
Cornelius, Steve

Rand Mrikaana University. Johannesburg
Introduction
The problem of match ~xing ané corruption lr1 sport óeceived public
prominence in South Africa in April 2000 when the farmer célptain of
the South Afrícan national crkket team, Hansie Cronjé. admitted his
involvement with certain questionabJe bookmakers in India, as weil as
ettempts to manipulate the oulcome of cerlain cricket matches Be·
cause of the publk OlJtcry which followed Hansie Cronjé·s fali from
9Tace, there was e feeling amongst South African lawmakers, righ:ly or
wrongly. that existing measures against corrlJption were not sufficient
to deal wilh the unique problems encountered in sport. And since Parliament was ín any event reviewing the Corruption Act 94 of 1992, il
was decided 10 include the so-cili led "I--Jansie-c!ause" into the new Prevention and Combatting of Corrupt Acl.ivities Act : 2 of 2004 (the
peCA), The PCCA came into operation on 27 April 2004.
2. Corruption in Sporting [vents
The PCCA now expressly provides for the offel1ce of corrupt activities relating ro spor\ing events, Sectioll l of the peCA defínes "sport·
ing event" as anv evenl or contest in any sport, between índividuals or
teams, or in whiéh an animai conlpetes. and which is usually attended
by the public and is governed by ruies which inc:ude the constitL:tion,
rules or code of conduct of any sporting body which stages any sporting event or of any regulatory body under whose constitution, rules or
code of conduct the sporting event is conducted. This deHnition is clearly wide enough 10 include ali orgarlised spOrt, including spons such
as horse racing. show jumping. polocrosse and pigeon racing. In lerms
of seetion 15 of the PCCA, the offence of corrupt activities relating to
sporting events is conlmitted where a person gives or agrees or offers
to give to any other person any gra~ificiltion to perform any act which
cOI\stitutes a threat to or undermines the integrity of any sporting
event. including, in any way. in~uencing the run of play or the outco-
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me of 11 sporling event. The offence is also committed if illlY person
carries Into effect any scheme whic h consli tutes a threa t to or undermLnes lhe integrjty of any sportmg event, including, in any way, influ·
encing the run of play o~ the OLJtc:ome of asporting even,! lhi~ prov,sion is clearly aimec al match· fixing. It acknowiedges lhe fac: that
match-fixing lakes place not only when the nnal lesull is infiuenced.
Punlers oflen bel 011 the occurrence of particular events Ii.'hkh 111ay seem innocuous in the greater scheme of a match, such as when the first
free kick will be awarded, or how many yellow cards will bt; awarded
in a parl ic ul ar !T.aleh,
3, Extraterritorlai Jurisdicllion
Seclion 35 of the PCCA provides for extraterritorial jurisdiction.
EveJ\ if the acl alleged lo conslilute an offence under the PCCA occurred outside South Africa. a Soulh Afrkan COLlrt shall, regardless o~
whelhcr or riol the acl COriSütules an dfence at lhe place of ils commissior.. have Jurisdictjon in respec! of [filéIt offence if the person 10 be
ch(l[ged is a South African citizen or ordinilrily residenl in South AlriCil or if lhe act affecls or is Jntended to affect il public body, a business
or any olheT person in the Republic and the perpetralor is found in So·
uth !\frica .
4. Penalties
ln terms of seclion 26 of the peCA, any person who is convicled of
offence of (OrfUpt activities relaling 10 spOrling evenls. IS liable • in lhe case of a senlence to be .imposed by a High Court, lo a fine
or to imprisonmer1l up to a period of imprisoi1ment for life;
• in lhe case of a sentenee to oe imposed by a regional courl. la il
fine or tc, imprisonment for a pe~iod no'. exeeeding 18 yeilrs
• ~n lhe case of a sentence 10 be imposed by a magistrale's court,
la a fine or to imprisonment for il period nol exceeding ,five years.
ln addilion to any fine a COlJrt may impose tn terms of seelion 2.6.
lhe court may also impose a fine equal to live limes the value of the
g~atific at ion invol ved in ~he offenc<:.

SKEL:ETAL MUSCLE MEOHANICAL CHARACTERISTlCS AFTER
CHRON1C-STRETCHING
Costa Andreas·, Daloul Hlcham-'*, Tihanyi József*
~

Semmelweis lJniversily Facu/ly of Physk:aJ Educillio/1
iJnd Sport Sciences. Budapest
•• Semmelweis lJniversi/y, Facull.y ol' Medicine, Budapest

InlrodLlction, A single-baut of an-accustomed eccentric exercise has
been weil established lo cause delayed-onset muscle soreness (DüMS)
accompanied with lass of strtJ1glh alld decreased range of motion. There are few studieS investigatii'lg '.hi' effecl of lhe eccentric training lasting several dcys. Therefor ~he purpose of lhe pfesenl sludy was lo excrnine the effects of repeated slrelching bouts (6 repeated days) on the
blomechanical charaCleristics of quadriceps rlluscle group.
Melhods, Fourteen subjects, 9males and') (ell1ales were recruited
for lhese study with tlle following char'lCteristics. standard devialions
ln parenthesis: age ,'v\~27years (10, l), weight M= 72.6 . g (7,9), heíght
176cm (6,8). The exercise group (10 sLlbjects randomly assigned)
complelect successfully the eccemric exercise. which consis\ed of
(6sets of 1S re pel ítion) ma ximlJm volunta ry ecctntric contrélclions, for
six (onsequ.\ive days in an isokinetic dynall10meler The rang't of molion was i 20, degree;; and 60 cieg/s sor.stanl speed was ilpplied for
musde slrelch. A test consisling of: isornetric con\racl,ions at differenl
knee joint angle.s (40 and 60 degrees). concenlric and stretch·shortening eycle contractions al differenl angular velocities (.10 alld
JOOdegr/s) was usuj lo meaSllTe the variables of Irtteresi in pre-exercise s~ate (I st test), al. 72hrs (2nd test) after firsllraining and by complet ing "A! six training days (3rd ,eSt). DOMS was measL:red by perceivcdanalogue scale (VAS).
ResCJIls, DO~\.s compare lo pre·slate 'level was signiflcantJy increased (p<O.05) al 24, 48, 72, 96 hrs and significantly deereased al 96hrs
as compared to 48 hrs (highest Dü~,S). In ali isometric cOnlrilctions
peak torque and average lOTque were significanlly decrea.sed (p<O,OS)
in the 2nd test (72 hrs after tfle first ~ra iningJ, in the 3rd test, torque recovered ascomparea to (ne 2nd lest, bUl significarnly (p<O:05) only in
fast-isometr;ic contractJons 40 and 60 degree.s knt'e joinl ankle. Even
though torqLl€ was recovered in none case could significantly ove:rcome the first test values, ln concentric and strelch-sholtening cycle
(30degr/s) contraclions energy (-l) was significalltly decreased illi lhe
2nd lest (p<O,OS). in slretch-shortening cyde COrMactior. (JOOdegr/s),
the rate 10 tension development (RTD) was sIgnificantily increased in
the 2nd test and remained íncrcased in the Jrd tesl. l00,
Conc1usions: DüMS and loss of muscle force (torque) did nol exac{'[bated due to repeated stretching-bOLJts suggesting that skelelal
muscle adaptation and regeneration is not affected by the repealed
slrel'ching. Il seems tmat every day eccentric ex,ercise de,lays lhe
strerigth g'liin ;i large range of motion ilnd 1011,' Slretching velocity is
applied.

FÓISKOlJ\J HALLGATÓK SPORTOU\SI szoKÁSA]
Csátaijay Gábor
Berzsenyi Ofmiej Főiskola, Testnevelési és Müvészeti Főiskolai Kar.
Szombathely

Az e,gészség al. ember legfőbb éltekei kéze tartozik. A rendszeres
testmolgás az egészséges életmód nélkülözhetetlen feltétele. al egészseg megőrzésének egyik legfontosabb ler'ülele. A megfel'elö minoségii
és mennyiségu sporto!as. mint prevenció. számos betegség kialakulásanak kockázataI csökkenti, E'ú~r', tartom h~nyeges kérdesnek, hogy
az. aktiv leSlmQLg~S. az egészségvédő tevékenységek, él kullurált szabadidő eltöllés természeles igennyé váljanak a lanuló ifjuság életrendjében. Eze.n értékek köz.vetítésének íeladata a csalild és az iskola kö·
zös fe!előssége. A pedagógusok kiemelkedo szerepet löltenek be az
egészségre nevelés folyamatában A kutatás célja a, pedag6g11sje!öltek
spertolási szokásainak feltér-képezése volt. A vizsgalatban il szombathelyi Berzsenyi 'Dániel Főiskola 5 i O hallgalóJa vell részt. A7. adatgyűj
tés kérdőíves módszer alapján lörténl. A kérdések kiterjedtek a hallgalók állal végzett sporttevékenységek gyakoriságára. idólartamara és
intenútásáril, a szabadidőben végzett testmozgasokri!. a nem elegendő
sportolás okaira, valamint az egészségkárosit6 levékenységekre. A
vizsgálatban részlvevéí hallgató'k 83%-.a végez valamilyen testmozgás\.
A férfi hallgatók gyakrabban, Cllkalmanként hos~labb ideig és inlenzivebbell végeznek sporttevékenysegel. A rendszeresen edzésre jarók
ari.inya erőteljese(\ lecsökkenl cl középiskolai évek alatl edzésre járók
sza mához képest. A középiskolába fl reridsleresen sportoló k a faiskolai tanulmányok ideje alatt is aktivabbi',k lársaiknal. A szülök, elsosorban az apa sportolasa pozílívan befolyásolja a hallgatók vis;wnyataz
aktiv teslmozgilshoz. A felmérésben résztvevők 59. l %-a sajál megité·
lése szerint nem ,fordil elég idol sportolásra. ezek no/era idöhi;;,nyra hivatkozott. A hallgatok általleggyakr<lbban végzett szabadidős sporltevékenységek a Ke.rékpározás. úszás, aeroblc és kirándulils. Az egészségkárosíló tevúenységek (alkohoifogyaszt~s,dohányzas) és a sporlolási szokáso'k között nem talaltam kiml'ilathatö össze~üggesl,

TESTNEVELÉS SZAKOS HALLGATÓK FIZIKAI AKTIVITÁSA
Csála[jay GáDor
Berzsenyi Dánie! Főiskola, TeSiJlevelési és Müvészeti Föis1<oiai Kar,
Szomba/hely

A ku lMás celja a fizikai akti vilas feltérképezese a Berzse~lyi Dá niel
Föiskola testnevelés szakos hallgatói körében. A felméresben, ;l1ély
2005. áprilisban tórtént. 127 fM!lgató (42 nő as 85 férfi) vell részt. Ez
.a szarn a 2004/2005 lan'év II. félévében tes:nevelés szakra beiratkozott
'hallgatók ,44.9 %-a. Az anyaggyujlés kérdoíves módszerrel lörténl. A
kérdések kilerJedtek a hallga lok sportolásiJnak gyakoriságára, alkalmanként.i idötartamára. intenzilásara, a versenyszerű sportolasra, a
SZélbadidőbe:1 vég7.etl sporllevékenységek gyakoriságára, minőségére.
A kérdőiv az aklív testmozgás mellelt il sZilbadidö eltöllesére. és ilZ
egészségkárosító tevéke'lységekre is választ kért. A hallgatók által
végze\! sport tevékenységek gyClkoriság a és intenzitása az, első évtöl a
magasabb évfolyamok felé fokozatosan csökken. A férfIhallgalok
gyakrabban. a nók alkalmanként hosszabb ideig végemek teslmozgiÍsl. az inlemitasuk közölt nincs szignif:káns eltérés. A té'stnevelés
szakosok sZélkváiaszlását a SÚllők sportolási, szokasai is n<lgyban befo;yasolták. Az apak 78,7 %-a, az anyák 53.5 %-a sportolt. vagy jelenleg is sportol. A vil.Sgalt haligalók 91,3 %'éI szabadidejében (edzésen
és testnevelés órán kivül) is sportol. Erdekes. hogy saját megitélésük
sze rint 16.6 % nem ford it elegendő időt a sportolásra. lestmQzga sra. Az
eg,észsegkárosító tevékenységek (alkoholfogyaszlás, dohanyzás) és a
sportolási szokások között nem talállar.-l kimutathat6 összefüggést.

MOZGÁSSZERVI PANASZOK ELŐFORDULÁSÁNAK
GYAKORiSÁGA Es TERÁPI'ÁJA A lll. KERÜlEll SPORtORVOSI
RENDELÓ SPORTOLól KÖZÖn A 2004. Év TÜKRÉBEN
Deák Valéri~, Martos Mihály
Or5zágos Sportegészs.igügyi Intézet, Budapes/

Munkánkbao arra kerestlink választ, hogy mily gyakoriDk és milyen
tipuslJak o mozgásszervi panaszok 3Z adott kerület sportolói között,
milyenek e panaszok terapiás lehetöségei, és hogyan lehetne halekonyabba lenni megel5zésüket. A III. kerületi sportorvos rendelőben a
2.004. évben 5470 sp0rlolói megjelenést reg isztfilituflk , meiyből 2965
esetben történt sP0ttorvosi vizsgá Iat. A vizsgá lat soran 102 esetben
derült fény valamilyen tjpusu mozgásszerVI panaszra, ebböl 51 esetben
kifeje-zetten a panasz miatt kereste ("I il sportoló szakrendelésünl!<.et. A
megvizsgált sportolok közül 1851 volt 18 éven aluli. Közülük 56-éln
sZdmoltak be valamilyen mozgásszervi panaSZlol, és 23-an kifejezetten a panasz mia tl jelenlek meg, Az 111 5 18 év feletti spo rtoló közü l
46· nilk volt a tárgyévben valamilyen tipusu mozgásszervi panasziI. kö-
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zülük 28 1I0lt 11 panilszos l"llegjelenés, Akut sérülése 1-8 éVilliltt 39, 18
év Fölötl 28 sportolónak volt. Az akut sérüléseknek csak egy resze történi sportolás közben, a többi hétköznapi tevé'kenység folyamán, A
lúlterheléses artalmak száma 18 év alatt 17, 18 ev feleU 1B volt. Áttekintettük a panaszok lokalizációját és elŐ'fordl'Jlasi gyakoriságukat
sportag\ lIonatkozásban is. Röviden meg szeretnénk emliteni a. diagnosztikai lehetőségeket. számba vettlik az alkalmazott terápiás módszereket. és végül, de oem I..itolsÓsmban k'iemelni il prevenció fontossli g ci.l.

A SPORTG'ENOMlKA ALKA1..Jw\AZÁSI LEHETŐSÉGE!
Dékány Miklós, Győre Is~án. Nemeskéri Veronika, Ékes Erzsébet,
Gógl A1mos, Pucso\<. József
Országos SportegészségiJgyi In'!ézet. /(utatá Osz/ály. Budapesr

A humán genom program beíejeződésével kezdődtek el azok a tipusú vizsgáliltok, melyek a fizikai te'ljesitőképességgel összefűggő genetikai jellemzők azonosításával f0glalkozna 1k. Mindézek során a nemietközi szakirodalomban napjainkig összesen 109 autoszomális, 2 X kromoszómatlOz kÖlődő valaminl \ 5 mitokondriális lókuszt azonositottak.
A teljesítókepességén feielős genek azonosílásának növekedését mutatja. hogy 2000-es adatok mindössze 29 lókusJ:l neveztek meg. Ennek során kezdődlek el a sportgenomikai jellegű kutatások. amely
alatt egy komplex, ge:l0inikai megközelítéseket is figyelembe vevő
sportbiológiiH crtüli1k jelen előildiÍs célja a splortgenomika ké~ területének, a teljesitmény-élettan genotipus jeliegü vizsgálatainak- vala·
mint il teljesitmény foko"ás egy lehetséges új változalánilk. a géndoppingnak az iÍuekintő bemutatása_ Az euőnlétet és a teljesitményt számos faktor befolyásolja. melyek között vannak genetikus és nem-genetik us té nyezők _Ageneli kus tényezök közUi I fontos viz sgá Ini a jó teljesítmény eléréséhez feltéUenűl sz(:]kséges gélek· és- a hajlamositó gének szerepét valamint a gén-gén és a gén-környezet kölcsőnhatáso
kat. [jellemzőket vizsgalhatjuk az adott egyén genotípusából kíindul·
va, molekuliHis 'biológiaí minta felhasználásaval (bottom-up tipusú
megközelítés) valamint köve.keztethetünk rá a feno~ipus jeilemz6k
alapján. családfa vizsgalattal (top-down megközelítés). A lizikai teljesitőképesség és az edzl1etöség molekuláris bjológiai úton történő megIközelitésének létjogosultságát számos vizsgci.lal igazolta, melyek során
kiderult, hogy az edzesre adott válaslfeakció nagy varíaDilitá-sában
nagy szerepe van kűlönboző molekuláris markereknek, agenomban
elofordulo pontmutáci6knak valamint a géne'k közötti kölcsönhatásnak. Ezekmez il vizsgálatokhoz elengedhetetlenül fontos az Úf(, bíobankok kialakítása. A genotípust molekuláris biológiai úton lehet jellemezni. amely történhet a DNS, az RNS vagy il fehérje által. Ezek lilrolása
szemÉ'Jyre szabOHan, egyedi jeizésS'el ellátva történik. A fenotípus vízsgálatokhoz kérdőíves felmérések eredményeit ilietve a kérdéses élettani mu\atóhoz kapcsolódó terhelés diagnoszlikai rnérések eredményeit
hasmálhatjuk fel. A Nemzetközi Anlidopp:'ng Szervezet (WADA) illtftl
közz.etett dopping kódex a. tiltoH módszerek között sorolja fel a géndoppingol. mely alatt gének. géJln~szletek és/vagy sejtek nem gyógyászati célú hasmálatát értjük a sportoló teljesítményének fokozása céljából, E módszer hasznáiatának l'ealiliisávai a kiilönböző betegségek
génlerápíás szintű gyógyitásának humán alkalmazásával egyidejűleg
számolnunk kell. Jelenleg nincs olyan doppinganalitikai módszer,
amely hatékorlyal1 ,kiszC:rné a t~ljesitmény fokozil:s e módját. Mindez"ek
érdekében il két terület (gélldop ping, géndiagnoszt ika) ha~ékony,
összehal1golt működésére van szükség il tudományos kut<ltás teruletéii1. Ha meghatározzuk azokat il géneket és gén változatokat. amelyek
brzonyos izom tevékenység kífejtésekor előnyösek lehetnek, akk0r
elősegíthetjük az eddigiekben hagyományosan alkalmazott teljesítmény-élettani vizsgalatök objektivitilsat.

AZ ÉLSPORT MOlNÁOÓS LEHETŐSÉGE!
A KŐRNYEZEITUDATOS GONDOLKODÁS KIAlAKíTÁSÁBAN
Dlkác.z Emő
Magyar Olimpiai Bizol/ság, Budapest

Sport: meghatározott szabályok szerin!. idótolJésül vagy versenyszerlien folytatottt~slgyakorlás_ Élsport: a sport minőség i és eredmér.yes·
ségi rnegjelenésinek összessége. Környezettudalossag: a jelen környezeti értékeinek megóviÍsa, átörökítése il jövő szám~ra, A sportban
megjelenő re'kl'lim és az é:sponolók altal "kitermelt" gazdasilgi haszon.
A szurkoló, a néző viszonya a sport sztárjaihoz. Áz élsportolök visclkedéséne k LJtánzásil. k üIs6ségekben, _sportmci. rkák. ba n, sp0rlfelszerelesekberL Utánzás és tudatformaids, Elsportolök viselkedesmintiljának
közvetitése az ci.lIagernber ~elé, Személyes példamutatás es a kOlonböző
víselkedéskul.lúrák hatasa a szurkolókra, Az élsport direkt és indirekt.
befoiyilsa a közvetlen környezet ére_ AT. élsportol6 meggyőzése a környezettudatos magatartásról, majd enl:ek megjeienési formái. A sportolói magatattás és a média kapcsolati], Az élsporlolók lehetőségei il
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'környezettudatos magatartás felismerésébeo és eljuttatásában il szurkoJók felé. Közvetl'en személyes rnegjeienés: vet;$enyeken, vagy mas
versenysz'inhelyeken, társadalmi rendezvényeken, médiában_ Közvetett
megjelenés: plakiltok, free cardok. kiildványok, újságok. Külföldi la?asztalatok és az eddigi hazai eredmények. ,..Javaso!t módszerek melyek segitségével a környezettudatos magalanas könnyer< elsajátltható
és kommunikálható a sportszerető emberek felé.

SZABADIDŐ TENISZ BUDAPESTEN
Dobas Károly. Nemes Gábor
Semmelweis Egyetem Tes/nevelési és SporttudomiÍnyi Kör, Budapes/

Megoszlanak a vélemények, hogy napjaink zaklatott világában mire
is jut idő. Számos érvet hozhatunk rel a választáshoz. a legmegfelelőbbet li klasszikus mondás adja: amit az egyén, igazából fontosnak
tart, arra ideje is van: A teslnevelés és a sport területén liT1unkálkodó szakemberek előszeretettel kínáljiik a mozgasos sporlágakat. ezen
belüi a sajil! IkedvEmc sportjukat Az érvelés közös, a mczgásos programokka1 valóban jól lehet mulatni az időt. Mint szakember, jelen mű
szerzője is csatlakozik az előző folYilmathoz. amíkor szeretett sportágál kinci.lja, Könnyű :helyzetben var~, hiszen a teniszezés méllán népszerű, ~a nem az egyík iegnépszerübb hazai labdajáték.
Vizsga lat célja: A tenisz népsze rúségenek, és a tenisz kl ubokba j arc
felnőtt lakoss.ág összetételéneka vizsgálata a budapesti tenisz klubokba járó felnőtt lakossag reprezentatív mintája alilpján.
Kérdéseink:
1_ A budilpesti teniszklubokba járó férfiilk aránya magasabb, mint

a

nőké?

felnőtt iakossilg körében a
végzeuseggel rendelkezők aranya nagyobb a középfok Cr végzettséggel rendelkezöknél?
3. Az emberek ,elsősorban az egészségük megŐrzése érdekébe!l teniszeznek)
4. Hány órát ter1iszeznekegy alkalommal?
5. Hányszor teniszeznek egy héter~?
6. Melyik szezonban teniszeznek szívesebben?
7. Kivel teniszemek és kinek az ösztönzésére, kezdtek eI teniszezni?
Hipotézis:
- Feltételezzük. hogya felsőfokú vezető beosztású emberek aránya
cl budapesti teOliszklubokban lényegesen magasabb al alacsonyabb
beosztású és iskolai végzeUségü e:mberekérlél.
- FeltetelezzLik, hogya budapesti klubo'kba Járó férfiak száma nagyobb minta a nőke.
- Feltételezzük, hogya teniszt szabadidö jelleggel 6zo sportolók hetente kétszer-háromszor egy óra! elsősorban az egészség megőrzésért
teniszez1\ek,
VIzsgalt minta: A vizsga latban a budapesti teniszklubokba Járö felnőtt lakosság veti Ireszt.
Várható eredmények: A vizsgálat rilmulat arra, hogy a ~udapesti le·
niszklubokba, járó felnőtt lakosság zöme középkoru férfiakból ali, akik
a bMiltok ösztönzésére az egészségük megőrzése és a kikapcsolódás
érdekéber, teníszeznek_

2. A budapesti teniszklubokba járó

felsőfokú

A FOGYATÉKOS EMBEREK SPORTJA ISMERETEINEK HELYE
AZ EDZÓKé:PZÉSBEN
Dorogi László, BognéJ József
Semmelweis Egyetem Te:;tnevelés és SportludomiJnyi /(ar, Budapes/

A magyar sport társadalmi flmkciója betöltésének egyik legfontosabb záloga a korszerü, jól szervezett, korszerü sportszakember képzés, A Fogyatékos emberek sportjában az épek sportjához hasonlóan a
sportsza'kember kepzésnek meghatá.rozó a szerepe, hiszen a sporl e
sajátos területén is erősödik az igény az egészség·orientalt testedzés·
re. szabadidősport tevékenységre. A sportszakember-,kepzés és -to·
vabbképzés (sportoktató, sportedző, szakedzö, sportmenedzser, sportvezető) a sport e sajátos területének ismereteire iranyuió tartalmimódszerli\l1i megújitast tüztük ki c~lként. I:.nnek illdokoltsagat jelen
kutatás keretében kivilntuk igazolni. ilmelynek keretében az alap-, és
középfokú edzőképz.ésben résztvevö sportszakemberektől kaptunk
részletes és alapos információt a fogyatékosok sportjaról_
A kulatiis kérdései: I\\ilyen szintü a fogyalékos emberek sportjilnak.
illetve a fogyatékos sportolók ismertsége, elismertsege az edzökepzésben részi evők á.ltal? l\\iJyen véleménnyel vannak il képzésben részt
vevők az edzőkép~-és anyagának a fogyatékos emberek sporljának ismereleivel való bövitésérol?
A kutatás rnódsll're: Kérdőiv nyílt és zárt végü kérdésekkel. A megkérdezettek köre a TFTI áIta I szervezetl edzőképzésben részt vevők
(N",385). A tanfolYilmon részt vevők véleménye nl'rn von kétséget a
felöl (a válaszadók 73.0%-a szerínt fontos lenne), hogy szükséges a fo-·
gyatékosok spor0ának i"smeretanyagilval bőviteni az edzóképzést. A
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villaszadok 98.9%·a szerint fon!os a fogyatékos embe.rek sponja, valamint hogy il fogyalékos emberek is sportoljarlak. Tovább<i a velemények 82.,0%·a szerint tudnak egyutt sponolni az épek a fogyatékos
emberekkel. amely megerősiti az integráció jegyében tOr.tenŐ szakmai
fejlesztés indokoltsagat. Az ilyerl igények kielégitése a tanfolyamok
fejlesztése érdekében megjelenhet egyes tilntárgyakba épitelten és kű
lön tant,\rgyként is, Vélemenyűnk szerint az egyes tantilrgyakba \orlénó beépíles a tarlfolyam idejének szűkössége miatt kezdetben mindenképpen hasznosabbnak es kivitelezhetóbbnek tűhik, Ennek I,egkézenfekv6bb sportagj terüretei lehetne!, az adaptill~ sportolc pl. alldika,
röpiabda, úsz as, Atonba(\' hosszabb tavon ez kuion tantárgyként is
megjelenhet a minőség javítása érdekében.

A SPORTME!iEDZ$ER.-K~PZÉS EURÓPAI PROG_RAMJAI,
A MAGYARORSZAGI KEPZES ES A M..AGYAR SPORTPlAC IGENYEj
Elbert Gábor, Bukta Zsuz-sanna

Semmelweis Egyetem 1"t;stnevelesi és Sporlwdományi Ka~, Budapest
A sport menedzser szakma f.\agyarorszi3gon a rendszerválti\s ulan a
korábbiak nál j ova I nagyobb jelenkiseget kapott, hi szen il 5 portszervezelek , sportprogra nlok szer veze se. nlenedz selése immar teljesen elvá It
asportszakmai (edzői. versenyre felkészítő) munkától Az iJllami gondoskodás. tamogatas csökkenésének ellensulyoz~sára a sportszervezelek saját tevékenységük fejlesztésére, il maganszféfa' bevonasara. a
nyugati sportmodell átvé,elére lettek kényszerítve. Ezzel a tendenciával a sportmenedzser-képlésnel< is tartania kell il lépést. leginkább az
Európaban és az Egyesült Allamokban már kialakult tant.erveket.
módszereket követve, A többi sportszakrnahoz hasonlóan Európában
a sporlmenedzser-képzéshen is az egységesítésre. tapasztalat·átadásra törekeanek, programokat dolgoznal, ld ennek segítésére. Az
előadás során a magyar sportmenedzsment képzés 'helyzetérol. a magyar sporttársadalom igényeiröl. ezek óssle'hangolasanak lehetöségJeiról, valamint a nemzetközi programok bemutatasárollesz szo. különös
iigyelemmel arra. hogy a magyar képzési rendszer hogyan tud ezekhez kapcsolódni,

DEVELOPEMENT OF PEAK OXYGEN UPTAKE 'IN ATHLETIC
AND NON.ATHLETIC CHILDREN
Faludi Judit, Zsidegh Petra, Zsidegh Miklós, Völgyi Eszter,
Pr6kai András

Semmelweis University, Facuity of Physical EdlJCation
aJJd Sport Sciences. Bvdapest. Hungary
The ddaptation phase of the carciiorespiratoric system have been
adequiltely defJned by meilsuring oxygen consumption 'in treadmill
tests. OUf aim was to follow the adilplation process of children· aerobic performance from 7 10 12 years of age. A group of aclivc children
(N= 19, AG), and ~ group of non-act!ve children (N= 19, NAG) aged
6-7 years. were selected for the experiment in \ 997. Allogelher 24 antropometric measuremenls IVere taken by the suggestion of the IBP
(In!ernalional 13ioiogiCili Program, Weiner and Lourie. 1969). By the
plastic indices of Conrad's grow type (1963) the body proportion. developemental level of the l11usculo- skeletill system as morphological
age by method of J\\észá'foS and f.\ohacsi (1983),was deseribed, For
estimation of body composition body fractional teéhnique of Drinkwater and Ross 1980) was used, Relative body fat content \vas estimated
according to the caiipcr-metric method of Parízi<ová (1961 ). Sübjects
were examined in the laboratory using J~eger 600C LE treadmill with
vitae maxima test'ing protocol and Jaeger 111- DATASPIR gasanalyset.
Thoracic lead of Heilige 'ECG was used for delinig heart rille in the
Whole durarion of loading protocoLTwo sampted t-probe was applied
to analyse stiillist.ical differences between the groups. the effect of body
clirflensions on changes of maximal oxygen uptake was calculated by
means of multiple regression,
The increase of peak oxygen uptake was almosl linear in the aclive
group, while characteristic breakpoint could be observed in the nona«;tjve group at II yeMs of age. According to publications of Bar-Or
(1983), and Bailey and JIo1irwald (1986) this breakpoinl is not 1\' samp!ing error. Predíction of peak oxygen uptake by using the morphological variables resulted in valid es\imations within one year period only.

TF·RE JELENTKEZÖK TÁPLÁLKOZÁSI
ÉS ÉLETMÓDBEU SZOKÁSAI
Farkas Anna, Szmodis Marta, Uvacsek MartinE!, Szóts Gábor

Semmelweis Egyetem Teswevelesi es Sport/udom/myi Kar,
Bvdapest

Egy nagyobb vizsgálat részeként jelen tanulmányban 256 fő TF-re
jelentkező férA táplálkozási és é\etmMbe!i sl-okasairól önkéntesen ,kitöltött Ikérdőívek alapjitn kapott képet elemezték. és a testalkati paraméterek vonatkozó eredményeit ertékelték. A kerdöiv az alábbi ker-

déscsooortoki'.t ta rtalmazla: c5alildi hattér, étkezési szokasok, il'zaz na·
pi étke~ések számll, a íogyasztoll taplalék és iiii I' faJlái, lizii(ai al<tivitásuk, ílletve passz'ivan elloltött idő (TV, videó, számitógép), valamint a
sajat magukról (t.esifomeg. ideális testsuly). egészsegü'król alkotott vélemény. Az eredmenyek azt mutatják. hogy a jelentkezők többsége tel·
Jes családban él. néhányan azonban már önállö életviteit folytatnak.
egyes tsetekben Saját családdal rendelkeznek, Al étkezések közül a
lőétkel.ések kapnak hangsúlyt, hasonlóan a fiatalabb korosztalyban
végzell vizsgálati eredmenye~hez, Itt is jellemző azonban, hogya nassolást nem mindenki :ekintette étke7.ésnek. A leggyakrabban fogyasz·
tott táplalékok sorrendben a kővet'Kezök voltak: gyumö!cs, a hus, tejtermékek, valamint a kenyt:1 (jó magyar szakas szelinl). <l burgonya
és a tészta. A vizsgáiLak halfogyasztasa az édesseg és csokoládé fogyasztásilVal azonos szinten allt, amely egyrészt az átlilg néptsseghet
viszonyitva magasilbb voll, de még mindig kevésntk tümik. Bizonyos
ml':rtékben tudatosabtJ taplálkozas figyelhető meg a tőbbnyi~e rendszeresen sportoló felvételizők közöit, amil például a múzl; fogyasztása
is jelez, ugyanakkor il vizsgáltak egy részénél a gyorséttermi étkek fogyasztása is megtalálható. Az italok kózül a leggyakrabban ásványvizet es roslos gyümölcslevet fogyasztiinak, a relative magas tejfogyasztfis pedig, véleményunk szerint, legalabbis a koroszralyt tekintve. mar
sportoloi jellegzetesség. A saját étkezésüket egészségesnek itéltek,
elsösorban minösegi Incekoi< alapjan. A fe:vételizök tőbb éves, évtizedes eózésmúlttill rendelkezt'ek, rendszeres heli edzésterheléssel. Sajr\áIlatos. 'hogya még fizikailag aktíviIbbak is napi több órányi tv·nézéssel,
számílogépezéssel töltött időről számolnak be, ami az inaktiv rétegnél
feltételezhetően még elkeseritőbb méreteket ölt. Ez esetben is volt néhány kirívó adill - napi 4 -5 óra leVeleS. ille~ve sl.iÍmitógépes elfoglaltság. A vizsgálta k néhany kivételtől eltekintve egészségesnek vallatták
magukat. ami tekintetbe véve il valasztott !skoliit helyénvalónak tünik.
Szabadidős elfoglahságaik koz81 kiemelkedik a sporttal, valamint il ze·
nehal,lgatással és a bMati társasággal eltöltött idő. Erthetően. a fiatal
felnöttek mar kevesebb időt töltöttek családjuk kÖréb!':n. A napi aivá·
side átlagosan nyolc óra volt. ami egy fiatal felnötlnél elégséges kellene legyen a kipihenésre. ugyanakkor tőbben jeleztek, hogy - függetlenül attól, hogy hat avagy 'kilenc órát alszanak - nem ébrednek pihenten. Egészében elmondható, hogy bár az átlagnál fil.ikailag aktivabb
csoporl s~okásai bizonyos sajátosságokkal is jellemezhetők, sok tekintelben hiven követik az átlagos népesség szokásait. A sportolói ré·
tegtől, vélemenyCini, szerint joggal lenne elvárható a még tudatosabb
eletvezetes.

A MAGYAR SPORT VÁLTOZÁSI TENDENCIÁJ
A POSZT.ÁUAMSZOCJAUZMUSBAr'!
Földesiné Szabó Gyöngyi

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sportludományi Kar, Budapesi
Az 1989-1990-es politikai és gazdasági rendszerváltás hatasára a
magYM tarsadalom valamennyi al'rendszere átalakult. am átalakulá·
sul< id6szaka. üteme, sebessége es módja lényegesen különbózött
eg,ymastói. jelentös méltekben aHól függően, hogy milyen volt eloéle·
lOl( az államszociillizmus erodálódasanilk éveiben A szerző korábbi
munkáiban feltárta. hogya sportban a rendszerváltás előtt nem voltak
sem "aiulról jövo" forradalmi akciók, sem "felülről inditott" érdemi' feformok. Jelen elöaditsimak célja, hogy kutatásai alapján bemutassa a
spo~t. mint tilrsadalmi ir.tézmény fejl6désér1ek további szakaszát il
poszt allamszccializmusDan. Az el6ad,is elméleti keretéül modernizációs elméletel< szolgálnak. A kiinduló hipokzís szerint a magyar sport
átalakulásának késlekedése és fejlodésének ellentmondásos jellege
valódi aulonómiájárlak hianyábarl gyökeredzik A kutatás soran il
szerzo a dokul11entumelernzés. a mélyinterju és a resztvevöi meg figye·
lés módszerét használta. Az eredmenyeket h3rom dimenzió mentén
eremezte: tL:!politizállság, re-central~léció, paternabmus, Az eredmények arra utalnak, hogy a magyar sportban a változások nem csupán
közvetlenül a szocIalista sponmodell összeomlása utáni években zaj·
lottak rendkívül ellentmondasosan, hanem az azt követö évtizedben is.
1995 és 2.004 kozött a legfelső szjntü sportirányítást tóbb ízben atszer·
vezték, a folytonossag mégis meghatároziDbb, mint il, diszkontinuitas.
A gyakori szervezeti átalakitas nem járt együtt lényegi változ~sokl<al.
Nem tcl'lént valódi elitvilltás, mind a felső. mind a kozépmenedzsmeh':
lényegében a regi módon kozelitel! ill ljJ problémilkhoz, Nem korvonalazódott egy Llj sport modell képe es nem készült olyan nemzeti
sportstrategia_. amelynek alapján egy ténylegesen új modellt ki lehetne alakílani, Ugy túnik, a magyar sponban szeles körú az idegenkedés
il nJodernizáciotól. Kovetl<eztetéseiben il szerző megállapítja, hogy il
sport demokratikusabb, igilzságossági elveken alap<Jló, valódi megújulása még varat Illagara. A magyar sport átalakuliÍsa fo!ytatóáii<,
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SPORTIUDOMANv - SZElLEMI 'KÖZPONT - SZELLEMI KÖZELIT
Frenk1 Róbert
Semmelweis Egyetem Testnevelési' és Spor!tlJdomiJnyi Kar, Budapest
A kifejezetten a testnevelő tanár képzésre létrehozott TF, szinte automatikusan, mondható, hogy szükségszerüen vált a magyar sport
szellemi centrumávil. Alkalma.. voll erte az időpont is, Az első v'i!ághá·
borút követően regenenilód'ott a nemzetközi sportél'et. a fiatal olimpiai
mozg.alom. Az Amsz.terdami Olimpia (1928) lekinthetö hatilTk6nek.
Ebben már megfigyelheto a sport tudományos korszakanak il' kezde·
te. Itt kerü It SOT az első sportorvos világkongresszusra ' Nurmi versenyzése, a n6i at:letika program:,a kerülése illuszlr(llja a folyamatot. A
sporttudomany érthetően előszór az orvostudományi kutiltásokbal'l
egzisztált. Sorra al.akultak meg a nemzeti sportorvos tilrsaságok, igya
magyar is (1'930), valamint a ne~zetközi szöve'5ég (FilMS) 924). A
TF-n irldult meg az elso sportorvosi rendelés (1930). A bérJini olimpia
( 1936) kimagasló magyar sikereiben €Illető először tetten a TiF, mint
s1.ellerni háttér müködese. A vilagháboru által megszakitolt fQlyamat il
tanszéki struktura kialakitásával (1,950) kap uj .lendületet, szervezetté
~'i:Ílik a tudomanyos kutatás. A TF s1."kemberei meghatilrozó szerel?el
játszanak <il leSlnevelési Tudományos Tanács megalakulásaban, milJd
a Kutató Intézetben, mely I 969-t61 szervezetileg is az intézményhe1.
kerü't. Az orvos:. illetve terrnésze,:ludományos kutatások részben a
szelekciót és a felkéstilés~. részbeni asportolók egészségvédeimét C~·
lozzák. Kardiológiai, metabolikus, hormonális, valamint biomechani·
kai. humánbiológiai lémákkal az intézmény a sporttudomány nemzet·
közi vérkeringésébe is bekerül. A korábbi pol,itikai rendszer nem ked·
vezett a társadalomtudományi kutatásoknak. Igy is folyt értékes peda·
g6giai, pSlicnológiai tudományos tevékenység, de a kóvetkeztelések·
ben. célkitüzésekben megnyílvánul az elfogultság, a megfelelni törek·
vés. 1990 óta különősen a szociológiai kula tások jelentősek. A TF
munka tiirsa i adják all 1996-ban megalakítoli Magya r SpoFtt'udomilnyí
Társaság tagságának és vezet.Őinek jelentős részét. A szellemi központ
jelle\] viszont azt is jelenti, hogS az ország egyetemein. illetve il sportéletben müködő minden a spoHtudornány iránt érdekl6dö kllt3'ló, illel·
ve szakember tevékenysege támogaiást kap, olthonra lelve ebben ilZ
erő~érben_ En~ek szerves megvlllósiláS<l az 1997 óta ll1üködő Doktori
Iskola. A szellemi központ jelenti a konkrét sporttlldományl kutatások
müveleset, de télgabb értelemben annak a szellemi életnek a serkenli'sét, amely minden társadalmi alrendszer; így a 5:>ort, a sportagak éleleben is meghatározó.

LEENDŐ TESTtiEVELÓ TANÁROK MEGHATÁROZOn
MOZGÁSKEsZSÉGE:K OKTATÁSÁHOZ VALÓ VlSZONYULÁSA
Fügedi Balázs·. Bognár József··, Oláh Tamás·, Honfi LilszJó*
·Eszlerházy Karoly Fői,ko/a, festnevelés és SportttJdomál1yi Intézer,
Eger
~·Semmelweis Egyetem Tes/nevelési és Sporlludomanyi Kar,
BudapeM
Poulton (1957) ferOS7tasa szerint a mozgásokal. két csoportbal sorolhatjuk úgy, minI a nyilt es zárt láncu készségek (Nagy, 1990). Nyilt
keszsegek esetében a környezet állandóan vállozik, míg !iH! kÉ'szsegek esetében stabil. bejósolható. A zárt készségek következetes, szilárd vegrehajtást követelnek, mely felveti a kérdéSI, hogyan is tanuljuk-tanilsuk el~ket a készségeke!. De mit is nevezünk készségliek,
motoros készségnek) Magill (1993) megfogalmazásaban egy speciális cél ala pjim teljesitendő feladathoz történő aIkalmazkoddsL Ez az aI·
kalmazkodás azonban mindig tanulás eredménye (Makszin, 2(02),
melyben kiemelkedő szerep JUl a testnevelő tanárnak. Amennyiben ez
a cél állandó pontos végrehajtás! - netalán gyakorlast - igényel már
nem annyj~a népsze~ű a spor:mozgások kózüi (pl. torna, gimnasz!ika).
Oktatása, elsiljátittatása pedig nem egyszerü feladat a mai fiatalság
köreben, mert habilr elismerik fontosságát, de tenni nem a'karnak az
ersajátitás érdekében (Bognár es rn:sai' 2004a, 2004b). Marpedig a
mozgilsok elsaJiltitásának szenzitiv fázisai - kiilönósen zar! mozgáskészségek e>etél1 - a.J. il!wlanos iskola (6·14 év) idejere esnek (Farmo.
si, 1999) _ Eppen e~~r t fontosnak ta rtj uk a leendö testnevelő ta nilrok
zárt mOlgiiskészségek oktatilsához való viszonyulását. melynek felter·
képezé.sére egy vizsgálatot vegezl(jl1k. FelmérésQnket il 2004/2005-s
tanévben folytilttuk Magyarorszag lestnevel6 tanarképzéssel foglalko·
zó felsőoktatási intéz:nényeiben (irl~ 7). melynek sor,hn az adott évben
végzős hallgatók véleme.nyére. tapasztalataira voltunk k~vdrtcsiak. Felmerülő kérdéseink il li~nári pá.lyához valo hozzáálliisra, (l torna es gimnasztika tárgyuk e!sajátiliisa sorar. szerzelt tapaS2lalatokra és a tanitási gyakorlat soriln történő alkalmazás sikerességéJe, eredményességére irilnyultak_ Kérdőives nlódszerrellongiludinális vizsgálatot folytatva
első alkalommal 176 'hilllgutő eredményét kil:>tLJk meg. mig második
al ka lommai 144 11 il II'ga lÓ vá laszat tudtuk feldolgom i. A kutatiJs érde·
,kessége. hogy il tanítási gyakorlat/vizsgatanitás elött és utana is felmér:ük a leendő testneve!ők tapaszlil;atait. hozzilállását az általunk ki-

emeltnek lartott készségek oktatásával kapcsolatban, EI6adasunkban
és dolgozatunkban ismertetni szeretménk az eredményeket, melyek re·
mélhetőleg minden sporlszakember számár(l tarlallnilznak hclsmos információl.

KERÉKPÁRVERSENYZÖK TELJESíTMÉNYDlAGNOSZTIKAJ
VlZSGÁLATÁNA.'K KORSZERÜ MÓDSZEREI
Fülöp Tibor
MAgyar I<erápáros Edzök Társasága. Budapesl
Napjaink élsportjab~n a terheJésszabályozás nem nélkül6zheti é
sporttudomilny legmodernebb ismer~teit és eszközeit Az alulterhelés
és a túllerhelés kŐlGtli vet:\ony sáv, 3Z egyer.re sza bolt optimillis edzés·
munka tervezé.se elképzelhetetlen a sportoló telJesitrnenyene.k és szer·
vezete terhelés által kivilitolt rei!"kcióinak pontos ismerete nelkul_ A tel.
jesilménydiagnosztika kél fontos eleme a "kell" es él "van" értek megállapitéisil. A nemzetközi Lrendek, il tudományos kutal6sok eredmé·
nyeinek figyelembevételével. valamint az adott verSei:lysz1Hll te.!je.s;t·
rnényfaktorainak elemzése áhal pontos képel kaphatunk al élvonalbeli sporlolók kondicionalis képességeiről és fiziológiai pélrarnérereiröl,
az eredmenyes szer-epléshel szükséges elviHható érte kek ről A labor·
es pályatesztek a sportoló aktuális allapotilnak megitéleséhez nyujtanak támpontot, Segitségükkellmeghatározllal6k az egyénre szabott inlenzi~á szónák , ilz edzésszabályozás nélk ölölheletlen elemei, i'i apjaink
kerékpársportjfJban a pulzusmérés mellell egyre inkább él teIJe.,sitme-ny
(watt) mérése Ikerül előterbe. Az SRi" mérőműszer bemutatása után il
kerékpárergométeren végrehajtott vizsgálalokat Ismertelem A lepcsőteszt az állóképességi teljesítmény es al egyeni inteTllitasz6nak
meghatározásara szolgál. Laktálgörbe segitsegevel definiálhatjuk az
aerob és anaerob k(is,()bökel, vat'amint az individuális anaerob kli~zö·
böl. A létező számtalan küszöb-koncepció nem teszi lehetövé az cgy·
séges értelme/_ést, eúrl bemutatom a kerékpársporthan jelenleg elfogadott sziszte-mát. Az arIaerob teljesítőképesség vizsgálata il platóteszt.
az erő és a IhaJtási fre,~vencia vis2'Onyainak meghataronisa a nY'lma·
tékteszt segitségevel történik, A kompiex teiJcsitmenydiagnosztlka soTán a V02max.-teszt és ti frekvenciateszt is értékes adatokkal szolgál.
A pályateszlek közül cl részlávos teszt kerül bemutatásra. mely
elsósOFban al időfulam versenyzők várható versenyleljesLtményének
megállapitását teszi le~etővé. A mozgaseler1llés lérlyeges része a ke·
rékpárosok telJ.esitménydiagnoszliokáJának. A VICO:N-rerldsler segitse·
gévellehe~övé válik a rnolgás 11aromdimenziós felvétele é.s értékelése,
a najtilstechnikai hlbak k'lsliirese és a he,lyes üléspOlicló beallítaSil.
fjlektromyograllás vizsgálattal komoinalva a hajttsbdn szerepel ji\tszó
izmok aktivitása tesztelhető. A pedálerő teszt a körbehajtás halekonvságát. a jobb és balliib erők'ifejtésének arányill Vizsgálja Eloadásorn
,célja, hogy felhívja.m a figyelmet a nemzetközi kerekpársporl sporttt.:dományoS' fejletlségére, és bemutassam a kOT!,zeru terhelésszabályozás alapját jelentő legfontosabb teljesitménydiagnosltil<.ai eljarasokat.
Egyúttal ra kivánok mutatni a hazai felkészitÍ'si rendszer hiányossagaira, a tová bbfejl6dés lehetőségeire.

SZOMATIKUS FEJLETISÉG ÉS MOTORIKUS TELJESíTMÉNY
AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA-KÓZÖrn ÁTMENET fDÖSZAKÁBAN
Gaál Sándorné, Farmosi István
Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai KiJr, Szarvas
A címben érint.ett kOTQsltillyból (6-7-8 évesek) 2088 óvodást és LSko'lást - 1049 fiút és \ 039 lányt - vizsgaltak a szerzők az ország kűlón·
böző településein, nagyobbrészl az ország ke.leti és délkeleti régiőiban.
A testi fejlellseg jellemzésére testmagasságot és lesttömeget mértek.
Adataikat a hazai referencia értékkel összehasonlilva arra a megállapililsral jutottak, hogyafiuknál a 7 évesek iltlag~ rlertl er; el il 75'0$ percentilist, míg a többi életkorban meghaladja azt. A lányok ~tlagi\i fl és
7 éves korbal1 az 50-es, a többi esetben a 75 percenlilist tulhaladja,
amely kedvező aiap a motorikus telJesitményekhel. A motoros tesztekkel az egyes kondicionál is és koorriinációs képessegek fejlettségét
VilSgálták_ Az eredmenyvizsgalat sorilrl azt a következtetest vontak le,
hogy al óvoda és az iskola közötti átmenet idŐs.zakában a teljesítmény
átlagok n1ellel! fontos az alapvető mozgásformakkal kap(solatos jartassilgok, készségek ki"alil'kulitsának ta I1lJ:milnyozasa IS, Ezek E'flyút:es
ismerete hozhatja létre a mozgas elsajatitásat jelentó tudasI. A motori·
kus ,teljesitmények alapjan nyen coredrnenyek életkor! kúlönbségek
szerin~i ös~zefoglaiása illapján megilllap::ast nyer!, hogya motoros
fejl6dés jellegzetes periódusa, szenzitlv szakasza il 6 - 8 eves koru
gyermekek esetében statisztikailag igazoltan a 7 - 8 eves é-:elkorra le·
helo, amelyet nem il véletlen noz létre, hanem SZisztematikus, a
fejlődésre ható tényezők_ Az eredmények összegzese alapjcin klemelhelő. hogy ilZ óvoca es az iskola illmenetének időszaka a mozgasfejlődés és fejlesztés szempontjából érzékeny es egyben kntlkus
idöszak is, amely minöségileg meghatározhatja a késobbl elet korokban az egyi"S testgyakorlati ágak mozgásanyaganak elsiljáUását,
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A .KURNYlKOVA SZINDRÓMA"; AVAGY A NÓI SPORTOLÓK
MEGJELENíTÉSE ASPORTSAjTÓBAN
Gál Andrea
Semmelwei~

Egyelem Teslnevelési és Sporttudományi Kar,
Budapest

A versenysport és a média egyaránl halalméS fejlődésen rment t.:eresztül az elmult évtizedekben, s kapcsolaHJkro egy~e inkább l'1l egy·
rnásra ll\illtság 1ett jellemző. A két iparág <l kölcsönös erdek alapjim
egy o!yan szimoio:ikus kapcsolatban fonódott össLe, melynek jeileg2e·
tes hatissa van a t<i.rsadalmi élet különböző s2féráira nézve. 1'<1ivel ma
mar a né2ök lőbbsege a sporteseményeket a lömegkommunikaciós
eSLkö2ök altal prezentalt fOlmaban "kapja", igy egyérlelmü, hogya
médiának döntő szerepe van abban, hogya társadalom miké.nl itéli
meg a két nem sportjat, illetve a sportol6kat. Nem véletlen tehiit, hogy
a versenysport, il' média és a közonseq, kapcsolatának különb67.ó aspektiJsokból történő \<.utatása n~l1dkivül népszerűvé váll az elnUJlt
időszakban NyugarEurópaban. Esmk-Amerikaban, valamint Ai..lsz~rá·
liában, A feminista lársadalomtudósok elsősorban a2t vizsgálják, hogy
von·e külőnbség a nők és a férfiak s))ortjának mediareprezentációja
között, es ha igen, akkor az elterés miben mutatkozik meg leginkább.
Magyarorsza gon eddig nem történt ilyen jellegü elemzés, aMak ell en·
ére, hogy il magyar lakossag is jeliemzijen közvetett úton - elsosorban
a lelevizión és a sajtón keres2lül- "fogyaszlja" a sportol. Az előadás
első reszéberl a szerző bemutlllja a külföldi kutatasok legfontosabb
eredményei!, majd ezek al:apj1m összegzi a női sport média ált<lli ilbrá201asának eddigi fellán legfontosabb je:iel1lzoit. Az előadás masodik rés2ében a szerző saját kLltalása első szakaszának eredményeit ,ismerteti, nevezetesen a magyar sportolónök athéni olimpiai jatékok ideje
alatti hazai sajtÓreprez.entaciójimak jellemzőil. A választott kIJtélIasi
móds2er. il tartalomeleínzés sorárn két napiiap sponrovalának, illetve
sportnapilap~mk cikkeinek vizsgalalara került sor. Végül a szertó beszamol kutatásanak további lervezett lepeseir61, melynek legizgalmasabb része a tartalomelemzésből kapott eredmérilyek és a sporlolónőkkel készitett, médiaszereplésuk önmaguk ál~ali értékelésének rel·
lárasára irány uló strukturáit i n~erjuk öss2ehaso:1lí~ása lenel.

A TEHETSÉG KIVÁLASZTÁSA,

ÉS GONDOZÁSA JÉGKORONGBAN
Géczí Gábor. Bognár József, Igor Tóth·

es

Semmelweis Egyetem. Testneve/esi
Sporltudományi Kar (fF!.
Budapest
.
Sport Kar, Pozsony, Szlovákia
+Comenius Egyetem, Teslneve/esi

es

Moltó: "Sok Lll velet a Mmmt Ever'2Slre,"
A pS2ichomotoros tehetseget már sokan próbai~ák megfogalmc.2J1i,
temiÍnk szempontjából talán ~egadekvatabb Nádori (1987), Harsanyi
(2000) es R6kusfalvy (1985) magyarazatil. Specialis terüJetünkön, a
jegkorong sporlagban, tehetségnek o,t asportolót neve2hetJuk. aki 11
leggyorsabb jaték altal megfogalmazott követelményeknek (játékintel·
ligencia, dónlésL képesség, ki la rtás, iá jdalomuirés, stb.) a legjobban
megfelel (Jakabhá2Y, \986). A sportág fejleS2tő progranajili a speciá·
lis kivalasztás és tehetséggondozás temillikáján alapulnak. Minclezek
alapjim előadasunk célja, hogy összehasonlitsuk a nnn, a svéd, il szlovák és a magyar tehetség-kivalaszras és gondolas elméletét és gyakorlatát.
Módszer
Az eloadils elsö s2erLoje Seidmann úlmutatásai alapján (2002)
mélyinterjúkat készített linn, svéd s210vák és hazai s2akemberekkel,
akik saját huzájukbiln az utanpótlás fejlesztési programokban jelel1lös
szerepet játszottak. illelve jatszanak (N~ 1O). Az adattelvetel soran
milldenkit kélszer hallgattunk meg, az intt>rjúk Időtartama minden
esetben meghaladta a kél órát. Mindell beszélgelést magn6szalagra
rögzilettunk és több szempontból elemeztünk.
Eredmények
A legjobbnak a Hnn példa mutatkozik, minden jatékosukról megfe·
lelő mennyiségű és rilinőségü adattal rendelkeznek. Minden Ikistérség'
beril van jól képzett instruktor, akiknek a feladata a jatékosok sokrétű
felmérése. A svéd modellben a kezdés kifejezetlen gyermekbarat.
mindenkit s2ivescn látnak a2 edzéseken, Azonban a későbbiekben a
kiválaszió pr6bák során már csak az iga2an tel1elsegesek maradhalnak a c~aplltban. Munkajuk minden szempontból objektivitils-ril való
törekvést ml'Jtal, ugya:1akkor elismerik, hogy az "edző szerr.e" sZlflten
igen fontos a kiválasztásnál. Szlovákiaban hasonlóa~ il svéd peldilhoz,
a folyamatban három kiválasztási pr6ba va 11. Talán az eszaki szom·
szédunkban tűnik a fejlesztési folyamat a legtudatosabbnak, kor- cs
képességspecifikus kép2ési metodlkával, előre tervezett rendszert
használva. Nagy hangsúlyt fektetne,k a genetikai, fizlkai lulajdonsá·
gakra, igazán ezek jelentik a lényegi elemeket. A 11a2ai rendszerben
elsosorban a s/.ülői háttér megh'i!lilwzó, tudatos kiválasztasról nem be·
szélhetünk. 'falán az elkövetkező évek -tudatformái6 munkilja meghol-
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Zil az eredményt és il hazai, tudatos fejlesztési program elterjed <lZ or·
s2á.gban.
Osszegzés és ajánlás
Az elemzés soran s2embe ötJötlek a jégkorong Jelentésbeli különb·
segei il vizsga II orszagokb~ n. A finneknek a jégkorong a tudomény,
amely jb lerep al felkéslültsegük bemutatasára. A svedeknek a jégkorong egy ji:ték, amelyet játszik több ezer játékos. A szlovákoknak a
jégkorong a játék, amely a legnagyobb népszerűségnek örvencd, megelőlve a labdarúgást is, A Magyaroi<nak a jégkorong a csoda, ame·
Iye! mirlden játékos a legmagasabb szinten szeretne Ülr~i (Géczi,
20(3). Vizsgá'liltail:1kat felhasznaiva "már csak" ,a gyakorlatbil k.ellene
áthelyezni il 'felhalmo20ll tudást, ezzel érve el a nemzetközi elit szintel.

TESTNEVELÓ TANÁROK HOZZÁÁ1..L.ÁSA AZ JNTEGAACIÓHOZ
ÉS AZ INKLUzfv OKTATÁSHOZ MAGYARORS2:ÁGON
Gita Szilvia, Kiilbli Katalin, Rigler Endre
Semmelweis Egyetem Testnevelési
Budapest

és Sporttudományi '<ar,

es

Sokan hallollak mar az integráció
az inklu2ió folyamatáról Ma·
gyarországon. melyek egyre ,nagyobb lámogalast kapnak Slene a vilagon. Sok kivulálló és kozvetlen rés1tvevö is támogatja a2 inlegratlv
ok.tatást, de sokan ellemik is. Szülők, családtagok és taninok k.üz.denek annak érdekében, hogy a jelenlegi helY2etet megvilltozt~ssák és
hozzásegítsék a gyerekeket egy Jobb, s2élesebb körü közoktatáshoz.
Bar az integrációs és inklU2iv oktalásil folyamatok évek 6lil Léljlanak, il
legtöbb érintett s/,ulö és tanár azon bim nem eléggé informált a jelenleg: helyzelr61, vagy biwnytalan, nem ludja, hova fordul~on, mit ,kell ten·
nie, ha fogyatékos gyermekkel találkozik az oktatás folyamán (Vargá.
ne, 2004). !\lJt<;ltiÍsunk célja az volt, hogy fellér'kepe2Iük a testnevelo
tanarok tudását, felkészültségel az integlációs és inkluziós folyamato.
kal illetően, V~jon .ismerik-e a tanárok a2Qkat a törvényeket, rendeleleket, melyek il fogyatékosok többségi iskolilkban való oklatását sza·
bályo2Iak) Mi a lanarok személyes veleménye il kőzoklatás jelenlegi
helyzetéről il fogyatéko-sokat érintően? Mit viÍmak a jövőlól?
Módszerek: A tani!rok inlegrativ oktatashoz való attitüdjenek vizsgálatá hoz egy' 24 ~é'fdé5bő: il lIó nyitott kérdőivet hasmáltunk . Kiváncsi·
ak voltunk továbbá. hogy szerif1tük il jelenlegi közokt.atási hely2et
mennyire felel meg az általuk elvártnak a fogyatékosok többségi iskolában való oktatás'át illetöen. Ehhez egy 22 kérdésből <illó második
,kérdöivet alkalmaztunk, ahol 5 (~l = "nem tudom" válsz) fo klJ Liekertskálán erteke Ite k a lanárok. A kapolt eredményeket statiszt ika i eljárá·
sok ka Iértékeltük,
Eredmények: 24 nliskoici allalanos iskolab!l küldtük ki ai<erdőível.
9 iskola küldte vissza a ki~öltött kérdŐiveket. Osszesen 28 testnevelést
oktató tanár kerdoivél tudluk elemzésre bacsatani. A villaszok alapján
31 fogyatékos gyereket oktatnak inkluzivan, melyek között van rn02gássérült, látássérült, hallassérült és ertelmi fogyatékos is. Hetente 2·
3 testneveles óran vesznek rés2t. A tanarok 73%-a nem hallott a befogadó pedag6giaról, és 75%-uk azon a véleményen van, hogy nem
szeretne lovabbképzésen rés2l venni il fogyatékosok oktatását illetően.
Közel SO%·uk már hallott az integrált oktatiJSról, de 70% mondjil. hogy
nem szívesen dolgol-na fogyatékos tanulóvoi a testnevelés 6rán, A tanárok elvárják, hogy a jövőben változlassanak a testnevelés tanterven.
melynek több fogyatékosok2, érir.tő réste kell, hogy legyen (p= ,012).
S2ükségesnek érzik gyógypedagógiai szakember seg'itségét az oktatas
foiyaman (p=,OOO \), viszont a teslneveló lan;\roknak is fel készültnek
kell lenniük a motoros oklatas és az egyéni mozgasprogramok kiala·
kitása területén (p =;00 I ), A magyarország i helyzetkép nem egyedül
alló. Más európai orszagban is vannak gondok és nehézségek, de ugy
gondoljuk, hogy megfelelő lájékoztatással és több szervezelt programmal és kötelező toviibbképzéssel a tanarok Ls mollva!hatók annak ér·
dekében. hogy befogadóbb közok:atasl honunk létre, és e9Y olyan új
nemzetet neveljünk fel. m;;ly értékeli, es nem megveti a másságg<ll élő
embereket. Ehhez azonban a tanárok pozitiv honi\állasa is szükséges.

AKARATÉBAN ELŐFo.RDULÓ GYAKORIBB SÉRÜLÉSEK
ÉS KIALAKULÁSUK MECHANIZMUSA
Gógl Álmos, Tost Hilda~, Nánai Ferenc·-, Illyés Árpád· .... , Dékány
Miklós, Györe István, Nemeskéri Veronika, Pucsok József

OSEI Kutaló DSl/á ly, 'SE ÁOK ~Ietrani In/elet,
°Fudokán Karate 5zövetseg, '''SE AOK Ortopéd Klinika
A sportsérülések megelö2ése érdekében a rizikófaktorok és il sérÜ·
lések kialakulási rTlechanizmusának pontos ismerete, mirnd ;j sporlor·
vosoi< mind az edzok eredményes munkajához nagy segitségel nyLljt.
Felmérésünk célja a karalesérüiések előfordulasi gyakoriságának és a
sérülések biomechanikájának vizsgalatiJ, A sérüléseket különböúi
kockázati faktorok alapjan elemeztük (kor, nem, BMI. a2 edzésben eltöltöti idő, és az Övfokozat). 20 l sportoló adatait dolgozluk fel. A nemek aránya 145/56, a serültek/nem sérültek aránya pedig 69/132
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volt. A serülések nilgyobb százalékban fordultak eló edzésen (65,9%)
mint versenyen (34.1 %). A sérúlések előfordlllasí velószinűsege progressziven emelkedelt az életkorral, a lechnikai szinllei és az edzésDen
töltött idővel. A I.eggyakrabban az alsó végtagon fordultak elő sérülé·
sek (38%), ezt követték il felső végtag (19%) és il fej sérüiései, A fej·
sérGlést szenvedett sportolók esetében szigninkansan magasabb c'olt a
BMI (p<O,OI), a lesttömeg (p<O.02), az öv'fokozat (p <0.0 1) és a heU
edzesidő (p<O,O JI). A rúgasok általi O~OZOll sérülések kivétel nélkültörésI vagy egyéb komoly sérülest okoztak. A támadók sérülése, függetlenül (J séri~'It tesItájtói a hibiiSim végrehajtott technikél vélgy a koncentráció zavara miiltt alakult ki.

TESTI NEVELÉS - EGÉSZSÉGNEVELÉS;
EGY TERMINOLÓGIAI ZAV AR TARTALMI HAITERE
Gombocz Jimos
Semmelweis Egyc/em

Teslfleve/é~i

és Sporttudomimyj Kar. Bvdapest

A szárny,ail bontogató sportpedagógiában a lJetvenes években a neveléselmélet terminus technikusa.il haszl1bltá'k a szakemberek. Kézenfekvő volt ez cl Szóhil5ználat, hiszen a magYilr sportpedilgógia (ellenktben példaul a nérnettel) a neveléselm"'let sportositölt valtozataként,
alkalmazolt hevelés'elméletként fogalmazta meg problémáit. Igy természetes volt, hogya lest fejlesztésénc;k, nevelésének keFdéskGre: a
testi nevelés fel<ldalaként (rnínt a neveléselméletben) értelmezték. Az
orvostudomány keretében kibonlilkozo egészségnevelés diszciplína
nem vette át a neveléstudomány szakkifejezéseit (s szemléletét is csak
lass~cskiÍn és részben!), új szóhastndlal~al irta le atl, amit a pedagógidban - évszázados hag,yomány szerint - már régerl megfogalmaztak.
Az egészsegnevelés terminus technikus ebből az uj . nem a pedagógia
,kereteiben létreJött - diszciplinából átkerült a neveléstudorndlilyba igya sportpedagógiáDa is - jelentős tilrtilimi proW~miÍkat és szemlé·
leti zavarI okozva. Az előadó ennek a - latszólag csak terminológia! kérdéskömek a föltárdsával foglalkoz.ik.

EVíEZÓSOK TEUESírMÉNY-Vf'ZSGÁLA TA
A 80'·AS ÉVEKTŐl NAPJAIÍ'!KIG
Györe Istviln, Nemeskéri Veronika, Mélis Zoltán·, Pucsok József
Országos Sportegeslségügyi In/ézet, /(u/a/ó Osztály, Budapest
*Magyar Evezős Szöve15ég, Budapest

Evezosök funkcionális képességeinek meghatározására számos
módszert, különbözó tipusú ergometriai eljárásokat dolgoztak ki a
szakember-ek. Magyarországor1 a laboratóriumi vizsgálatOKat
'(;vezősőknél korabbiln futószalagon végeztük. 1987-ben kerültek
először hazánkba a Concept II. evezős ergométerek és ettől' kezdve il
teljesitmény felmérés es a szárazföldi edzések egy része is ezeken történt, Az ergomé!er folyamatosan jelzi a percenkénti csapásszámot,
500 méteres időt, wattol. A gép méri a teljesített, vagy fe~nmaradó tá·
vot méterben , illetve az átta g wa ltDt és időt. Az ujabb gepek mar a pu I·
zUJsszámot folyamalosan regisztráUák, sol a terhelés minden adata számilógépre iJlvihető, Ilemen~t1elő, A ~eljesítmény mérésére már akkor is
többlépcsős lerhelési protokorit alkalmaztunk. Férfiak 150 watt, nök
100 watt kezdő intenzitás után 3 percenként 1 perc pihenovelSO wattos emeléssel, a teljes kifiHadásig eve,ztek. A terhelési lépcsők végén
tdpirttással mérlük a pulzussz1ÍIl1ot, és vert vettunk lejsav meghatározás céljából. Az evezős ergolm~tNen végzett viz.sgálatok jó megközelitéssel visszatükrözték a sportolók vízen el'ért eredményeiL Az edzés
intenzitászóna k pontosabb meghatá rozá sá hoz 1994· ben (,j terhelési
protokoil~ dolgjozlunk ki válogaton evezosök evező sergométeres teljesitmény vizsgálatára, A lépcső és a pihenő időt is megnöve!tük, a terhelési lépcsők számát négyben maximálluk. A sportolók igy 4 x 1500
metert telje:sítettek fokozodó inlemitassal, az aktualis 2000 méteres
sebességük 825, 87.5, 92,0 és WO százillékilvill 2 perc pihenővel. A
sebesség százaiékokal il korábbi mérések tapaszlalatai alapján hataroztuk meg, A cél az volt, hogya Tl az aerob kL"szöb (vértejsav kb, 2
mmol/I), 11 T2 az anaerob átmenet (kb. 4 mmoljl), a T3 a szubmaxi·
mális terhelés (6-8 mmol/I~, a T4 pedig a maximális terhelés jnter;zitás zónájába essen. A m6dszer nemcsak az edzés irjtenzitaszónák pontosabb meghatározasára aikaimils, hanem a sportoló maximális teljesitményének becslésére is tetszőleges edzés-o ill. ver:senytávon. Jelenleg is ezt i) te.rhe'lést alkalmazJ.llk asportolók aktualis fizikai állcpotanak ellenőrzésére.

vÁLSÁGJELENSÉGEKRE ADHATO EDZŐl VÁLASZOK
- ElJw\ÉL'ETI HÁTTERE - vÁLSÁG ÉS vÁlAsz
Gyom János
Nemzeti Spor/hivatal. Budapest
Előadásom célja egy olyan elméleti munka 'megalapozása, amely
interdiszciplináris. sZdndékkal közeli! a, kézilabd'a - és álti}~ában il
csapatsporlágak, és különösen a nemzeli válogatotlak • nem linea-

ris változdsokat mutató végjcjtékához. A szándékom dmeletl alapok
,lefektetése. amin~k felhasznilliJsával talán tovabb fínomodtlilt, talan
sokrétübbé vd,'hat, a ll1i:lgyar csapatsponoknal k'fejtett ~zakmaJ
munka. A téma komplex Jellegű, igy igényli él sporttudClrnarryhoz
kapcsolódó tudományterületek, jelen esetben fökeppen a sztereotipia és identitáskutátlls, háJózatelmélet és káoszelmélet, az agykuta:ás legujabb eredménye:nek, alkalmazhalósagána.k átgondolásál. A
válságheiyzetekben, kaotikus helyzetekben alkalmazott megoldásokhoz nyujt szempontokat ez az elóadás. A követendő elvek, megoldasok az edzői taktikai és stratégiai repertoár részét, végső soron
az edzői fílozófia bazisat ,kell, hogy képez..zék. Amire (el lehet késl.-ülni arra, fel is kell készülni, amire nem lehet. ahhoz keH SWrl Ce elméleti munkája (A hadviselés tudomdnya. 1996) által is elismert
módon ilz,.érzék" - (J mi esetiJnk ben az edzői tehetség. Kérdések so·
kasága vetődík fel a téma kapcsán pl.: Mién jönnek létre a va~sá9
helyzetek? Mit tekir.túnk egy rendszer válságának) Mikor válik il vál·
ság meg forditha tatiann á) Milyen ti pusú lehetőségek áIll'la k, és áll·
hatnak a rendelkezésre? Benne van-e a sikerre orientálás sportneve·
iésünkben? Benne van - e kellőképpen a hossz.ú tlÍvu küzdőki'pes
ség kialakitása napi sportgyakorlatunkban? A gyözelmet egyre il1kább apróságna k tűnő "modulok" döntik el. Ilyenek például az iden·
titás, il válsilgkezelés Szilltje, a kreativ megoldasok léte, kapcsolat.
rendszerek, komrnunikalási modellek, Vilgy a XXL századi globál:s
problémák megJelenésével, a lokaiis világ lehetoségeinek, hatásának ereje, A sport a tLJdástár~adalom és informaciós társadalom és
a sport összekapcsolásán~k kerdésében. a XXL szazadi villaszok
nem ke.-rülhetőek meg, az "eleten at :arló tanulbs" elve a sport területén is fontos kérdéseket vet fel, érinti a pl. tal1ulás és sport, tanuIás és k uIt ~ril, intel Iigencia és sport, k reeJti vitá s és sport kérdéskörét.
Megoldás.ok a tesI. lélek es szellem komplex (s folyamatos megközelítésére és feJiesztesére természetesen már lelemek, de olyan lavol esnek az európai kulülTa pillanal~yi gyakorlalatol, szellemiségétől, hogy eredményeik közvetlen, rövidtávu alkalmazhatósága,
bevezethetősege jelentős llkadályokbil ütközik, Az alapkérdés az.
hogy eleger1doen erős-e II sport a szükséges horizontális szinerglák
rmegtalaldsára. a társadalmat "átszelö" tengelyekre vaJó rakapcsolodásra, saját területéről indulva a hétköznapi élet meglJjilásilfil? A válasz egy~rtelmű: e.bben il formájában biztosan nem. Az alapkérdés
ma az: EJhetö vilrlgot, kulttmit hagytmk-e gyerrnekemkre? Hogyan
kapcsolódik ez a ,kérdés a válsagheIY7.e'lben adott dóntésckhez) Minden jzében, minden elemében? Sport - microvilágunk döntéshelyzetei jól modellezik életdöntéseinket: A sporthoz. spoTtwdományhol kapcsolódó elméletek adnak vá laszokat ezen feltett kérdésekre. Az a,apkéudés mégis az, hogy képesek vagYIJr1k-e alkal·
maznl il' tudomány területeken [elhalmozodó tudast, ami az iniormatikai tar$adaiom kialakulasa következtében in1már mar hozzáférhetőve 15 valt? Munkám, il sportOl. középpomnak fOgja fel, és elegendóen erős eszköznek tartja ..

MAGYAR ÉS ANGOL GYeRMEKEK FIZIKAI AKTIVrrÁsANAK
OSSZEHASON LiTo VIZSGÁLATA
Győri

Veszprémj

Egéslségvedő

Pál

Sportegyesülel, Veszprém

A gyc'rmekek mOlO'rikus fejlődésének legaiapvetóbb és legfontosabb
é,elszakasza a 3-6 éves ko~,a esik. Ebben a dóntő Je.ientőségií idöszakban a gyermekek biológiai, pszichológiaí és szociillis fellődése rend'·
kivül nagymértékben felgyorsul. Ugyanakkor Jol ismert az a tény is,
hogy a gyermekek komplex fejlődése nagymértékben hozza Járul
későbbi életlikel ;s meghatilroző valtoziÍsok bekövetkezf>séhez Vizsgá·
latainkat 3-7 éves gyermekek körében végeztuk. Tisztilban voltunk az·
zal, hogy ez a koroszlilly rendkivül nagy munkllbirassaJ és néJgy [izikai
aktivitással rendelkezik. A fíl,ikai kepességek s~inle minden területén
számot:ev0 fejlődést produkálnak. Ezúttal is figyeleIT'.be vetil'lk, nogy a
telJesitöképességük reiativ érlékei általaban elérik, néha ny mutatóban
megha ladják az atlag felnött populáció teljesitmenyét, Kutatásaínkat
t\\agyarorszagon a veszprémi (közép·dunantulí) ovodiJsok, mig NagyBritanniában az aestbomei (dél-angliai) városka óvodásai és kisiskoIá.sa köréiIJen végeztúk, VizsgaltuK a gyermekek biológiai fejlődését a
két legfontosabb enék méresével (testmagasság es testtömeg), valamint a Kaup-index számitásclval. A fizikai fejlődést a dinamikus erö,
il gyorsaság, az allóképesség és a koordínációs 'képesség, erre il Koroszlályra kido~gozott és korábban viz$gálatainkbiin alkalrnazott tesztekkel mértük, Az elert eredmények egyértelmiien bizonyitották hipotézisúnk helyességet. miszerint a sokmozgásos testneveleSí játékoknaK és a fokozott fizikai terhelés! Jelentő futásfeladaloknak ref1dkivül
nagy szerepe van az általunk vizsgált gyermekek motoros fejlődésére.
Ugyanakkor atra IS valilszt kaphattunk. hogy a 3·6 éves gyermekek
fizikai teherbírásat komolyan kell venni, a korábbiaknal arra sokkal
nagyobb ngyelm~l kell fordila:li, mivel ez a kérdés fontos larsadalrni
jele.ntőséggel b.ir.
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SZERTORNÁSZOK EGYENSÚLYÉRZÉKÉNEK

ÖSSZEHASONÚlÓ ELEMZÉSE ES SZEREPE TARlÁSOS
ÉS MOZGÁSOS ELEMEK VÉGREHAJTÁSA KÖZBEN

Gyulai Gergely, Rácz Levente, Bretz Károly,
Derzsy Béla, Hamza István
Semmelweis Egyetem Testneve/esi és Sporttudományi Kár.
Budapes!

A tomászok erősek, hajlékonyak, de legfőképpen ügyesek. Ez utób·
bi jelzővel azokat szokták illetni, akik nagy magabiztossággal urainak
extrem egyensúlyi helyzeteke.t, mozdulatokat. éSZfevehetetleilül kormpenzalják 3Z egyensulyveszteseiket, pontosan adagolva szabályozzák
a mozdulataik végrehajtásához szükséges optimális erőkifejtés!, és
mindezt összhangba hozzák a szerek b.iztositotta, néha változó körülmenyekkel. Az egyensúlyszervek, azaz il koordináció ilyen mertékü
fejlettsége egyrészt a követelményrendszer része, másrészt döntő az
eredményesség szernpontjátóL Jelen vizsgálaturtkban össiesM 25 férfj és női válogatott versenyző vett részt, valamint 10' fő TF-es tornász,
akik il kontroll csoportot képeztek, A 10 év ulan megismételt, megegyező körLllmé~yek között végrehajtott, kibövitett ROMBERG lesztes
vizsgálat célja ai volt. hogy megállapjtsuk, van e különbség ilyen távlatbóf a versenyzők egyensúl'yérzéke 'között. A stabilometria modern
módszerei lehetövé tesúk az egyensúlymegtartáS, sokQIdaló és kifinomult vizsgálatát. A megfigyeléseink kiterjednek a fiú és a limyversenyzők f'gyensúlyérzéke ,közötti különbség feltárására, v,alamint arra,
hogy az egyensúlyszerve k aIka Imazkodása direkl íl'lgerlés hatá sára
miképpen változik, Vízsgalatunkkal alátámasztjuk azt a megállapítás!,
hogy az egyensúlyérzék edzhető, a motiváltság, összpontositás, bemelegitettség ,es a spor\tnúlt a stabilitás függvénye, Az általános statisztikai eljárasok mellett csoportonként az egyensúlyozást mérő 16 paramétertől korrelációs matrix kiértékelési módszer és- 2· T próba segitsé .
gével megallapilhato, hogy az egyes terhel'ési próbá k érté~eil egyén en .
kénti összefGggéseket mutatnak. Az ,eredményeket grafikonon és táblázatos formában jelcnítettük meg.
SPORTSZAKEMBEREK vilEMÉNYE A VERSENYSZORONGÁSRÓL,
KÜLÖNÖS TEK1NTEITEL AZ UTÁNPÓTLÁS KOROSZTÁLYRA
Hajduné Laszl6 Zita
PéCSI Tudományegyetem Testnevelés TK Tes/nevelésés Sporttudomimyi Intézet, Pécs
Bevezető

A versenyszorongássali foglalkozó régebbi és jelenleg folyó kulatasok nagy resze arra enged következtetni, hogy kellő pszichológiai es
pedagógiai ráhatással megvili\gilsa a SZ<Yfongi\st és a'l1na'k kiváltó
okát. enyhitse, esetleg megslllntesse azt.
A szorongás értelmezése és kezelese mindenesetre ilZ élettani mechanizmusok és a pSlichológiai fo:yamatok ismeretét igénylik. Ugy tüI:lik a sporttal foglalkozó szakemberek elsórendü feladatuk'l1ak il sporttevékenységhez szükséges személyiségjegyek meghatározásitt. majd
továbbfejlesztését. Az igy kialakult tulajdonságok pozitívan elősegithe
tik, magát 8 verseflY elŐtti szorOf1gás befolyásolását, s ez által a versenyteljesitményt.
A vizsgálat célja
Jelenlegi kutatásunk célja, hogy segilseget nYLtjtsunk azoknak az
edzőknek, akik olyan pmbiem<i,snak mondhato sportolói liptJsokkal találkoztak edzői lfvékenysegük során, amelyek munkaJukal hátráltat·
ták, illetve az évek során nem talált megoldásra.
A vizsgálat célja volt még, hogy az edzők milyen pedagógiai (nevelő
módszereket) és ?szichológiai (versenyzésre történő felkészítést) ráhalást ta rtana k fontosnak a. versenyszorongás feloldasában .a pedagógiai teveken ységük során.
A vizsgillati anyag és módszer
A vi~sgálali személyek Baranya, Toif'la, Zala', 8ács· Kisklm, Somogy.
Fejér es Pest megy,e spo~,tszilkernbereinek vdeménye alapján végeztük (n= 1236),
A vizsgálati módszer ké-rdőiv alapjan törtenI. Nyilt és zán kérdést
egyaránt magába
foglaló, II kérdésböl álló I<.édöivet tölte~tünk ki, jelenleg is aktivan
tevékenykedő edzök
között. Kérdéseinket az alábbi három témakör köre csoportosItottuk:
• a személyi azonositasra vonat,kozó kérdések .( életkor, nem).
• a testnevelő tanári tevekenységre vonatkozó kérdések (végzettség, munkakör, mely osztályokban tanit),
• nevelői tapasztalat, módszer a versenyszorongas feloldásának segitésére (milyen sPQr.tolói vagy tanulói tip~JsoÍ<kal olalillkozott . rangsorolás, értékelés).
A vizsgálat eredményei
A keresett kérdésekre. az adatok feidolgozása utim az al<Íbi:J1 vála-

szokat kaptuk. Az edzói palyafutás során a felsorolt problémásnak
mondha!6 sportolói tipusok kGzüi a megkérdezettek válaszai alapján a
tulzottan szorongó (66%), a sérülésre hajlamos (60%). a visszahúzódó
(59%). il "csak ilzért is" (58%), es il siker-fóbiás (41 %) tipusokkal találkoztak a legtöbben,
A problémásnak mondható sportol6i tipusok a kezelhetőseg szempontjából .. az alábbi rangsor állitható fet a válaszok alapján. A legkönnyebben kezelhetok közé tartozott él visszah(Jl.ódó. cl siker-fóbiás
és a "csak azért is" tipusok, /"iig il nehelen kez'elhetők 'közé <IZ edző ir<Ínyitásának ellenálló, lelkileg ,kiégett és a depresszióra hajlamos tipusok,
A ~edilgógiai nevelómódszerek és a pszichol6giai ráhatások ajilnlá·
sai közül a legfontosabbnak a motivaciÓt a sikerre tartolták il legfon·
tosabbnak. Majd a nevelés célzatu beszélgetéseket és az edző szem·
élyes péld~ját, a reillis elvárásokat önmagával szemben, a sikertelen·
seg, kudarc élmény kezelése volt a sorrend.
Fel~(ínő volt a. klltatás szempontjából, hogya dicséret nem kerliit az
első öt helyre. Ugy gondolom ez a továbbiakban elgondolkoztató, le..
het.
Összegzés
Mive! korábbiHl ilyen jellegű vizsgálatok ebben il témakörben. nem
történtek úgy gondoljuk, hogy új nézőpontból megközelitve tudtuk jellemezni a versenyszorongás feloldásanak lehetőségeit az edző pedagógia,i tevekenység~ben. Az eözők informaciói ala;:Jjan, a problemalikus
sportolók típusainak filngsorolása és a nevelői módszerek megismerése után, kGvetkeztetni tudtunk arra, hogy milyen eszközokkel befolyásolhatják il versenyszorongás feloldasának lehetőségeit. A versenyzők
"gyenge" pol'ltjainak felderitese után az edzok megfelelő ps.zichológiar
és pedagógiai rráhatások ajánlásait fogalrnazha!ják meg, az edző kollegák és a testnevelö tanárok szamára egyarant.

TESTNEVELŐl VÉL.EMENYEK
A TANTERVElMÉLET JDÓSZERÜ K'ÉRDÉSEJRŐL
Hamar Pal, Leibinger Éva, Bartha Csaba, Ozsváth Károly
Semmeiweis Egyetem Testnevelési és Spomudomanyi Kar, Budapes!

A rendsterváltas óta eltelt több mint tizenöt esztendö bővelkedell
tanterví vilitozásokban, A kezdeti lépések az alternativ tantervek vol·
tak , majd ezt követték: a Nemleti alaptanter v (a NAT 1995), a kerettantervek, s véglii a legújabb dokumentum, il NAi 2003. A mar-már
követheteti en ,tantervi vá'ltozások hali\sara 200)- ben kezd t Cik el felmérni a praktizáló testnevelő tanár kollegák véleményét. El6adásunkban ennek a tantervelméleti, de ugyanakkor gyakorlaiiI ler.1ákat vizsgáló kutatásnak al eredményeiről számolunk be. A felméresünk alapjául szolgáló kérdőívben olyan lényeges tantervelmeleti problémákra
kérdezetünk rá, mint: a központi és helyi irányítás arányainak kérdésköre; tantervi változtatás vagy allandóság; vélemé~lyek a rendszerváltoztatás előtti és ula,ni ~arllervekről; a müveltségi terGletek (a tantárgyak) óraszámainak problematikaja; il testrlevelés korszerű céljainak
és feladatainak veleményezese; a testnevelés tartalmi, tananyag
összeállltási kérdései; az elienőrzés és értékelés lehetősége a testnevelésben; testnevelői javaslatok a tilrgyi és/vagy személyi feltételek javitása terén; igény a testnevelés tanítását segitő módszertani kiadványökra. A feltett kerdésekre a választ egy keresztmetszeti kérdőives
vizsgálat keretében kerestük. A kérdőív névtelen válaszadást telt lehetövé. aho-I az általunk megfogalmazott kjjelentéseket a testnevelő
tanárok egyrészt igen-,nem válaszokka.l. másrészt ötfokoz.at0 Likertskálán véleményezheUék. Vizsgálatunk kiterjedl Magyarország mind a
tizenkilenc megyéjére és Budapestre egyaránt. Országszerte több mint
400 oktatási intézményhez jUltattuk el 11 kérdőivünkeL A vizsgálatban
részt vett személyek kizárólag praktizáló álti'llimos iskolai, középiskolai vagy a felsőoktatásban dolgozó testnevelő tanárok voltak. AJ. adiltfe'ldolgozás szempontjából hasznaiható állapotban ! 164 darab
kérd6ívet kaptunk vissza. Az adatok feldolgozása soran, az alapsta\isz,tikai számításokon túl. százalékszamilasokal végeztünk.
A SAKKTANULÁS SZEREPE
A TANULÓK SZEMÉlY1SÉGFEJ LŐDÉSÉB5N
Hardicsay Péter

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar. Budapest
A sakk',önénet ~övid áttekintése, (A sak'k 1500 évnel idősebb sport.)
A sakk felosztása, fajtái. ,"'ikor kezdik il gyermekek Magyarorszagon
a sakk tilnulásilt? A sakk intélményes oktatasa (óvoda, áltillános- és
középiskola, felsőoktatás). Egyéb sakk képzési módok, a csaliÍdi sakkoktatás. Mit fejleszt a silkk fiatalkorban? Az akaraterőt. a koncentrációt, il figyelmet, az emlékezetet. a kompetenciáL a transzfer képességet, il tervezést és célirányos gondolkodást. az intuitiv részképességet,
il szabályok és az etikil ismereti:t; az iskolai szorongásra kedvezően
hat. növeli az önbizalmat, és kooperációra készteL A fialal silkkozás
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közben rendszerszemléfetet tanul es alkalmaz következetesen. Alkal·
mazása erősiti a művészi képességeket és az elvont gondolkodast.
Minden élel;korbal< magas szinten űzhető sport. A legfiatalabb nagymester 12 éves, él legidősebb 70 év fel~Ui. A sakk slemélyisegfejlesltö
hatása kulönösen akkor érvényesül, ha az oktatását már 4-5 éves kor·
ban elkezdjük (HMdicsay, Sipos, 2005). A sakkoz~s által a személyiség egészen idős korig gazdagodik, fejlődi k.

ÉLETMÓD· EGÉSZSÉG,

ÉS AMIT A TESTNEVElŐ TANAR EZÉRT TEHET

H. Ekler Judit
Berzsenyi Dániel

Főiskola,

Slombathely

Több részből álló k.utatásunk elsősorban il teslnevelés értékeinek is·
kolai reprezentálódását vizs.gálja, Célunk. hogy empirikus tapaszt ö lll·
tokon nyugvó il.iánlásokat tudjLJri\k megfogalmazni a testnevelő tanárképzés módszertana számllra. Vizsgá'latunk 1148 iskola (Vas megye valamennyi illtalános és kOlépiskolája), testl<eveléssel és sporttal kap·
csolatos gyakorlatát méri fel az iskolai dokumentumok elemzésével és
az igazgatókkal és testnevelő tanárokkal késúteH interjiJk segitségével. Ebben az előadásban bemulatjuk, hogya testrlevelö tanér milyen
melyek él leggyakoribb
ter(jleteken tehet a legtöbbet az egészségérl
problémák, amelyekkel mi,jnkája sorim szembeke'ül. Az egészséget a
korszeru gondolkodás testi, lelki és szociális egyensulyként, harmóni·
aként értelmezi. Az iskolában az egészséges életmód formálásában
részt vesz, vehet valamennyi :nüveltségi te:ülel. de a' testneveiés és él
sport szerepe és lehetőségei kiemelkedőek, A mai iskolai sportgyakor·
lat mégsem egy sikertőr,tenet. Könnyebb, és a társadalm.i minták von·
zásában egyszerűbb is csak "vallani", mint "tenni" a7. egészséges élet·
vezetést. A szavak es a tetttek kőzötl.i feszültség kihat a testnevelés lantárgy és vele egyutt a testnevelő S7.akember munkájának síkerességére is, A testnevelő tanár egészséggel kapcsolatos munkája alapve~őell
kél színtéren folyik. Egyrészt elméleti síkon, ahol el kell érl;]ie, hogy pe·
dagógus kollégái, a tanulók és szüleik is megismerjék a testnevelés ér·
tékeit, és megértsék a rendszeres mOlgás alapvetö jelentőségét ,a széles körűen értelmezett egészség fenntartásában. Csak igy ket'Cllhetnek
be.a testnevelés értékei az iskolák peda.gógiai programjába és válhatnak az iskolai oktatás és nevelés meghatározó tél1yezőjeve. A kutatás
tapasztalatai szerint ez ma, az iskolák töreóékére jellemző csak M1\srészt az iSKola sportéletének minden szinterén, tartalmában és formájában is vonzó fog'ialkozasokat kell vezetnie. Ebben a, munkában folyaJli1llWS me-gÚJjulilsra készen, al ujdonsagokra nyitoltan kell dolgoznia,
gyakran nehezedő anyagllehetóségek között. A vizsgálat al,apján számos beváll, máshol is utánozható gyakorlatot is bemutatunk, ugyanúgy" ahogy rámutatunk a ieggyakoribb anyagi, tilrgyi és személyi
problémákra, amelyek a testnevelő tanári munka slkerességét gátolják.
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CHANGES IN THE STRUC1íURE OF UNIVERSITY SPORTS Of
EASTERf'i-EUROPEAN COUNTR\ES IN THE PERJOD Of 1995-2004
Hédí Csab><!
Magyar Egyelemi.Fóiskolai Sportslövetség. Budapest
The changes of the polilicai regime in Eastern Europe Jbetween
1989· ) 992 made possifule the fOllnda lion of democ[alic sports stru<>
tures, Same as Hungary, most of the neighbotJring countries started to
rebuild their university sports system step by step. Only these (hanges
made it possible for instillYtiol1s of univers:ty sporl!s to be00me aulonomous and independent from state, The reaiisation of this process passed off in il contradictory way. In Hungary the above mentioned chan·
ges ín sports took place in 8' peacefl'll way and a little bit later Ihan ,in
other structures of the society. In other Eastern·Europeiln countries
t!lese changes took placc in a different way due to differt'nt political
and econom)cal reasons. The main goal of our research is 10 reveal
the following aspects of university sports in the democratic system of
Poland, Slovakia, Serbia and Monlenegro and Croatia:
• cha nges iR the organization and strucllJre of university sports
.' structure of their National Universi:y S~orts. Federalions
• lhe rol e of the state in universit y sports
• lhe role of ,the civil society in university sports
• partíc ipal io~ of business sector in univers:ty sports
The major methods used in our research were: a'~alysis of documents alld surveys. In the resu!ts we compare the situation, structure
and working, of lJnlversity spons in Hungary witlol the university sports
of the above menlioned countries, \Ve hope these results will be useful
ln the development of uli1iversity sports of our region.

A TORNAEDZÉS HATÉKONYSÁGÁNAK
FOKOZÁSA MENTÁUS EDZÉSSEL
Honfi lAszl6
Eszterházy Ká ro/y Főísko/ö, Teslneve/esi
es Sporttudományi intézet. Eger
"A mentalis edzés valamely mozgásnak, mozgássornak rendszeres
gondolati végrehajtását jelenti. erős összpontosítással, a rnozgásfolya.
mat megjavitása, a mozgás koordinációjllllilk tökéletesitese cé.ljából"
(Nádori, 1993_) A mentá'lis edzés helyett gyakran használják az "imagináció" kifejezést, de a két fogalom nem pontosan ugyanazt jelenti, A
mentális edzés (mentol practice) az edzéseken, gyakorlások során, rehabilitáció alkalmllVa'l használt gondolati gyakorlás, az imagináció
(imagery) viszont a gyakorlás gOrldolati ismétlése, egy már ismeut
rnozgássor elképzelése, kőzvetlenül il versenykisérlet elöti (pl. magas·
ugró kisCrlete). Al. imaginációban kognitív és hangulati elemek is tet·
ter:lerhetök, A sportpszichológia a fejlesztő m6dszerek között tartja
nyilván amentálls edzési és az imaginációt, mig az edléseiméiet a kiegészítő edzésmódszerek ,kozé 'sorolja. A tornas.zok m.ozgástanulási
~roblémáit (gyorsaságát, pontosságát, tartósságát) kérdőíves módszerrel (n= 162) és egy tanujási kisérlettel, három módszer· 'hagyorniJ.
nyos módszer; mentális ,edzés. valódi cselekvés; egyellazuJás - technika (Lindeman PT) ismerete után mentális edzés + valódi cselekvés ~árhuzamba állításával, 132 magyar serdülő és ifjÚsági torniJsz eredményeit figyelembe véve, az alábbi következtetésre jutottunk:
• a mentális edzést viswnylag kevés tornász és edző alkalmazza
MagyarországOl:l, azok is inkább verseny közben (imagináció);
• a jobb sportolók elemek tanulására is hasznillják 11 mentális
edzést, mint kiegészítő edzésmódslerl, mig, 8Z alacsonyabb min6sité·
sűek csak versenyen;
• a képzettebb tornáSl.Ok "belülről" elképzelv€ il mozgást, hatéko·
nyabban élnek a mentális edzéssel;
• a mozgástanulás gyorsaságát és pontosságát és tartósságát :s ja·
vitja, ha a mentális edzést egy ellazuliJs-technika (Líndemal1n PI) is·
merete után alkalmazzák asportolók.

HYPERTÓNfÁS SZÜLÓK SPORTOLÓ
ÉS NEM SPORTOLÓ UTÓDAINAK szív ADATAJ
Horváth Pa:rícia', Kneffel Zsuzsa-, Petrekanits Máté·,
Lénárd Zsuzsa", Sidó Zoltán,' _., Pavlik Gilbor*
·Semmelweis Egyetem, Testnevelési es Sporttudomimyi KiJr,
Budapest, ··Semmelwds Egyetem. Kliniköi ,Kísérleti Kutatá,
Humán Eler/ani Intézet, Budapest·, ~ ••Magyar Honvédség Központi
Honvédkórlli'Jl, Budapest
Bizonyos adatok (Radice et al. 1986, WebeJ et al. 1991) szerint a
hypertonia cardiovascularis jelei (bal kamra hypertrophia, compliance
csökkenés) már megtalálhatók l1yper,tonids szülők normotoniás gyermekeiben, Számos más vizsgálatból ugyanakkor ismer~, hogyarend.
szeres edzés csökkenti a hypertonia elófordulásándk rizikóját, Vizsgá·
latu:1kban arra a 'kérdésre kerestünk választ, hogya rendszeres sporloiásli'lak van-e hatáso: ezekre a korai hypertoniiJ~ jelekre hypertoniá;;
szülők gyermekeiben. A kérdés tisztázása érdekében hypenoniás és
normotoniás szülők edzett és nem-edzett, 15-45 éves utódilillak echokardiogrMiás adatait hason,itoHuk őssze mir.dkét nemben, Hypenoni'ás szülök nem-sportoló gyermekei abalkamra mere\eiben nem mwtat·
tilk eJlér~st normotoniás szülők gyermekeihez képest, IVRT (izovolumetriás relaxaciós idő) azonban hosszabb (férfiak: 90,9+28,7 vs.
70,93+1\'32 msec.. nók: 81,55+19.57 vs. 7\'39;-13,6\ msec.), az
E/A hányados kisebb volt (férfiak: \,74+0,46 vs, 2,07+0,6, nök:
1,73+0,47 vs. 2,05!-ű;62)_ A sportoló esopmtokban nagyobb falvastagságot és balkamra izomtömeget (férfiak: 92,49, 19,58 vs,
91,18+17,95 g/m3, nok: 75;-]3.26 vs. 74,76+\2,68 g/m3), maga·
sabb EI A hánya,dost (férfiak: \'97+0,43 vs. 2,02+0,43, nők:
2,06,0,51 vs, 2,03 +0,54) talaitunk, azonbal;] a c.soportok közölt il kulonbségek eltűntek. Eredmenyeink szerint tehát a rendszeres edzés
mersékeli a Ihypertonia lkardiális jeleinek kialakulásat hypertoniás
'5lülöl:\ gyermekeiben.

NEMZElKÖZIEDZÓKÉPZÉSIPROGRAMOK,EGYÜTTMÜKÓDES
A NEMZETKÖZI OIJMPIAJ MOZGALOMMAL
Horváth Rita

TF Továbbképzö Illtéze/, Budapest
Az elsö Nemzetkőzi Edzői Tanfolyam 1971-ben indult, melyet il TF
Tovabbképzö Központja hirdelett meg. Azóta közel 1400 edző, több
mint 80 országból végezte el a tanfolyamol. A nemzetkozi edzöképzés·
ben eién eredményeinknek koszönhet6en a NEl" 1990-től a Nemzetközi Olimpiai. Bizöttság kihelyezett tanfolyama lett, mely ösztöndij formájában támogatja il jelentkezési kritériumoknak megfelelt edzőket. A
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Nemzetközi Olimpiai Bizottság elismero oklevélben ismerte el aliFTI
nemzetközi edzökepzésben eién eredményeit A képzés célja a vilá'g
bármely területérel érkező edzők képzése, az edzői hivatás felismerése, elfogadtatása és szakmai képzése. tovilbbképzése, Ennek megvalósitásiI a hazai, magas színvonaion és kimagasló eredményeket felmutat6 edzői garda bevonasaval történi\{,

Al. ISKOlAI TESTNEYELÉS TARTALMJ KISZÉLESlTÉSÉNEK
- ÚJ IRÁNYZATAI TANTERVTÖRTÉNETI ASPEKTUSBÓl
Huszár Ágnes, Leibinger Éva, Hamar Pál

Semmelweis Egyetem Testnevelésj és SporttudomiJnyi Kar,
Budapest
Magyaror5nigon a jelenleg ,érvényben lévo testnevelési tantervi dokumentumokat tartalmi szempontból a sokszir~űség jellemzi, ezért (is)
a ta"mene~ osszeallitásakor a te·stneveló ta'rlii~ok nilgy mozgástérrel
rendelkeznek. Ez mindenképpen pozitivum, mivel igy il központi sza·
bályozás melletl a helyi igények is figyelembe vehetök. ilietve a test·
nevelési órákon a hagyományos sportágak mozgásar;JYiigai mellett az
ujabb, divatosabb sportagakkal is megismerkedhetnek a gyerekek.
Ennek 'kapcsán joggal merülhel fel a kérdés, hogy ezek a.~ új íral1Ywtok mióta. és milyen súllyal szerE'pelnek il tantervekben? Egyáltaliln
nevezhetök-e lJJl1ak, ha már az 50 évvel eLelőtti d0kurnentumokban is
talillkozhattunk velük) Elemzésünk tárgya vá a XX. és XXJ. század' ma·
gYi\[ testr;levelési tantervi dokumentumait tettük. Tantervelméletí kutatásunk rn6dszeréül a ,dokumentumelemzéSI választottuk. Vizsgálati
eredményeink rávililgitouak, hogy egyes, általunk újnak tartott sport.
ágak il testnevelési tantervekben, egyreszt cl korábbi időszakokban
olykor kötelezö jellegűek, másrészt neps.zerübbek voltak, mint napjainkban. E!emzo munkimk során megerösltést nyert azon feltéttelezésunk. m iszeril1t a testnevelési tartalmak új iréÍnyzatai közül néhany
(például korcsolyázás) a mult szaZadi dokumentumokban is megjelent. Ugyaflilkkor sajnálatos tény, hogy lmanapság azokban az iskolákban, aho~ nem preferálják ezeknek a sportágaknak a tanitásat, a gyerekek mar meg sem ismerkedhetnek az ilyen tipusu mozgésformil kkal.

COMPARJNG, 1l1E DATA Of BODY SIZE AND BODY COMPOSmON
FOR IRREGULARLY PHYS1CALLY ACTJV}:. 9-IO-YEAR-OW PUPILS
Ihász Ferenc·, Király Tibor·, Mészáros János**, Kevin Finn"·,
Szakály Zsolt·

*Nyugyat-Magyarorszagi Egyetem,
ApiJczai Csere János TanUóképz6 F6ískolai Kar. Győr
··Semmt;1weis Egyetem Testnevelési és Sportttldományi Kar, Budapes!
•• *University of Northern Iowa (JSA
The development of anthmpornetric measurement has made il possible for tile vilriaroility of morphology to be deterrnín~d by exact quan·
tifiable method's andi not only subjeclive impressions. Theír physical
activity is not reguiar. hawever. lhe proportion of both their stQred and
absoiute amount of fat ls low. There are alsa a lot of people in our environment who a.le always on a diet a.nd significanlly limit their food
consumption yet slill retain their obesity and some rate of fatness. The
reason 'behind Ihese extreme condilions is rprimarily the dilference belween the metabolíc procedures. but. as far as WI" know, the intensity
and economics of these prOCE'.dures is in strong correlatjon with the
physique. The above facts a.re not the same for children beCiluse t/leir
morphological constitulion enly fuily clevelops iR the late post-pubertal phas-e. But the basic phenomenon car;l be r'ecognized in the early
stages of evolutlon and furtherrnore can be predicted. Because of the·
se numerous human biological states beyond the many factors inOuene ing body composilion, tne physical structure is also emphasised,
TESTNEVELÉSSEL AZ fFJÚSÁG EGÉSZSEGéERT
István:fi Csaba

Semmelweis Egyetem Tes/nevelési és SporItudományi K'1r, Budapes/
A szerzö a nemzet jelenlegi egészségi áilapotát rövid tömörseggel
igy diágnDszlízálja: A nemzet fogy, az életlilrtam rövid, az élők pedig
betegek, AL elszomorító helyzetkepet a következő idézetekkel egésziU
kL "Magyarország lakosságának egészsegi álllapota lobb, mint harom
évtizedte folyamatosan romlik, és szinte minden mut31ója ala'Ua marad
az európai. sőt sokszo; a kelet-európili átlagnak is. (pályázat után.
200 I, EüM·KOMA kiadvány .280,0,) "Lesújtó az áitalanos iskolai til·
nulók egészségi állapo~a. (Országos egészségügyi vándor szűröprog
ram. 200·t) Történelmi, visszapiilarJtásként hivatkozás terté:lik az
1921. évi Testnevelési törvényre, ilmely a trianoni békediktátum utáni
megcsonkitott ország es megalázott nemzet felemelkedésének szinte
legfontosabb eszkozeül a. testnevelést jelölte meg. A testnevelésne.k a
személyiség harmonikus fejlesztésében betöltött meghatarozó szerepét
Klebefsberg Kuno vallas- és közok.tatásüg.yi mi:liszter (11 922-1931) így

fogalmazta meg: "Az értelmi és erkölcsi, nevelés a test nevelése nélkÜli
alapjait veszitheti," A testnevelésnek egészségmegőrzö és fejleszlö,
m6dszerét Karafiál Jenő az Országos Testnevelési Tanács eineke a kő
vetke.zök szerint határOlta meg: "A betegségek elleni védekezésnek
egyik leghatásosabb eszköze a megfeieiS testnevelési re:ldszerben rej·
lik." (1924) Az utóbbi \15 év hazai egészségpolilikáJának lesújtó biráliatát i:l szerző Vojnrk Mária (I"iSZP. EüM politikai ánam\itká~)' gOfldolalaival jellemzi;" ... a rendSlervaltás ów valamennyi kormány deklarálla az egészség fontosságát. de sziJmtalan igéret megvalósitatlan ma·
radl." ~Orszéggyülési jégyzökönyv. 2002. június 4. 382·384. o,) A
szerző bemutatja a Népegészségügyi Program és az Oktatasi Minisztérium érvénybe lévo egészségfejlesztési stratégiáját és tájékoztat a test·
nevelésnek azokról az értékközvetitő lehetOségeiröl. amelyek egy hatékony testnevelési rendszerbe foglalva e!ősegíthetnék a stratégíaí cé·
lok sikeres megvalósitásál. Befejezéslii il felelősegre utalva megallapitja, hogy; 'Kormányok jönne\<, kormányok me:lnek az ifj(lsag egtiszségi álla?ota ,es életvitele pedig folyamatosan romlik.
EGYÉNI rEwEsiTMÉNYEK SZEREPE EGY ÉLVONALBEU

RÖPLABDA CSAPA1' ÉVES TELJESITMÉNYÉBEN
Jókay Zoltim

SemmelWéis Egyetem Testnevelési és Sporttudomány! Kar, Budapest
A labdajiltékok köz~smerlen n,agyon sok élvezetet kínainak mind a
jiltékosoknak, mind a nézőknek. Igy van ez a röplabdá'zásban is, bár itt
haná kell tenni, hogy az igazi élmény csak a minosí:ett [sapatok jilléka esetén jelenik meg. Ellenkező esetben a játék töredezett. a külső
szemIéléí szamAra esetleg unalmilS is lehet. Szakmai sz:empontból
csoppet sem meJlékes, h09yan tud'Un~ izgalmas merközeseket jiJtszani, illetve ezekre felkészülni. A labdajátékok teljesítmény·Vizsgálatánál
nehézséget okoz az egyéni és il csapalleljesítmény mérése. Kutatásom
sorim mégis errc teszek kiserletet. J"1egpr6biJlom meghatározni egy elvonalbeli röplabda csaJpat (bajnoki és kupa gy[íztes) .,minimum" teljesítmény szintjeit. ami még szükségeltetik aM:oz. hogy egy csapat eredményesen tudjon szerepelni. A poszton ként és technikai elemenkent is
kialakított indexek aztéÍn 11 mindennapi edzesekbe is beépíthetőek és
támpontot szolgá!tathat~ak a sportszakemberek számára. A másik
központi kérdés a küzdelem. A játékelmélet egyík klasszikLiS megfoga.lmazása sierint II küzdelem nagysága mindig? vesztésre álló fél ellenál\asától függ. Ha ugyanis 'kellő ellenállás~ tanlisit, akkor a támadó·
nak meg kell "törnie" öt és még nagyobb effektivitiJs( kell a jiltékba
vinnie. A különböző helyeken és más-más időpontb,:m lejiJlslOlt
mérközések tényleges tefjesitmeny·értékének megiil,lapítása nagyon
nehéz, Kísérletet teszek il küzdelem nagyscigimak kimutal.ilsára (Abád,
Zuchora index) és felvázolni egy csapat éves teljesitmény színvonalát.
A longitudinális vizsgalat tiHgya: Vasas nöí extra-ligas csapat
2004/2005 évad N= 40 mérkőzés.
A RENDSZERES MOZGÁS lÉS AZ U.3 ZSiRSAVAK SZEREPE
A 2·ES TIPUSÚ DIABETES KIAlAKULÁSÁRA NEzvE PATKÁNYBAN
Jónás Izabella. Zsigri Szabolcs, 8asvari Mária, Gertjan van Dijk·.
Nyakas CsabD,

Sporttudományi Kutató Intézel. Semmelweis Egyetem, Budapest
'Neuroendok.rinológiai Laboratórium, Gronjngeni Egyetem. Hollandia
Az elhizils és a 2-es tipusti diabetes közös jellemzöj,e az inzulin rezisztencia, amelynek rnegjelenese növekvő tef1denciitt mutat mind feinőtt-, mind gyermekkorban, l<ialakuliJsukban nilgy szerepe van a
mozgasszegény életmódnak es a helytelen tápiaikOlasnak. Irodalmi
adatok mutatják, hogy minn a rendszeres teslmozgásnak, mind az
3 zsírsavaknak preve:ltiv szerepük van az elhízils és a 2-es tipusu diabetesben. Kísérleteinkbefl a rendszeres Liszás tréning (:s 11 perinatólisilr;l
adolt u-J zsirsavak hatását vizsgáltuk a testsúlyviJltozásokra, a szen~.idrát és zsir anyagcserére és a zsirdepók nagysagára patkimyokban.
Osszehasonlítottuk a küJ'önbötö életkorokot nemek szerint. Az úszástréning napi 30 perc volt heti 5-szöri alkalommal B Ihéten keresztűl. A
perinatális u·3 szupplement<ició il terhesség 1O-ik napjatól a laktació
1O-ik napjaig tartott. Az eredmények azt mutatták, hogya rendszeres
lisza stréning csökkentette a testsű IYt és a zsirdepók nagysagi\t. Mindkél kezelés csökkentette a, vére ukDr. tiiglicerid és esetenkérIl a kolesz·
terin szinteket és jélvitották az inzulin érzél<.enységet. Ezen eredmények
szerint a testmozgás és a perinatális ú-3 zsírsa,vils kezelés jótékony ha·
tiJsú il testsuly szabályozására és a szénhidnit és zsiranyagcserére, tehat preventív tényezöknek t€kinthetjük a 2-es típusu diabetes kialakulásiira nélve.
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AZ. JSKOLAJ SPORT HELYZETE
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖZOKTATÁSÁBAN

D1GITÁUS SPORlREKREÁ.C1Ó TANKÖNW ÉS TANULÁSI
ArnrÚDÓK A SZOCIÁLPEDAGÓGUS KÉPZÉSBEN

Kab6k Idll

Katona György

Vajda9agi Sponinlézet . (Jjvidék (Szerbia

es Mon(enegró)

Az iskolai lestnevelés tartaimát és szerepét elemezve sokszor hallunk ftIozofiklllS kérdéseket a teslnevefés jövőjével kapcsolatban. E.lemezve a Vajdaságban élő lanulók életkörülményeit. megallapilhatjuk,
hogy mínt ahogy mas országokban, itt felfedezhetöek II fiatalokra jellemző rossz "életstilus" mutatók. Ezért tarljlllk for.tosrlak, hogy ill iskolai sport poziliv hatásokat várlson ki <.! tanujóknál, amelyek késóbb
a versenysport vagy a szabadidő sport szilárd alapjait képezhetik a
jövóben, A külföldi és vajdasági kutatasok eredményeit elemezve,
megallapithatjuk, hogy il viselkedés'! jellemzo megnyilvánuláso'l<, úgy
az egyérmél, mint a kis csoportoknál és a nagy emberi csoporloknál is
az éleI követkelŐ lerületein nyilvánulnak meg: szabadidö, csaLád, iskola, sp9rttevékenység stb. Amenny:ber:l a fiatalok, önkifeJezés i és SZilbadidő eltöJtési fgényeiket meg tudják valósilarli a sporllevékenységgel. akkor beszélhetünk az ,egyéni vagy a csoportos sportos stilusú
életmód Ikialakitásáról. Ennek a feltéte!ezésnek több fontossági mulatÓj'a is vari:
• A sport ma megtalálható a tarsadalmi élet minden sr.férajában, a
politikában, gazdaságban, kultúrában, egészségügyben, oklatásban
stb.
• A legutóbbi slatisztikai adatok alapján ma Szerbia spor0ábal;l
94000 regiszlráll sport szerV€'let van (leginkább sport kJubok), sporttal 404. 884 személy foglalkozik aktívan, ebből 70 706 nő (17.3%).
• Vajdaság összlakosságát nézve, megállapíthatjuk, hogy az aktiv
sportolók több minl felét az iskolás gyermekek és a natalabb felnőttek
kép/;'zik,
Tudjuk, hogy az életmód oiyan tevékenységekbel áll össze, amelyek
Jellemzik az egyérll1lagala rlási döntéseit. valamint jellemzik a csoportbei i és tár sildalmi azor'lOssagot.
Vizsgil'latunk célja a' vajdasági közoklatásban, résztvevök életstilus·
csoportjainak meghatározása volt. s ezen belüli az is érdekelt bennünket, hogy milyen életmódformáló szerepe van az iskolai sportnak. Bi·
ZlInk benne, hogyavizsgalat eredménye poz:tiv értelemben alakíthatja Cll iskolai sport tartalmi kérdése:nek iJlilkulását, valamin.t a tanuiók
és a testnevelő lanárok együttmüködésének javitásiJt is,

A TÁPlÁL.KOZÁSÉS A TESTMOZGÁS SZEREPE A XXI. SZÁZADBAN,
ARCCAL A KORSZERŰ ÉLETMÓD FELÉ
Kacsándi Anna, Tolnai Pál, Szabó

S. Andr~s

Budapesti Corvinus Egyetem, Ele/mlszerludomanyi I<ar, Budapest
A nem fertőző krónikus betegségek kivaJtó okai közőtt meghatározó jelentóségü a helytelen táplálkozás és a fizikai irlaklivitás. Fontos tehat azon módszerek felderítése, amelyek alkair:lazása lehetősége!
nyújt a prevencióra ill, terápiára. A vizsgálatak célja egyenre s!.abott.
egészséges lilplálkozási és mozgasprogram kialakitása volt az EJelmiszer kémiai és Táplálkozastudomimyi lanszéken kifejlesztett ir<lteraktív
táplálkozást slOftve~ éllkalmillásáva~, amely a jellemző antmpomeriai
paramétereken kivül a fllikai aktivilást is figyelembe veszi. AJ. élrend
kia lakita sa és ellenőrzése a k orszertí dietetika i ajan Iások figyelembevételével töutént, a mozgásprogram elemei flttás, aerobic, súlyzós
edzés és nyujtás, lovabbá pul1.1!skontlol kerül alkalmazásra.

BOKASULYZÓS szupRAMAX!MÁus FUTÁS
BIOMECHANIKAI ELEMZÉSE
Kampmiller Tornás

Comeneus Egyetem Testnevelési és Sport. Kar, Bratislav8
A sprint sok új edzéseszköz hllsználalát ismeri a gyakorlatban. Közben nem mindig ismerjük az elméleti kiindulópontokat pé-Idául biomechanikai szempontból. Sebestyén-féte húzatási módszer 1:5 kg bokanehezékes valamint 4 kg-os mellény, futás közbeni hasmillalát ele·
meztük biomechanikai 2 D videoanaiizis, valaminI "Lokomometer"
számitógépes rendsz,erreL Bokasuiyz6 15-%-os erőkifejtés nővekedé·
sét váltj!! ki lenditőláb esetében valamint a nehtoz melli:ny hosználata
30 %·os erőnővekedéssel jár tiJmas-zfázisban, Közben a futás gyorsasága a maximalis vagy szupramaximális határom mozog 40 N húzalasi erő alkalmazásával. Ezei< 37t bizor.yitJák, hogy mindkét eszkö7- speciáli5 erőfejlesztő hatast válthat ki, miközben a koordinációs feltételek
il maximalis ful6sebességnek felelnek meg,

Nyugal-M'Jgyarországi Egyetem,
Benedek Elek PedagógiJi Fóiskolai Kar, Sopron

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főis
kolaI Karán kutatások bilOrlyították a teslnevelés-sp0rl tantárgyblokk
létjogosultságal és pedagógiai halekonyságiJl a SIOciá Ipedagógus
képzésben, CJgyanaKko' a kis i<onlaktóraszámok, Ikülönóse:1 a nagy
lélszámokkai működó esti és leveleie tagozatokon komoly nehézségek!';t jelenteItek e tilrgyak eredményes oktatásában. Elek az oko k a kutatásban résztvevőkel egy új taneslköz megalkotiJsára sarkal.ltilk. A
tananya.g jellege, il digitáEs írásbeliség te~jedése és il hallgatói elvárások is a tankönyv digitális megvalósitiJsát eredményezték. A fejleszlé.
sunk és kutatásunk célja lehát egy - a testnE'velés oktatllsban jól hasznalható . digitá Iis tanes-zkcrz előállitása és pedag6gla i hatékonyságá·
nak vizsgálata. A tőbb tantárgy tarli;lnyagát magába [og'lal6 multimédiás tankönyvet elkészitettük és ennek hatékonysáflát pedagógiai ki·
sérlettel vizsgáltuk. A tőbbcsoportos kísérleiben . melyben köze) 500
hallgató vett részt - felmértük hallgatóimk digitális KompetenciiJját, ok·
tatástechni ka i elvárá sait, ta nul ási attitűcljeinek, sporlrnoti váci6jána k
összetételét és szintjét. Továbba minóségbiztosilasi szempontból
ósszegyüjtöltük a digitális .lankönyvről.. annak haszrlalhal6sagilr61 a
ha.llgatói véleményeket is. Erdekes összefüggéseket laláltunk a tanu,
,lási allitüdök és a dig itii IiS la neszk öz használata k özolt. Az eredmé·
nyek megmutatták, hogy a felsőoktat~s'ban a digitiJlis taneszkőz hatékonyan használható a teslneve,tés elméleti és, gyakorlati oktJtásolibarl,
azonban hatékonySága függ az oktatási folyamatba ágyazottságiJlól és
különbözo mért,ékben a hallgatók digitális k'OmpelenciáJáIÓ!, sportérdeklődéselöl és tanulási attilűdjétól.
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UMPIA, PARAUMPIA.
ÖSSZEHASONÚlÓ ELEMZEs A SZÁMOK TUKRÉBEN
K51bli Katalin, Gita Szilvia, Rigler Endre

Semmelweis Egyetem Testnevelési es Spomudomál1yi Kar, Budapest
Napjaink vitathatatlanul legnivósabb sportesemen,ye az Olimpiai Játékok_ Világmérelűvé fejlődése nem csoda, hiszen gyökerei az ókorba
nyulnak, ujkori formája pedig szintén több mint egy evslázados n1úhra
tekint vissza. A sporto!ók j,átékokon nyújtott ember feletti teljesítménye
óriási nézól<özönséget vonz magával. ezáltal az élen végző ver·
senyzőknek hatalmas erkölcsi és nem utolsó sorban anyagi elismertsé·
get, megbecsülést biztositva, A spor'.ol6k 'ha'tmo~i.kus mozgasa. arányos
testméretei és nem IcItolsó sorban a Magyarok eredményes szereplésének hatása ra berlrtünk szétáradó büszkeség és kia lakllló nemzeti önt\!dat mirld azon lényezők közé tartoznak, melyek a Játékok nyomon köve~ésére ösztöfijömek minket. Az Olimpiai JátékOK lezajlását követöen ,
<Izzal egy helyszínen egy hasonlóan ranges esemény zajlik négyevente,
melynek keretei között a fogyatékkal élő sporlolóknak nyilik alkalmuk
a megmérettetésre. Eme rangos esemény elnevezése - az Olirnpiával
való párhuzamo,ssását (paralel) tükrözve . Paralimpiai Játékok, Alig
több mint fél évszázados t6rténelme során hatalmas fejICidésen ment kereszteli, Illel yet a sporiolók eredményei és il né,zők növekvő száma egyaránt alátámaszt. Fejlődésének látható tendenciája ellenére il sportQt
kedvelek körében sem 161t be az Olimpiahoz hasonló központi szerepel,
melyet ilZ eseményekről való hiányos ismereteink is tükröznek. A ferlti
tények mo~iválta,~ minket arra, hogy eme két rangos sportesemény
összehasortlitó elemzését il szamak tükrében elvégezzük. Vizsgáiati
eredmenyeinkben a történelmi elemzés mtilett a h(l l.<1 i és nemzetközi
eredményekre, a résztvevő versenyzők és nézok számiInak alakulására
és a'z eredményesség gazdasági, társadalmi hátterére egyaránt kitérünk.

SZEGEDI ÉS SZÉKELYUDVARHELYI ISKOLÁSOK
SPORTOLÁSI SZOKÁSA Es PSZJCHOSZOMAnKUS EGÉSZSÉGE
A KULTÚRA fÜKRÉB~N'
Keresztes 'Noémi· .. ·,· .. PJ-uhár Zsuzsanna·, Vass Imre··,
Pikó Bettina·

• Szegedi TudomiJnyegye!em Pszichiátriai jWnlka MagatartiJswdamiJnyi
Csopof!ja, Szeged "8aczkamadarasi lOs Gergely Református GÚJlnázium,
Székelyudvarhely"" "Semmelweis Egyetem tV:agalartástlJoományi Intézet
A gyermekek sportolási szokásainak és a sport jótékony ~alásainak
vizsgálata kiemelten fontos kutatási terülel, hiszen az inaktiv élelmód
komoly népegészségügyi köve!kezlTIényekk I jlE'. A sport egészségre
gyakorolt jotékony hatásanak vizsg~latá'ban a pszichoszocíalis dimenziónak és a mentálhigiénés szemléletmódl;lak 'egyre fontosabb slerep
jUl, különösen serdülők körében, E kOf'oszttily elernlzése azért is fomos,
mert életüknek még szerves részét képezi a sport. és ,a prime'f preven·
ció náluk érheti el a Ie.ghosszabb távú sikereket. Felmérésilnket 10-15
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~v€s szegedi (n=550) és székelyudvarhelyi (n" 235) illtillanos isköl~
salI körében végeztük, véletlenszerűen kiválasztott iskolák és os,\alyok se~itségével. Az adatgylijtéshez önkitöltéses kérdőíves módszert
alkalmaztunk. Megállapítottuk, hogy mind a két mintában 60% felett
van al rerldszeresen sportolók arimyJ. Azonban jelentős kCllönbségeket
találtul~k: i:I fel'r,Tlen:etlei< arárlyilí:)(\[]: il sportolási gy akorlsilg és cl nemek között öss7,efüggésnen; a "jó tanuló, jó sportoló moc'Jell" megletében: a legnépszerűbb sportágak aranyaiban; a ttstnevelés óra kedvelésében : és () sportolas szervezettségében. Pszichika i közérzetükről
megállapitottuk, hogya székelyudvarhelyi fiúk batrobban rr,inősitE>(ték
egészségi állapotukat kivalónak, mig a szegedi flúk és lányok közel hasonlóan nyilatkoztak ebben a tekintetben. A társas ÖSSlehasonlit~s is
a székelyudvarhelyi mintában bizonyult nagyobb fokúnak. ami a pszichoszomatikus tü~elképzés és ilZ egészsegmagatarlási fOfmák mia~t is
rend'Kivül fontos, Osszehasonlitó vizsgalatunk rilmutat arra, hogya hatékony egészségfejlesztési stratégiilk létrehozáshoz az élet'kori tenyezők mellett a sportol asi szokások ra ható kuiturá Iis ~enyezőkkel is
sÚlmoinunk kell, Ezlfigyelembe veve. megfelelő motíveciós hállér kialakitásával elérhető, hogya sport az iskola befejezése után is az em'berek életének szerves r.>sze legyen. és kifejtse jótékony hatásait.

A MOZGÁSTERÁPIA ÉS MŰSZERES KONTROLLJA
Keresztesi Kat~lin·, Bretz Károly János",
Kosza Ida···. Bretz Eva·, Sipos Kornél ., Kreisz Anna·

'Semmelweis Egyetem, Tes/nevelesi és SporltudorTifJnyi Kar,
CiazdiJs~gtudomilnyi Egyetem,
Budapest, hBudapesti Műszaki
<u CiáJfj Bela Ciy6gyUá és Rehabilitációs KHT Szakkórháza,
Pomáz· I<iskovácsi

es

8evezdés
A ,korszerü mozgásterápia. a testtartás, a mozgáskoordináció és il
kardio-respíriltórikus rehdszer paramétereinek kiegyensulyozott rej.
lesztesére irarlyul. A kontrollilIt fizikai aktivitás a mentális és a pszichikai folyamatokban is kedvező változast eredmenyez, Jelen munka célja speciális fiz ika i aktivit1i s programozása és al ka Imazása, ir<ardiáli s paraméterek elŐZetes, egyidejű és követő regisztralása, a mozgaskoordináció többparamét'eres ellenőrzése.
Módszer
A vizsgáialban 24' pszichiátriai rehabilítációs intézeti pácierls vet:
részt. (Atlag életkor 35.14 év s=9,3 59; férfi/nő arány: 50-50 %) ). A
mozgáskoordináció fejlesztésére gimnasztikai gyakorlatok szolgáltak,
amelye1< a dinamikus egyensúlyi paraméterek és a statikus lesttartás
paramétereinek javitásilra is irányultak. Az izomerő fejlesztésére s'zolgáló gyakorlatok középpontjáblan a végtagok izomzatának-, a háiízmok-, és a has izomzat erésitése allt, mivel ezek a statikus testtartás
és a kontroHait járás neufomuszkulélris szabalyozas31i'lak fontos tenyezői, A kardiovaszkuláris és kardiorespiratorikus rendszerek fejlesztese mérsékel t ütembelil, de hatékonyan, kÖl-éptiÍVú gyaloglással történt. E paraméterek ellenőrzése il pulzusszám egyidejü, folyamatos
mé.résevel valósult meg. A tesltartás és az. "egész-test" mozgáskoordinációjának ellenőrzése erőmérő platform felhasználasával történt. A
felső végtagok szifltjen il mozgáskoordinációt il tremor mérésére alka!mas berendezéssel vizsgáltuk. A vizsgáltak kardialis <illapotat és az
ugynevezett stressz faktort CardiöScan (Enecgy Lab, Technololy
GmbH. GeTmany) paraméterekkel, jellemeztük_
Eredmények
A posztulilris jellemlok javulásilt speciális dinamometriai eiJárasokkallelletett biiOnyitani. A rnuszkulilfis és a kardiovaszkuláris paraméterel< ja,vulása változó intenzitást mutatot;, A stressz paraméter stabilan magas érté'~en maradt. Exploráció és pszichometriai skalák erecmi'nyei alapján a közérzet és a motiváció tekintetében bekövetkezell
pozitiv vá Itolá st is a mozgásterá pia, hatasána k tulajdonitottu k.
Követkcztelcs
A páciensek esetében, il tehabilitác:ó folyamatában, a ~nuszk'ularis
kvalitasok és az állóképesség i faktorok javulasa - illláspontunk szerirll
- akkor szolgáltat minőségi többletet, ha a program a testtartásra és
a, motoros koordinác ió fejlesztésére- irányul. Az előbbi a stigmatizáló jelek eliminalását. az utóbb~ a munkaképesség visszanyerését, esetleg
fejlesztéset eredményezheti. I{étségtelen, hogy jelen megállapitásaink
hipotetikus elemeket is tartalmaznak, mindazonáltal. a néhány hónapos komplex terápiils program eredményei bizlatóak,

A MAKEDÓN K,tRÁ1Yl HÁZ É-c, OLŰMPIA KAPCSOLATAI
Kertész István

Semmelweis Egye/em Testnevelesi és SportIUdományi Kar, Budapesl
A makedón kiralyi ház három uralkodója. I. Alexandrosz, I. Arkhelaés ll. Philipposz épitettek ki szoros kapcsolatot OIL'nnpiával és az
olimpizmussal. Szamuk ra ez eszköz volt arra" hogy elobb sajat szeméIyül<ét. utóbb pedig államukat is imegralják a hellén világba. Mint im
OSl
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dománYi Szemle

uj kuta~ásaim bizonyítani lálszanak, i. Alexandwsz a Kr,e. 476-ban
rendezel! ol'ümpiai játékokon vivta ki a részvétel jogat iIl_áhal, 'hogy
nemzetsége HéraklésztÖI.tÓrtenŐ lesziHmaztatás<l1 elfogadtatta a birÓk·
kal. A perzsák ellen vívott hilbo[llk kora ban a jiMkok rendezői is arra
törekedtek, hogya makedónok és a' (óbbi peremgörög, "félbarbár" nép
bekapcsolódjanak az otimpiai mozgalomba és ellel ,egyutt a perzsák
elleni politikai koalícióba. Ennek érdekében olyan új lovas versenyszilmokilt is bevezettek a progrilmba, amelyek elsőso~ban e nepek szamara nyújlottá győzelmi esélyek'et. L Arkhelaosz olimpiai bajnok lett
a négyesfogatok vE>rsenyeben, és Oionban "olumpiai" versenyeket alapított. II. Philippo51, il kivaló sportember, hlHomszoros lovas olCJmpí<li
bajnok ként az egész Hellasz telelli fennhatósagra törekedett, és ennek
érdekében hegemóníája alá vonta Olülllpiát is. fia, a világhódilÓ Nagy
Sándor (éli Kr.e. 356-323) tette fei a koronat elöóei tevékenységere.
Keleti hódítá sa i nyomá n kia laku It a görög civ ilizilciós enék eket a saját
helyi kultúrájával gazdagitő hellenisztikus világegység, amelyben a
tesfi. nevelés, a gümnesliönok és az olimpiai mozgalom al uj globalizáció lényeges elemévé alaKult.
SPORT A MŰVÉSZETBEN

. MŰVÉSZET

A SPORTBAN

Kincses Kovtrcs Éva

Debreceni Egyetem, Debrecen
Az ötkarikaval szimbolizált világméretű. legmagasabb szinvonillon
szerveződő és nemzetközi megmérettetést szolgáló játekol< eszméje,
az úJkori olimpiai versengés megújiliisa, Pierre de Coubertirl párizsi
I B92. november 25-en
"Renaissance Olympique" cimmel, Az olimpia rendel.ésenek jogaerl
nemes vetélkedés folyi mindenkor_ Igy nem csoda, ha a 2012-ben eseMkes játékok lebof)yolitásáéTl Budapest is hivatalosan páiyázolt, csakúgy' mint ahogy az ezredforduló éveiben zajló európai integrációs folyamatban több magyar varos -igy Debrecen is-igényét jelentette be
al Európa kulturális fovárosa eim elnyerésére 2010-re, A sport és a
k ultú ra. a müvészetek és a szellem i értékek öS.51eka pcsolódása eg ye·
terniegesen jelen van és egyre népszerűbb a \i,i'iágban, Al- ókori es il je·
lenkori jatékok, legyenek azok fizikai vagy slellemi erőpróbák, mind
tartalmi, mind formai tekintetben változásokat mutatnak, Az olimpiai
alapelveket ~.l Olimpiai Charta rögzitette Parizsban_ 1894. jllnius 16·
23,-im il hivatalosan megalakull Nemzflkőzi Olimpiai Bizottsag k01l8resslusan k,imondtak: a sport gyakorlása emberi jog, a sportot az ember harmonikus fejlődésének szolgálatába kell állitani. "Az olimpiai
eSlme egy olyan élet~ilolófla. amely a test, az akarat és a sze!lem tulajdonságainak kiegyensúlyozott egységét helyezi előtérbe." Ep 'testben ép Lélek? - tehetjük fel a kérdést a mai magyar társadalom ertékrendjét, valságair, kilJtkeresését. a nemzeti karakter ervényesitését és
az integrációs tórekvesek hullámzásait követve A valtoziÍ'sokai II sport
külónböző mcivészeti ágakban megjelenő lenyomaloiban érzékelhetjük. Kóben, márványban. ftJban, fémben, (arany.ezüst-bronz éremben,
szoborban, dornborműben... ) a képzőmuvésletekben, szépirodalmi al·
kotasokban (versben. noveliában, regényben, sőt képregénybell! és
más müfajokban), il mediilba!l kővethet!lik vé~lig ?oz eredményeket és
a kuda rco~~at il kar az ókor tólm pjainkig.
Jelen munkám kiemeit területei:
1_ A "ma il-m0kban él a magyar nemzet" (Berzsenyi Daniel ·Pesti J.:
Régi dicsösegunk gondolalparhmam kapcsán) a~ él sport változása~ra
irányitom il figyelmet, amely olykor kimagasló szellemi tevékenységgel is párosult (Hajós Alfréd, Mező Ferenc. P_ de Couberlin példája).
2_ A sporttéma, különösen il kevéssé kutatott és feldolgozott szépirodalomban uJ, erőteljes s,tövegeket, sponirodalmi műfaJ0"kal teremlett. Világirodalmi nagyságok ~ollaból (p!. E. Hemingway, St. Zweig,
Jad< London. L. 1olsztoj. I. Turgenyev) és il SZiÍzadfordulón induló
gyar irónemzedék, majd a hagyományaikon felnövő mai toll.lorgatók
serege s'lolgalja és őrzi, örökíti át az olimpiák és a sportjátékok nemes
versenyszeliemé: . nerll hallga tv il el il nehézsége\<et. vissz.á sságokal
sem. A humor il legbecsesebb flisze! ehhez.!
3. A teiJes harm6nia eltreséíg érdemes Petőfi egy intelmet megfogadnunk A XIX_ század költői című verséből:
előadá$án hangzott el il SOrDOnrle EgYE>temen

ma·

.. Ha majd a jognak asztalánill
Jo1lnd egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakan:
Akkor mondhatjuk. hogy megalljunk.
Mert itt van miH a Kánaán'"
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XXL SZÁZADI KIHívAsOK A SPORTJOGBAN

Kiss Gergő László

Kolláth György

DIJChon és l<iss {jgyvédi Iroda, Budapest

Semmelweis Egyetem Tes/nevelési és Sporttvdományi Kar. Budapest

Tartalom:
I.j az edzői munkavégzés feltételeinek munkajogilpolgári jog,i vonatkozásai
- a megbizási., és a munkaszerződés jogi ismerve!, elhiltúolásuk, il
kél szerződéstipus közötti különbség lelevanciája edzői szempontból;
- a leplezet! munkaszerződések és ennek jogköve:kezményei, a felek felelössége;
- az EKHO (egyszerlisitett közteherviselési homijcirulás) mint (lj jogintézmény:
- aktuilhs munkajogi ké~dések il munkavállaló kartéritési és fegyelmi felelóssegeról; valamint az ehhez kapcsolódó edzői erdekvedel'em
lehetösségei;
2.l, szp~:;>nlOri szerződések és az edzők érdekvédelme e szerződesek
kapcsán
- a szponzorillasi szer zödés jog i köm yetete h az ánkba n;
- a felek érdeké: szolgáló jogi garanciiik jelentőssége az ilyen tipus(]
szerződések körében:
. al edzö lehetséges szerepe és felelőssége (jogi szempontból) a
szponzori szerződések megkötése és !eljesilése kapcsán;
3.) az edző és a tanitványa köz'öai személyes viszony valarnint ennek esetleges jogi következményei
- a fizikai érintkezés lehetőssege az edzo és tanítványa között, az
edző ez irányu felelőssége;
. ll7, e.gyes fizikai kontaktusok jogi sze.mpontll értékel ese. mire célszerú kiemel.! figyelmet forditania az ed'zőknek;
- elhatarolásl' nehézségek az egyes fizikai érintkezések körében (a
Jog szürke területei)
4,) fizikai erőszak ~ emberi méltóság és a versenyspon kapcsolatanak lehetséges jogi vonntkozásili (mivel szamolhat az edző)
- a fizikai erőszak és imnak bl'mtetőjogi konzekvenciái:
- a versenysport kül.öf1Ös isrnérvei, aVilgy lemondás az emberi mél·
toság egy részéröl, illetőleg elen "hallgatólagos megállapodás" külö·
nös ismertetőjegyei napjainkban:
- kiemeit tényállások. gyakori elkövetési magatartások. a szülö! re·
akciók jelentőssége:
- az érdekvédelem és a jogi segítség szerepe és lehetossége a bÜntetoeljá rá S ka pcsá II

A XX, sza zad 1'1áromnegyedének sportja tavol tartotta magát a jog
Iul kemény. más logika szerint szerveződő. ellentmondásos, igy leg.
alábbis kótélű villágató~. Sokáig fenntartoHa magának azt a ..jogot",
hogy il sport-család állapitsa meg íj, játékszabiJlyokal, önmaga váltsa
al.Okat valóra. és külső iga'zságszolgaltatiÍs n61kül rendezze el a vitákat.
'Drilmilian megváltozott ez a századvéger,e, perfekt állapotok ugyan
mara sem képzódtek. de visszafordilhatGtlé.f1 trendek mar látnatók.
Ilyen elemek, tényezök: az alkotmilnyossági összefüggések fel'éTté·
'kelődése. a külsö, rendes köz!latalmi jogaikotás és jogervényesités ei·
terjedése. a spor~ kapcsán a versenyviszonyok meghonosodása, s ilZ
E(J-nor'mák életre keltése, Sportörvenyek s7,liletnek, nemzetközi kon·
venciók jönnek, a sport tartalma, hatókör,e differenciálodik. Uj bajok,
feszültségpontok, jelenségek je~ennek meg, vilmak adekvát jogi vá·
laszt: úgy, mint huliganizmus. nemzetközi dopping-mizéria, al média
nyomulasa, a gigantizmus. s a globíJIJlácio, az elűzletiesedés kihivasa.
Rossz és jó válasz·kísérletek képződnek: önálló sportjogi diszciplína legyen, avagy az ii Ita lá nos normák sportspeci f1k us leág azásail ke:1
ertöen kimunkálnI. Ma is kérdés; mi legyen a nagy atfogó Jogi k6dexek sorsa a sport szempontJából?l Hol van a korszerühelye és szere·
pe az államnak, s azon belüi il közl-wtalomnak általában, /I régi és az
~j demokrilciakban, ilietve a nem demokratikus kormany-formá1<nál?
Erdemes néhány peldán is szemléltetni honi és nemzetközi gondokat,
tendenciákat. és valaszt kereSni arra: kell-e, lesz-e modern szintezis 11
jog és a testkultúra, rr.int sajiHos tiJrsadalmi alrendszer között. Az
előadás ezeket a dilemmákat villantja fel.

A2 EIA HÁNYADOS A NYUGALYll PULZUSSZÁM fÜGGvtNYÉBEN
EDZETT ÉS NEM EDZETT FÉRFIAKBAN ÉS NŐKBEN
Kne!lel Zsuzsanna, Kispéter Zsófia, Horváth Patrkia, Christofi Kyriaki,
Sid6 Zoltán-, Pavlik Gábor

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sportludományi Kar, Budapest
• MiJgyaf Honvedség Központi Honvédkórház, Budapest
A diasz!olés fur,kc,ó jellemzésére általánosan használt EI A hánya·
dos. a korai és Késői !elödés csúcsseb~sségének aránya, emelkedea
lehet bizonyos sportolÓ csoportokban, Ertékelését az.onban megneheziti. hogya pulwsszámmal fordított arányban vall, tehát nehéz tisztáz·
ni. hogy az E/A háflyados növekedése az edzésbradycardia. következ·
ménye. vagy öniJlló edzéshatásnak tudható be, Korábbi. MET elöadásunkban (2003, Pécs) féfiakon mutattuk be, hogy különbóző eletkarokban masképpen befolyasolja a pulzusszám az EIA hiinyadosl edzett
csoportokban, mint nem·edzettekberL Jelen vizsgálal1Jnkban 646
spGrloló és nem-sportoló férfi valaminl 602 sportoló és nem-sportoló
nó adatait u~y hasonlito\lu k össze. hogy megnézlük, hogy van· e k ülönbség azonos életkoril es aZűnos pullllsszámú edzett 'és nem ·eczelt
csoportok E/A hányadosa kózöt\. Haram korosztalyban három·három
pulzu startomanyt vizsgá Itunk. 19 éves kor 11 la II az edzett és nem·
edzett csoportok EI A hányadosa minden pulzustarloma-'1yban meg egyezett. 19-34 él' kö~ött az edzettek EIA hilnyadosa valamivel milga·
sa bb volt. szignifi káns különbség azonban csak a férfia k 70- 80 pul.
zusslám/perc tartomátlyú értékeiben rnulatkGlOtt. A 34 év feletti csoportban több pulwstartományban a fizíkailag aktivak ITIagasabb hányadosokat mulatattak, a különbségek ki.feJezettebben jelentkeztek a
férfiakban, Eredményeink szerint a pulzusszám hatásál míndig figyelembe kell vennünk az EI A hányados különDségeíne!< értékelesében.
Vannak olyan esetek, arne.lyekben a' sportolók jobb relaxácios indexe
kizárólag az alacsGnyabb puizusszámmal magyarázható (fiatalok), de
vannak esetek, amelyekben egyértelmű az aktiv eletmód önálló jótékony hatá sa (idősebbek).

ALTERNATívÁK A2 EGVÜTIES, FELAIDATMEGOLDÁSOK
ALKAl..MAlÁSÁRA A MOWÁSOS JÁTÉKOKBAN ,
SPORTJÁTÉKOKBAN
Koltai Miklós

Gencsapáti
A JÓ csapatj,aték feltétele a sikeres együttes feladatmegoldas. Az
egyén és a csapatszerkezet ok-okozati viszonyok ra épl:lő egyuttmükődő
rE"l1dszer, rnelynek felépítése meglep6e.11 sok elvi, pontosabban műkö·
désbeli hasonlatos~iJgot rnutilt a növény es illlatvililgbiln és a tarsadalmi élet különböző területein, vagy akár c' müvésletekben fellelheto
konkrét példákkal. Az egyes területeken tapasztalható .. működési logika" megdöbbentöen rokon vonásokat mutat, Az egyűttmliködés hatékOllysagát meghatá:rozza, hogy az egyén, mint índividuum mennyire képes időlegesen lemondani pillartatnyi érdekeir61 a Kooperacióban rejl6
későbbi nagyobb siker érdek-eben, Az egyén sikere és a csapat sikeressége osszefügg. A köze!müliból több sportág példiljabol is nyomon követhetjük. nogy nem elég összevasarolni a vilag legjobb játékosai!, haflem azok ak tiV, Jol rnúkódö "rendszerbe gyurása". az adott csapatrész
ill. csapat kapcsolatrendsz.erek kialakítasa , összecsi~wlása. ~z egyéni
érdekek csapatérdeK alá rendeiése rendkivül fontos "'inden csapat
Igyekszik saj1Ít harcmodorat képviselni az elleniéi ellenében. Ezaltal ki·
kényszerítheti annak híbáit, hogvasaját javára fordítsa a küzdelmet.
Fgy csapat stralégiája ugyana kk-or nem tekinthető stQti'kus egységnek,
hanem - az ellenféli aktiv e:ier.lépései következtében - egy allandóan
alilkuló, változó rendszernek Ez persze csak a sok gyakorlils hatására
jöhet létre, olyan módon. hogy az edzések során valós jálékhelyzeteket
mode"eLlink. Az a csapat nyeri az összecsapást, amelyik az ellenféi változatos válaszreakcróit értékeli és il kellő pillanatDan ~ legjobb, a 'eg.
meglepőbb, a leginkább hatékony villa szt képes adni. Erzékelni és modellezni kell tehil: az ellenfél akadálvozilsában reilő húitó mechanizmusokat. ezek várható hatásat és telJésitménycsökkento szerepét, A kooperáció sajátossagából eredően léteznek egymást segÍlö és gátió folya·
matok és szerepkörök a csapatjátékokban az ellenfel és a saját csapat
il~terakcióit tekintve. Ugyanakkor a csapalon belüli szerepmegosztás a
sikeces teiJesítmény záloga a játékosok speciális szakmai, ill. érzelmi in·
diltat<isu megnyilvánulásai követki;'ztében, A fent VillOlt problémakor
megol'dásában rejlik az egyéni majd az együttes feladatmego!das hatékonysága. Ezek bemutatilsára rlyújt a dolgozat nénány, a gyakorlatban
is alkalmazhato alternatívat a röplabdiizás példáján,
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IpRESENlI AND FUTURE CHALI-fNGES

FOR THE SPORT SCIENCE COMMUNITY
Paavo V. Komi
Neuromus.cular Research Center. Department of Biology of Physical
Aclivity. IJri i vers.it y of Jyvask.y/.!i, Fin/and

Sport science has historicillly an early lIadition (since 1800's) of being pract iced by sc ientisls representing, other fieids, often lhose of very
basic sciences, such as physics, chemistry etc. In the 2°" half of tlie 20'
century the sport science began its st rong development of becoming
an independenl tieid. of study with several subflelds, such as sport
phys:oiogy, sporI. biomechiJn ics, spo;!' sociology. spo~l psychology elc
This development was inevitable and made it possible for sport scientiSlS to defend their existencc in the scienlific community. At the sam e
time . however. strong debale and discussion began on lhe importance
and priority of eilher applied or 'basic resea ~ch in lhe II II iversities. This
development was totally unnecessary and resulted in l) decrease ill
the qUillity of research ilnd in 2) questioning the right of sport science
to be preserved as an academic discipline. Equally problematic for the
prestige of spor: sciente world wide has Ibeen' the emphasis and demand on mu'ltidisciplinary research. The advocators for this research
approilch have been primarily those who have less interest (or qualifi·
cation) for exploring flJndamental problems. There is r,o question. that
sport scientists are (,or were) ~t;ernsellles responsible for the low prestige that our fields receive<:! in the science community at large almost
untilthe end of the 20'" century. The sítuation is currently changing rapidly and sport scientists,allhough still only in a limited number of universities. have begun to treat ;'spOrl" as an objec\ to study by means
and methods developed and used in the basic sciences, such as
phYSICS, molecular biology, neurophysiology, sociology, physiology,
just to name a few. In ql'lality requiremenls sporl psychology, for
example, must meet the same slandards as psyohology. The same is
true for other subflelds, regi;lrdless of their emphas·is on ejther beha vioural', biological or medical problems. This developmenl ma,kes the
future spon science look very promising, and will eventually make ,he
q:.Jaiity of applied research increase considerably. The future will also
demonstrate that the study curricula of sport sciences must include
more and more basic subjects and their research Iillethods. Together
with this reorier;'Ilalion of both research and educalior. the, publicarion
policy will ch ange. international sport science organil-ations need also
to see that sport science: is no longer él de:scriptive ty pe of re:sea rch fieid. In Europe, lor example, the scierllific nature of the European College of Sport Söence (ECSS) is an ideal example of this development:
the college itself has enjoyed re cord progress which is difficult 'to
match by almost any other scientitk organization. I am personally very
proud that I was given a possibility to present the first ideas of foun·
ding of the ECSS here in BLidapesl during the summer of 1994.

A JElEN ÉS A JÓVÖ KIHívÁSAI
A SPORTTUDOMÁNY MÚvaÓI sZÁMÁRA
A sporlludomar.y jeles példája annak, hogy bizonyos tudomáf;lyagak tudósai nem csak saját területukőn képviseltethetik magukat s.ikeresen. A sportlud0mány területén mar az 1800-as évektől bemutatkoztak a fizjka, kémia és más tudományágak kutatói. A sporltudornány ön'állósodási folyamata a XX. század mÍlsooik felét&1 gyorsull fel,
egy idöben j6 oéhány réSZlerület fejlődésével, mint .például a sportpslichológia, sportbiomechanikil, sportszociológia, sportélettan. Az őnál
lósodási folyarr,al kiteljesedése tet!e lehetövé, hogy il sporttudomany
végre megvedhesse önálló lét1090sullsagál és szerep ét a tudományok
kMőtl. Ezzel egy időben awnban erőteljes vita kezdődött a kutatóintézetek közölI ilZ alkalmazort- és alapkutatások fontossága és elsődle
gessege tekintetében. Véleményem szerint ClZ ilyenfajta vita lt:ljesen
felesleges. illetve nyilvánvalóan ennek következtében (J) csökkent a
sporttudományos kutatás minősége, és (2) megkérdöjelewdött a
sporttVJdomány önál,ló ~udományágként való elfogadása. Hasonlóan
érzékeny lémakör a sporttudományos kutatások interdiszciplinaritása.
Enne.k jelentőséget elsősorban azok hirdették, akikben szerényebb volt
az érdeklódés (v'agy a képzettség) al alapproblémák kutiltására. Egy.
értelmü, hogy nagyrészr mi. a sp0rlludomány képviselői vagyunk
(vagy voltunk) il' felel6sők azért, hogy tudományunk a XX. század vé·
géig nem :kapott valódi elismertséget a tudomanyos kÖrŐkben. Jeltr1.leg a helyzet azonbiln gyorsan változik, és il sporltudósok, bár még
csak kevés egyetemert, a "sportol", mint kutalasi témilt o!yaln eljárásokikai és módszewkkel kezdték el tilnulmányozni, amelyek'et az alap·
ludományokban - mint példau I a fizjka, molekuláris biológia, idegélet .
la r1. szociológia, fiziológia és pszichologia - fejlesztettek ki és alka l·
maznak. A minösegi követelmények tekintetében, például a sporlpslilchológiá:-taK. ugyanolyan elvárasokrilak kell megfelelnie. minl il p5zic:hológiilnak. Ugyanez vonatkozik természetesen más ludományok és
résztudomártyok viszonyara, tekintet nélkül arra, hogy természettudományos vagy társadalomtudományos vizsgálatokról beszélünk. Ez a

fejlödés biztató, és az alkalmazott kutatások mmosegel bizorilyosan
emelni fogja. A jövő azt is igazolja majd. hogya sporttudományi vonatkozású oktatasi anyagoknak egyre több alapözó jellegu tárgyat és
azok kutatási módszerei~ kell tartalmazniuk. A kutatás és az oktatás
irányváltása következtében a kóz'lési irilnyelve-k is változnak. Mára a
nemzetközi sporltudományos sZefvezeteknek is fel kell ismerniCJk,
hogyasporttudomány mar rlem csak egy leiró jellegű kutatási terüle·
tet jelent. Az Európai Spo~~tudomanyi Kollégium (ECSS) ennek a fejlődési iránynak kiváló példilja, rekord ütemű feJlődése bármely más
nemzetközi szervezel szamara mintául szolgálhat. Szernél'y szerint is
nagy buszkeséggel tölt el, hogy az ECSS megalapitásanaK gondolatilt
először ill Budapesten fogalmazhaltam meg 1'994 rlyariln.

A SZABADIDÖ STRUKTÚRA ÉS FIZIKAI AKTIVITÁS VIZSGÁLATA,

9-10 ÉVES GYERMEKEK KÖRÉBEN
Konczos Csaba
Nyugat·Magyarországi Egyetem Apáczai Tanit6képző Föiskoloi Kar, Györ

A KSH l 999'-2000. évi idömérleg -vizsgalatának eredményei alapjim
a magyar 15-84' éves népesség 70,3%-a nem lIégez. semmilyen sporttevékenysége.t. Kutatasaim soran a 9- 10 éves korosz(illyt vizsgilltam;
vajon ebben a korban is ez a magasnak tlinó erték fTlutarkozik a fizikai
ak tivitá ssa I, illetve inaktivitássa I ka pcsola losan") A kuta tásom ba
(lil,,2i5) 9-10 éves korú gyermekeket vonlam Ibe, összetételét tekintve egy nagyvárosi n=84, egy kisvárosi 11=56 és két falusi iskolat n=75.
A kutatás módszereként a. kérdóivet alkalmaztam. Vizsgáltam a g,yermekek szabadidején belüli fizikai aktiviliisl. Az eredmények azl bizonyitották. hogya fizikai aktivitás meghal"áTűzó szerepet jalszik a vizs·
galt korosztaly szabadidó eltöltésében. HH kÖLben i17. "iskolák falai közölt" a teslnevelő tanárok altal megtartotl sportfoglálkozások il legnépszerűbbek. Hétvégenként [j legg,yakra[>baf\ eíöforduló, és a legtöbb
időt kitöltő fizikai aktivitás a kerékparonls. Ha a gyermekek villaszthatnák meg a szab.?didős tevekenységüket, akkor a legtóhtilen az
úszást villasztanák. Osszegzéské~t kimondhatjuk, hogy nagy szukség
van az isklLllák, igya teslnevelő tanárok ili~al nyujtott, i11etve meglartott sportfoglalkozásokra, a kerékpár il legnépszeriibb eszköz a szabadidő aktiv ellöltéséhez. és leginkább az ÚSZil s után vágyakoznak a 910 éves gyermekek, minr válasZlható sportolási lehetösegre.
THE LEfSURE PERSONALITY: RELAnONSHfPS

BElWEEN PERSONAUl1' AND LElSURE SAnSFACnON
Kovács Ágnes
Department of Recrea'tiolJ and Park Administration.
Indiana IJni~ersily. IJSA

Researchers have long sough~ ,o unóersland how personalily shapes
leisure experience. Leisure is a vital sphere for self-expression: people
tend to feel fTet; to be themseJve~ as situational demands are relatively
low in comparison to other life settings. 1hus, personalíly trai~s are more I;kely to be inOuential1 on ieisure benavior and consequently, on lei·
sure satisfilction. The study explored if there is a lei~ure personality
construct and if so. iis primary comporlents based on a five-facior modd of persollality trails. A deeper understanding of lhe influence of en·
dlJfing pa:terns of behavior (i.e.. personality tr,aits) on leisure satisfac·
tion can both improve theoreticai modtéls of leisure satisfaction and generate leisure education ideas to ir1crease quaUty of life. An anonymous paper-and-pencil <jlJestionnaire was administerecl' to 45'0 undergra·
duate students of Indiana U:1iversity during the sumrner of 2005. Personality traits were measured by the Five-factor Inventory (NEO-fH:
Costa f, McCrae, 1992) assessing extraversion, neuroticism, agreeableness, conscientiousness. and o~enness to experience. Leislire Satisfaction is defirleci as Ihe cognitive evaluation d one's satis!ilcticn with
his or her whole leisure domain. It wa s measured by the Leisure Satisfaction Scale (LSS: Beard [, Ragheb, 1980), which is composed of six
factors: psycho!ogical, educational, social. relaxational, physio1ogical,
and aesthetic satisfaction. Stepwise multiple regression analysis was
used to identify the most influential trait variables on leisure satisfacti·
on al'ld it showed lhat extraversioll, openrtéss ro experience., conscien·
tiousness. and ne~roticism altogether CQuld explain 40% of lhe variar,CI' ~n overall leisure satisfaction (R = .63, P < .01). Interestingly. ex,traversion alone could atcollnl for 27% of the variance (R = 52, p < .0 l)
in leisure satisfacrion. The correlation matrix demonstrared the in~erre
laledness of personality traits and various leisure sa[,ispaclions. Psycho·
logicill leisure satisfa<;;lion was most related to conscientiousness (r =
.365, p = .01), educatiQnalleisure satisfaction was mostly explained by
openness (r = .429, P = .0 l), and extra version had highesl correl.alion
with social (r ~ .523, P ~ .0 l), relilxalional (r ~ .386, P ~ .0 l). physiological (r = .321, P = .0 l) and aesthetic 'Ieisure satisfaction (r = .334, p
= .0 l). Results show that interventions targeting behavioral change for
more satisfying leisure should aim at improving social sl:c.ills. inlelleduif~ Cllriosity, creativity. and goal-oriented behaviof for this age cohort.
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KOOPERATív TESTNEVELÉSI JÁTÉKOK OKTATÁSÁNAK

AZ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSBEN

HATÁSA LEÁNY TANUIl.ÓK MORÁUS ÉRrEKElRE

Kovács Árpád, Velenczei Attila

Kovács Katalin

f)'emzeti UtánpótliJs-nevelési Intézet, I(u/ató és Informatikai OsztiJly,
Budapest

Semmelweis Egyetem Testnevelési és SporlIudományi Kar, Budapesl

A Nemzeti

Utánpó~lás-nevelési

Imézet (NU~I) az utánpótlás-nevelés
egyik közpor\ti irányitó szervezete, feladatai közé tartozik a, sponélet
minden részér61 é rk~ző adatok fe Ikutatása . ósszegyűjtése, ezeknek az
adatoknak az összekapcsolása, matematikai· statisztikai számitások
elvégzése, A NUPI az e'lmúlt évek alatt kia!akitolt egy olyan kompiex
informatikai rendszert, amely mindezekre képes. A rendszer alapja, a
GeoMedia térinformatikai szoftver és az Országos Térinformatikai AI·
apadatbázis. (OTAB) . A GeoMedia szohver egyik legnagyobb előnye,
hogy íntegrálni tud több~éle szerkezetű a'datbázist, legyen szó saját formatumú. relációs vagy csak egyszerüen egy szöveg kiterjesztésü adat·
báti sról. A GeoMedia·t azonban csak akkor tudjuk megfelelően és hatékonyan mwködtetni, ha léteznek olyan adatbázisok, anonnan az ad'alokat ..kinyerjük", A GeoMedia alapadatbázisa az Országos TérinformatikCli Alapada,tbázis (OTAB), A NUPI kapcsolatban áll-a KSH,val, il
hivatal által időszakosan összeállitoH adatbázisok tartalmazzák mind·
azon eredményeket, változásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
elemzéseink használhatóCl k, napra keszek legyenek. A rend szerhez
kapcsolódó harmadik nagy adatbázis az Országos Sta,tisztikai Adat·
gyűjtési Program (OSAP) adatbázisa. Az OSAP adatlapoknak mindig
a megfelelő minisztérium a szakmai felelőse, il voll Gyermek·, Ifjúsági
és SiJortminisztérium (jelenleg Nemzeti Sporthivatal) felügyelete alá il
Sp0l'tszervezeteKre. az iskolai sportkörők re, a· spoutágil szakszövetsegekre és a létesitményekre vonatkozó adatlapok tartöznak. A NUPI
rendelkezik saját adalbázissClI is. A Héraklész Program 20 sportágban
több mint 1300 sportolót támogat. a támogatott sportolók adatai mel·
lett a programban résztvevő edzők. sportági vezetők adatait is tároljuk.
Tekintettel arra, hogya Héraklész Program immár több éve sikeresen
működik. lehetőség nyilik historikus adatkövetésf(~, adCltelemzésre,
longitudinális vizsgálatok elvégzésére is, Másik nagy saját adatbázi·
sunk a Sport XXL Program ddatbázi~a. amelynek feltöltése jelenleg is
folyamatosan zajlik.
OsszességélDen eJmondhatjuk, hogya N(JPI komplex informatikai
rendszere képes arra·. hogy:
• a spo:télel különböző teruleteiről adatokat gyűjtsön,
• az összegy(jj~ött adatokat egy rendszerbe rögzitse,
• a különböző, rögzitett adatoka,t összekapcsolja,
• a területi jellemzővel rendelkező adatokhm térinformCltika.i kulcsot
kapcsoljon.
• a térinformatikai kulccsal rendelkező adatokat térképen megjelenitse,
• az adatokka'J matematikai és statisztikai számításokat vé~ezzen,
• számítások, elemzések és térképes megjeieflítések vég.eredményét mindenki által hozzáférhetö és közérthető formába konvertálja.

TESTKULTU.RAL!s FELSŐOKTATÁS ÉS fl BOLOGNAI FOLYAMAT
Kovács Etele
Semmelweis Egyetem Testnevelési és SporttudömiJnyi Kar,
BudiJpest
Amikor 1999. juniusában az európai orszagok oktatási miniszterei
alairták a Bolognai Nyilaikolatot, belátható közelségbe került a magyar felsőoktatási képzési struktúrájál1ak gyöl:\eres á!a.l'akítása. A kép.
zési struktura átalakításat, a .két, illetve többciklusú képzés létrehozását ugyanis markáns, mondhatni centrális feladatként hCltározta meg
az em:íteH nyilatkozaL Sajniilatos. hogy az új képzési struktúra, az uj
szakok kialakításának folyamatából a teslkulturáiis feJsőoktatás nem
tudta kellően érvényesiteni érdekeit. hiszen il 2003. öszén létrehozolI
..Bolognai Bizottságban" a \estkullurális szakok k~pvisellete csak köz·
vetett módon érvényesül\. Igy érthető, hogya sporttudomán.y terilIetén létrejövő két képzési ág (sport: testkultúra) és négy új szak (testnevelő-edző: rekreáció, életmód és egészsegfejlesztó; sportmenedzser.
'humánkineziológia) nem aratott osztatlan sike,t asportszakemberek
körében. Különösen sok kritika éri il testneveJö-edző..összevont" sza·
koL Az előadás behatóbban e szak problematikájával 'foglalkozik 11
munkaerő.piaci lehetőségeket is elemezve, továb'bá vizsgálva az új
szak "beillesztéset" a hazai edzőképzés többé-kevésbé jól funkcionáló
tradicionális struktúrájába, felvetve .a mesterképzés megvalósitását az
edzőKépzés néhány szak,irányában.

Napjainkban hatalmas anyagi és szellemi potenciálok hCllmozódlak
fel, amelynek eredményeként il glcbCllizáció valósilggá váll. Sokan tar·
tanak aitól, hogya globalizáció elsorvClsztja a hagyományokat, a kul·
tÚrákat. valamint [C1zitó hatássali van az éttékrendekre és felgyorsíthat·
ja il szociális kohézió fellazulását. A diákok idejük nagyobb részet hagyományos iskolában tölllk, amely kevés alkalmat kinál az ,egyultmű
ködésre, különösen annak gyakorlilsára. A tanulók több évig hát!al ulnek egymásnak az együttml!iködés lehetőségétől is megfosz~vCl. Igy az
együttmükődési képességük, 'szokásaik, készségeik, ismereteik ki sem
alakulhatn(lk. A pedagógusokban is egyre többször fogalmazódik meg
az a kérdés, hogy miért kell bizonyos szerepeket elsajátítaniuk, elfo·
gadniu'k. vagy esetleg elútClsítaniuk. Elbizonytalanodnak. vajon sikerül-e elfogadhatóvá tenni azokat a szerepeket. amelyek elsajátitásában
közreműködnek, és milyen eszköz6kkel és m6dszerekkel valósítsák
meg azokat. Tanulmányomban bemutatott eredmények taián- hozzájáfuihamCIk ahhoz, hogya pedagógus ezen bizonytalan pillanataiban támaszpontol. kapaszkodót találhasson. A vizsgálati m:ntát budapesti
gimnáziumok (bel. és külvárosi, egyházi) 12 éves leányai (N=145) al·
kottá k. A kisérleti (N=74) csoport nem- koedukáltan veU részl testne·
velés órán, ahol a testnevelő tanárok míl1den órán egy 10 perces kooperativ játékrészt tartottak. A kontroll (N = 7 1') csoport számára nem
volt ismert a pedagógiai program.
Vizsgálati módszerünkkel inforfTl~ciót kaptunk a leányok énké~H~re.
Ennek mérésére a Tenessee·fitts Enkép Skála hazai változatát alkalmClztuk (Dévai és Sípos, 1986). A 100 itemes, ötfokú ská la segitségével az aJacsony (negatív) vagy magas (pozitív) énképre és az öne1fogadás, önbecsülés mértékére következtethettünk. A morális énkép, az
életkorra: jellemz'ő erkölcsi magatartás·formák mutCltója volt. Előjácó
ban bemutatjuk, hogy 200Gl-ben a leilny mintánk énkép értékei il teszI
minden ská'lájábiln el'tének a több mint 15 évvel korábbi Dévai·Sipos
féle standard értekektöl'. Serdülö lányaink k~ítiku~bban szemlélték
magukat és negatívabb énképpel rendelkeztek, mint korábbi. társaik.
TanulmánYlmk során, a kisérleti csoponnál az egyházi iskolában a tanulok morális énképe javuJt. ellentétben a kontroll csoporttal, ahol az
énkép dimenziók stagmiltak. A finomabb elemzés érdekében a kiivetkezö csoportokat választottuk ki: alacsony, illetve magas moralis én·
képpel rendelkezö leányok. Az alacsony morális éFlképpel rende.lkező
leányoknál a morális énkép értékek javulása egy fajta "spontán" folyamat volt. A magas moralis énképpel rendelkező kisérleti csoport ,I€ilnya:nal nem tapasztaltunk jelentős villtozast az énkép dimenziók'bar;J.
azonban a kontroll csoport leányainal az első kisérleti félév utan a morális- és löbb .énkép értékek is romlottak. Aza? a kiváló morális wlajdonságokka'l rendelkező serdülő I'eányoknak is perspektívákra, távlatokra van szükségük ahhoz, hogy hangulatváltozásaikkal, éneimi inga·
dozásaikkal megbirkózzanak, s leküzdjék gyengeségüket, hogy az életkorra jellemző erkölcsi magatartás·formákat stabilan megőrizhessék,

A FIZIKAI ALKALMASSÁG VlZSGÁ.l.ATÁNAK TAPASZTALATAI
A MAGYAR HONVÉDSÉGBEM 1998 ÉS 2004 Közön
KOi/écs Péter
Magyar Honvédség Egészségvédeimi Jmézet
Fizikai AlkalmassiJg. vizsgáló Osztály Budapest
A fizikai alkalmasság témakörének társadalmi' jelenlősége vitatha·
tatlan. NClgy C1ktualitással bir, hiszen alapvet6 részét képzi él haderő jeleflieg folyamatban lévő minöségi átalakításáiJ·ak. A fizikai alkCl!masság tárgyalásához elengedhetetlen él leggyakrabban 6elmerülc3 alapro·
galmak értelmezése. Ezek közé tartozik az alkalmasság·vizsgálat. a fizikai alkalmasság-vizsga lat. a fizikai állapot felmérés és az edzellség .
A témakör megismeréséhez nélküíőzhetetlen a rövjd történeti álte'kintés. Ez érinti a témakört befolyásoló tényezőket, a jogi szabályzás!. a
fizikai alkCllmasság vizsgáltat folyamatát és a vizsgálati m6dszereit. vaiam~nt azok alkalmazási teruleteit az önkéntes hader6ben, A jelenlegi
helyzet elemzése.-nez szükséges a meglévő feltételrendszerek vizsgála.
ta, valamint az, elmult idöszak vizsgálati statisztikáir;)C1k és eredményeinek, továbbá ,tapasztalatainak elemzése. Az értelmezilshez szükséges
információk megismerése alapján, hámm nagy témakörben kerüinek
megvitatásra a fizikai alkalmas.ság időszerű kérdései. Ezek érintik a
feltételrendszert, a fizikai alkalmasság-vizsgálatát és annak időszakos
ellenőrzését. valamint az állomány kondídójának fejlesztésil lehetősé
geit az átalakuló magyar haderÖben. Az eJ'öadastlan nagy terjedelemben foglalkozom a fizikai alkalmaság-vizsgálati rendszer lovabbfejlesztésével. Ennek részeként elemzem a fejlesztést befolyásol6 lényezüket,
valamint viZsgálom il továbbfejlesztés. lehetséges iránya it. A tovább fej lesztés konkrét javasfatakent ismertetem CI Magyar Honvédség Egészségvédelmi Inlezet Fizikai Alkalmassag-viz.sgáló OSlIilly áital kidolgo-
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zou fizikai alkalmass~g-vizsg~la.(i rendszer elemeit. 'Részletesen bemutatom a tervezett vizsgálati metodikat, az alkallnazasra javaso'lt mozgasanyagot és a hozzá kapcsolódó terhelési mutatókat illetve vizsg~'
lati protokollokat, és ezek értékelési rendszerét. Az új tipusú biztonságpolitikai kihivások megkövetelik a 'hivatasos és szerz6déses állomahY
edzeUségl iIlla?otának további javítását, amelyhez elengedhetetle(l a
fizikai alkalmasság-vizsgálati rer:ldszer továbbfejlesztése, A fol'yamatban lévo rövid t~vú fejlesztések alapjim körvonalaúldna,k a hosszú ta·
vú fejlesztések irtmyai.
PHYSICAL EDUCAnON IN fHE PRlMARY SCHOOL:
EXPERIENCES AND HOPES
Kovács T. László·, Bognár J6zser-·, Fügedi Balázs"'·,
Suskovics Csilla ...., Katona Zsoll ..···, Ulrik Tamás· .... •
'Eő/vős József Főiskola

Baja, MúveszetJ, Technikai, Testi Nevelési

Tanszék, BajI;!, "Semmelweis Egyelem Testnevelési es Sportrudományi Kar, Budapest, .. 'Esuerházy Károly Főiskola, Testnevelési
és SporttudomiÍnyi Inlézet. Eger. ••• 'Csokonai Vitéz MihiJly Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár, •••• 'SZTE JGYTFK TestneveJes es
Spodtudományi Intézel, Szeged. .... ' "Kecskeméti Főiskola
Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemél

Knowing how our pupils come into contact with physical education
should be a eritkal element il'l developing appropriate and success-ori·
er.~ed progra ms. When teachers recognize and realize children's thought proeesses, feelings and hopes about PE, they will certainly change to achieve success in the teaching learníng process, There has been littie empirical evidence focl!lsing or. primary school children's opinions about Hungarian physical education praclices ,and programs,
Henee, the purpOSE' of the study was to report 10·14 yc'ar·old students'
PE expenences and nopes.
Methods
Using pucposeful sampling, we collected 3.384 open·ended questi·
onnaires from 10·14 years of age pupils in Hungary. Frequencies,
desCTiptive data, and non-parametric statistics wer e used in the analyses,
Results
According to our findings, pupils' skill level improvement, enjoy·
ment. interest areas, and hopes .for learning did not seem to play a sig·
niflcant role in teachers' planning and' teaching. Stude'nts do nol seem
to have sufficient ownership in the. teaching-learning process and have a little chance to become active parUcipants in goal-setting and
content selection. Students perceive Physical Educa'~ion as a subject
mlliflly important to improve physical fitness and condition and only 9
percent poínted out that ils main goal is related to health or healthy active Iifeslyle, Content, methods, and equiprnent related to fun and lIi·
felong physical ac,Hvities were pupils' unlulfilled hopes for the fvture,
Discussion I condusions
What and how sludents' gain experiences from PE plays a central role in the value they place on activity, heaJth, and lifelong physical activities. Physical education could improve their practices to meet to·
day's leörning expectiltions.
SPORT XXL NEMZEJl SPO.RTSTRATÉGlA
- KORSZERU Ál.l.AMJ SZEREPV ÁLLALAs A MAGYAR SPORTBAN~
Kozma Miklós
Budapesti Corvin us Egyetem, VállalalgazdasiJgtan Intézet. Budapest

Prezentaciómban azt kivánom bemutatni, hogy mikent állja meg a
helyét a Sport XXI. NeITueti Sportstratégia a közigazgatas menedzsmentjévei foglalkozó szakemberek korszerű illJami szerepvállalásról al·
kotott egyik koncepcionális modelljének szempon:jai alapján. Maga a
modell a New Pub.lic Managem.ent elméleti irányzat egyik meghatáro·
zó szerzőpiÍrosa: David Osborne es Ted Gaebler alkotasa, amely a vonatkozó szakirodalom máig mérföldk~övet jelentő műve. A vizsgálat
tárgya pedig, a Spmt XXI. Nemzeti Sportstratégia 2005. januári vitaanyaganak összefoglalója és részletes változata. Az előadás egy feltá·
ró jellegú társadalomtudományi kutatásnak a rövid bemutatása: a ku·
tatas céljait, alkalmazott móószerta:1át és eredményeit foglalja össze.
Az alkalmazott módszertan manifeszt tartalmat kódol'ó tartalomelem·
zés, A következtetések ugyan nem bizonyitó erejüek, de amarkans
eredmények további kutatások céiszerűségét erősítették meg, Az ál[Iam szerepvállalás a világon mindenütt számos vita alapját jelentő kér·
dés a különböző sportágak működésében, Magyarországon ez különösen közponli kérdés, mivel a piacgazdaságba való átmenet a sportban
még mindig csupán ,résLIegesen történt meg: c piaci alapon való Onfenntart(Ís a legtöbb sportag esetében csupan a célkitŰzések között
szerepllI. Egyes közgazdasági kutatasok eredménye szerint ugyanai<:kor a tisztán üzleti alapú működés - amely nélkülözi az állam jelentős
szerepvállalását - számos sportágban még hosszabb távú célkitűzés·
ként sem reális: a kormányzatnak külÖnböző társadalmi célok érdeké-

ben meghatarozó s1.erepe kell, hogy legyen a sport müködtetésében.
Noha más szerzők ezt vita~ak, ~étség kívül il mai:1apig izgalmas kérdés, milyen. az allami szerepvallalás korszerü módja a sportban, A ál·
I{lmi szerepvállalils évtizedek 6ta zajló reformjár'lllk kiterjedt szakiro·
dalma olvasható, Jellemz6, hogy mig a vilflgon mindenütt problémakkal szembesül[ a közigazgaUls, s e prob[lemákban vannak elvi-logikai
alapon meghatározható közös elemek. igen jelentős a lehetséges megoldások helyhez kötöttsége, Intézményi.kulturalis beágya,zottsága. A
helyi sajiltossagoknak megfelelő helyes megoldások megtalálásához
ugyanakkor alapvetően szükséges a ci~lszerü irányt mutató elvi modellek értelmezése, az "dolt orszag sportjára történő a,lkalmazása, amely
felhívja a figyelmet az előttünk alló feladatok leghangsulyosabbjaira,
Ehhez való szerény hozzájárulás volt e kutatás fő célkitűzése.
7,

Es 8, OSZTÁLYOS BUDAPESTI: fANULÓK

ISMERETANYAGÁNAK FELMÉRÉSE
A FÜaaÓSÉGET KNÁLTÓ SZEREK KÁROS HATÁSAIRÓl
Kreisz Anne, Kere~ztesi Katalin
Semmelweis Egyetem Tes/nevelési cs Sport/udományi Kar, Budapest
Kutatás~Jnk célja, hogy villaszt kapjunk arra ll' kérdésre, hogyabu·
dapesti általanos iskolás tanulók milyen szintű. ismeretanyagga'l rendel·
keznek a függőséget kiváltó szerek káros hatásairóI. Kérdeseink: . A
függőséget 'kivaltó szerek ismere~anyagának elemzésenek Nedmenye
összefüggésben ali-e azzal, hogyatanulók milyer. oszlalyzattal rendel·
keznek a tanulásban, illetve milyen tanulónak g0ndolják magukat?
• Mehnyire vannak tisztában a mai fiatalok a dohanyzas, az alkohol{ogyaszlas és a kábítószer-fogyasztás káros hatásaival?
• A gyerekek vé.leménye a sportolás fontosságáról, va!amirolt test!
akUvitásuk kapcsolatban van·e az egészségi állapotukkal}
• A szülők iskola'j végzettsége, illetve dohányzási szokása összefüggést mulat-e ,a diákok körében a dohányzás és az al'koholfogyasztás
kipróbálásának gyakoriságával? Módsl.er: A vizsgálatba önként j,elent·
kező 7. és 8. osztályos budapesti gyermekek vettek részt. A minta szá·
mát négy illtaláMs iskola tanulói adtál< (n=243), A felmérés egy önkil61tos k€rdő[ven alapult, 1(7 'kérdést tettünk kl, melyek tö'bbsége zárt
kérdés volt. Vizsgálni kivántuk a pszichoszomatik.us állapotukat sajat
véleményűk alapjan, dohányzási., alkoholfogyasztási szokásaikat és
ismeretei,ket a függőséget kivalt0 szerek kárros hatásair61. A vizsgált
változók kapcsolatait Mann-Whitney U·prÓbával, ilietve Spe~rman- fé·
le rangkorrelációval vizsgáltuk, 5%-05 szignifikancia szint rtlel~elL
Vizsgalati eredményeink rámutatnak arra a tényre, hogy az általónos
iskolás tanul6k isrnetetanyaga a függőséget kiváltó szerek káros hatásairó! nem kielégitő, ha figyelembe vesszük, hogy feimerésunket egy
részét olyan iskolákban is eJvégeztük, melyben tanulnak a diákok
,egészségtant. Ennek okát elsősorban abban laljuk. hogy nincsen megfelelő óreszámban foglalkozva az egcszségtannal, illetve úgy gOf'1doljuk, hogy nem teljesen kidolgozott az egészségtan tan~árgy tanterve, A
kutatás jelentősége: A társadalom és az egészségügy jelentős erőfeszí·
tésekettesz a betegségek gyógyitása terén, de szerény marad az ered:nény, ha a lakosság életmódjában, életvitelében nem következik be
változás; főleg a dohányzást. alkohol-fógyasztást és kábitószer·fo.
gyasztást illetően. SZ.ükséges, hogy eboen a munkában az oktatás is
intenziven bekapcsolódjék, mert ezek az ismeretek nagymértékben
elc5segítenék az egészséges fejlődést. egy új nemzedék testi, lelki
egészségének megőrzését. Ez~n a válságos helyzeten csak úgy lehet
változtatn!, ha az iskolákban megfeleló körültekintésseloktatnák az
egészséglan tantárgyat, és igyatanulók sokkal több objehiv ismerethez jutnának az emlitett területekrel.

A MAGYAR N61 FLOORBALL VÁlOGATOrr
CSAPATSTRUKiÚRÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE
A JÁTÉKOSOK 6NÉRTÉKELÉSE Al..APJÁN
Kreisz Anna·, Pafféri András", Keresztesi Katalin·
~Semmelweis Egyetem

Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
"'Szentlstván Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar, Budapest

Az önértékelés problémája nem új a sportban. Mind a sportoló. mind
a versenyző munkájában fontos, hogy visszatekinlsern az elvégzett feladatra, gyakorlásra, akár min~ a tanulas vagy a, versenyeredményere
és, ez álta' értékelje önmagát. De ezen kivül az élet minden területén al·
land6 szüksége van önénékeJésre, egyfajta belső kontrollra, mely be·
folyilsol~a további cselekvéseit.
Kutatásunk 'célja, hogy megvizsgáljuk és elemezzük a magyar rnői
floorball válogatott jcltékosainak értékelését saj;!!t magukról,
Kérdéseink: - A játékosok koneentraciója, vagyis tudatos figyelemi.
rányitás3' és összpontositása összefüggest mutat·e a mozgashoordinációju~kal?

• Ertékelésük a felkészülési folyamaltal kapcsolatban korrelál·e a
teljesítményeivárásukkal. illetve ál.lasfoglalásukkal, a versennyel,
meccsel kapcsolatban?
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• A játékosok megelegedettsége kapcsolatban áll·e magabiZlossagukkal abbal II szempontbdl, hogyavarhaló feladatok. elvégzésére alkalmasnak és illetékesnek tartják-e magukaO
• A kialalkitolt faktorok alap;án il jiltékosok sorrendje az egyes fak·
torokban megfelel·e az edzői megitelésnek) Módszer: A vizsgálatban a
18 játékos önként velt részt. A felmérés versenyzői önértékeléssell tör·
tént, 7 fokozalu Likert skálán kellett bejelölniűk a JeleTil.legi helyzetüknek megfelelő fokozatot fl felsorolt szempontok szerint. Bal szélen a
maximális, jobb szélen a minimalis, középen a közepes szinlet jelöltük.
A feladat egyértelmüségél, vilaglilsságát szolgálja, hogy az egyes tételekhez. értelmező instrukciók tartoznak. A vi,sgált valtmcikat korrelácros mátrixszal és fak\ora~aliz;s5el elemeziük_ Vizsgálati eredményeink
rámuta Inak arra, hogy a vizsgá'll Játékosok mozgásszabályozása
összefüggést mutat a tudatos figyelemirányitással. A fokuszálás" vagyis a figyelem összpontositása irányulhat a külső esemenyekre, es a
belső ,folyamatokra is_ Az értelmes cselekvéshez mozgásszabályozás
szükséges, ami il verseny céi,'ainak leginkább megfelel. Az értékelő
ská'la a löke!eles szabályozástól a teljesen bizonytalan, szabalyozhdlatlan fokozatig terjed, amely jól megfigyelheto a cselekvesek során, s igy
felielhető il koncentráció megide, illetve hianya. A versenyzők ertékelése a felkeszülési folyamattal kapcsolatban, az edzessorozilt hate·
konyságával a versenyre irányulö jelenlegi keszenlétúkel Jellemzi. Tehát azok a versenyzok, akik a felkészülésükkel elégedettek, azok pozitiv beallitollsaguak, és rnielőbb szeretnék megkezdeni a versenyt. A
kutatás jelenti:isége. hogy a, vlzsg~li!l so,(jn az edzől gyakorlatban
hél'smositható információkhoz jussun'k a veJsenyzók állapotár6, A
megfelelő eljárás alkalrnazasával az önértékelés skáláiv(ll Jól lehet jellemezni il mil'ldenkori állapotot. A faktorérlékeket a jövőben összehasonlítasra .fel lehet használni ugyan(lbban a sportágban, illetve más
sportagakban. ahol má, történt ilyen jel!egű felmérés.

AZ. AUiASI SZERVEK VÉDELME SPORT KÖZBEN
Kriston Andrea
Szent Rókus KórhiJz., Budapest
,A sport, mint fizikai nnunka, a:kalmazk.odási folyamiltot indukal d
szervezetben nóknél, férfiaknál egyaránt. Ez az folyamat nem csupán
a kívant szövetekben; szervekben történhet meg, hanem a kivalasztó,
,emésztő- es. 11 .fajfenntarto szervrendszerekben is. Ez az aklkornodácios
folyamat ki,valthat Wneteket már a sportol6i élet-szakasz alatt, de lehel,
hogy csak mini r!zikótényező járul hozzé! a késobbi életvitelből sLármazo rizik6tellyezökhöl_ Amennyiben ezen terhelo tényezők mértéke
meghaladja az e-rrinten szövetek toleranciájál, ugy elváltozások következnek be. Nőknel gyakrabban, de férfiaknál is el6fordul hasi nyomils
növe~cdésére az akarallan vizeleweszlés lünete, a stressz inkontinencia, mely során a ~ontrolléJlet csökkenése miatt romolhat d' sportoló
Ifizikili teljesltményt'_ Legillkitbb a préseléssel, ugrással, zö'kkené-ssel,
hinelen irányváltoztatással jaró mozgások válthatják a tünetet A
vissze~k is mesterhelődhelnek férfiaknál, nők nél egyaránt Gyakori
lunet eröteljes fizikai vagy pszichés megterhelesre az amnycr időszil-'
kos megjelenése vagy az élllandó \ljnet mértékének növekedése. Ez az
elvaltozils is csökkentheti a' sportteljesítmény!, hiszen a sportoló éietminősége jelentősen fUgg az emésztési funkCIóitóI. E7. a tünet kihatássallehet a szexuális életre. illetve a nőknél később a varand6ssáq aldttr komfortérzelre, FérfIaknili a here visszértagulata miau alakulhat ki a
sZel"vtájékon fájdalom, mely sportolás vagy szexualis élet közben
erződhet. iIl'etve a ,későbbiekben jeJentóser, csökkentheti al adott férfi
termékenyítő képességét Tudjuk, hogy il li1ök és férfiak medenceje és
a medenceOrben elhelyezkedő szervek jelentősen eltérnek (\ faji fUllkcioknak megfelelően. Mások a nernLJIlkbol ad6do feladatok is, ,és miÍs
a szövetek teherbirása is, A nökre il lagyabb kötöszövet jellemző. hiszen a mi "engedékeny" slöveteink teszik lehetövé szülésnél a hliveJy
10-12-szeres átméröbeli megnyulásat. Elek a lágy szöve!ek, azonban
il mindennapokban is más bimiÍsmódot igényelnek, mint a férfi(lk kem.ényebb sz6vetrendszefe, Már gyerekkortól, ,kezdve ezéJt il nemi kij·
iönbség11ek meg kellene mutatkoznia ilZ edzési terheiésben, A függöle'gesen végzell préseléssel járo feladatok a méh, hugyhólyag, végbél
szervei! tartó sZj3lagokban megereszkedéses elvaltoziÍsokat hozhatna'J(
létre, mely éveken kereszIül ti:inetmentesen alakulli1ak ki. Gyakorta
csak a sportolói eletszakasI abbahijgyáSil után. a vilra~dósság terhéve: össleadódva Ihoznak lelre érzethető elváltozást Miutiln a fizikai
munka nem kivánt helveken is motivál i.llkalmazkodást, ezér't nagy az
edzők felelőssége, hogy szakértelemmel megvedjék sporto!óikat a' séWljles!öl, és segitség oket a ludatOSilbo egészségvédelemben, A kivani
edzőhatást úgy érderlles elérni, hogy sportolőink belső szerveinek ép·
sége megmaradhasson.

A PRODUKTíV ÉLETKORÚ LJ\KOSSAa
AKTív TESTEDZÉSI SZOKÁSAINAK NÉHÁNY

EGÉSZSÉGSZOCIOLÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSE
Laczk6 Tamas
Pecsi Tudoma ny egyetem, EFJ<, Pec>
A vizsgillat Célja, hipotézisek - Az elóadásonl céljEl a produkliv elet,
korü lakosság aktiv tesledzési szokása'rlilak leiro jellegü bemulatasan
lól, a testmozgas és egészségi állapot között közvetJtő (ancszemeken
- e'lsósorban pszichoszocialis tényezőkön - keresztül ervényesülő in·
direkt összefüggések vizsgálata, Kutatilsom fö kérdései, hogy a re~
de'Jkezésemre álló adiltbilzisbiln, kirnutathaló-e összefuggés az akliv
testedzés és az olyan pszichoszociiiliS tényezők, mint életiriÍnyitiJsl
képesség, tarsas támogatas, depresszio és slOfOngas közölt, ,illetve
igazolható'e a testedzés egészségi állapotot befolyásoló szerepe az
előbb emlit~tt tényezök közvetitesével. Feltételeztern, hog,y ilz akliv
testedl_ést vegzök önérlékelésen alapuló egészségi allapota, iiietve il
saját egesz.ségmagatartasaról alkotolt véleménye jobb, mint a mozgasslegény életmódo~ !olylatóké, M6dszerek - A felhasznált adataim,
a Baranya megye; állandó lakosS3g körében, többlépcsös_ kjválasztással nyert véletlen mintákon 2003-2.o04-ben végzett, 1988 ota flJtó köve.reses egeszségszociológiai relmérésböl SZ3,rmamak A klJtatas módszere a kérdőives interJu, A teljesitett interjúk szama 1763
volt, amely a válaSladók egészségi állapotára, egésl.ségmagatanására, az 3,zokat befo!yásol'6, elsősorban demograJiai-társadalmi, gazdasági, pSlichoszocialis és életmód tényezőkre koncentrált. A mintaba keJülő települések humánökológia ismérvek alapján egyfajta lele·
pü!ési le,itőt alkotnak, amelyek mind az egészségi állapot, Inind a
testedzési szokások különbségeinek tekintetében kimutatbat6_ Eredmények - A kl!Jtatás eredményei alapján elmondható, hogy az aktiv
tested'zest folytatók életirimyititsi képességej jobbak, szociális tamogatottsága kedvezőbb, depresszió, illetve szorongas tüneleinek
előfordulása alacsonyabb al egesz:ség-i alla pol és az egészségmaga ..
tartás meg.ilélése jobb, mint a tested.cést nem végzők közötL Sz,ignifikáns összefúggés van 11 testedzés gyakorisilgának megoszlásában
életkor, iskolai végzettség és telepűlésnagyság, szerint. Kövel.kezlett'sek· A kapott eredmények arra h!vják fel, a figyelmet, hogy il rend·
szeres testedzés, a .kutatásokkal igazolt közvellel,l pOliti,v egészségImegőrzö hatása mellett nagyon fontos alórsadalom .mentális egész·
ségének megőrzésében_ A kÖlietkezteteseim illeszkednek a kutatások azon soréhoz, mely a testedzés egészségvédó szerepének egy.e
szélesebb körű értelmezését tűzle ki célul.
AZ UTÁNPÓTU\S NEVELÉS SIK.ERESSÉGE Al ELMÚLT
ÉVllZEDBEN AZ ASITAUTENISZ SPORTÁGBAN

Lajtai Kristóf, Harasrtlné Sárosi liona'
Nemzeti Utánpótlás-nevelési In/ézet, BudiJpest
·01$zl1g05 SportegéSlségügyí Intézet, Bud8pesl
Az utánpótlás nevelés területének kiemeit kel_elése lehetoséget te,
remt a jövő élsportolóinak eredményes kiválasztasahoz, folyamatos
képzéséhez és menedlseléséhe.z. E nélkül elképzelhetetlen, hogya
következő generációk versenyzői hazai és nemzetközi szinten, egya·
rant sikeresek lehessenek. A komplex Felkészités tainogatilsi hallere
Jelentösen váJlozott a Heraklész Bajnokpr0i:lramba kerülés elóll és a
progrilmbil bekerülést kövelően. A menedzselés elvei és gyakorlata
az asztalitenisz sportágban az elmúlt évtizedben a sportol6k eredmenyességének tükrében mutatkolott meg a legszembelÜnőbben. 1995
és 2003_ között olyan sikeres volt a sportág l'Iemzetköli szinten, hogy
felvételi nyert a Heraklész Bajno'kprogramba. Asikertörténet lovabb
folytatódott a Heraklész program nyújtotta lehetőségek altal. 2_00S-ig
14 arany, 15 ezüst es 27 bronzérem az Ifjúsági és Serdülő Emópa·
baJnoksagokon, egyéb nemzetközi világ,versenyeken pedig 3 arany, 2
ezüst és 3 bronz, loviibbá szilinos előkelő helyezést ertek ei a válogatott verseI1Yl-ők. A nemzetközi verse!1yeken elélt eredményeket jól
magYilfázza II felkeszités komp'lexé válása: a swkmaL lechnikai képzést, edzést mll már kiegészíti a fjzikai és mentiJlis allapotfellli'lérés és
e-zek folyamalosnyomof1 követése, rendszeres ellen6rzese sportorvos. pszichológus, erőnléti edzö, gyúró bevonása.val, A Her.aklész
program ineHett igen Jelentős támogatás! nyujtanak 11 sportaq
fejlödését elősegito nemzetközi fejlesztési törekvések is (Ifjúsági Vi·
lágbajt"lOksag 2003-to'l. IfJusilgi Ki:'>fveuseny és Serdülő Vilagjiltékok
2002-töl, mF Olymp:c Solidarity program, Eurotalents és Eurokids
program 2002-t61). Ezeken az eseményeken való részvétel komoly
technikai fejlődést es lapasztalatszeriési (versenyrutin. stb,) lehetőséget jelen: a magyar fialalok számilra. Például II fEurota"er1IS
programba az Európai Asztalitenisz Szövetség altal beválogatott
sportolók közölt a kezdetek 6ta lian magyar ulilnpoliáskorú spaTto '
ló. A Nemzetközi Szövetség (llTF) altal a k.imagasló eredményeket
elen sporlolók számara aiapiloli anyagi v()l1atkozású öSl.tÖndijprogramnak szinten voltak magyar résztvevőil Osszegezésüi: a' N(WI alt(ll
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miiködtetelt Heraklész Program es a nemzetközi aszlalitemisz szövet·
segek (ETIU és ITIF) fejlesztesi lehetősegeit jól kiaknázva sportágL!Jnknak lehetősége nyílik arra, hogy egyre jelentősebb eredményeket érjen elaz utiH\potlas nevelésben.

Új lÍPusú SPOR1iISKO/..-AJ RENDSZER
Lehmann L...aszló
Nemzell (JtiJnpotlils-neveJési Intézel. Pedagógiai Kutatócsoport,
Budapest

A koncepció rövid felvazoiása
Al, uj lípusú sportiskolai rendszer kiépilése keltős cél megvalósítása
érdekében lörlént:
• Az egYik, az az egészségtudatos magatartás és életmód kialakítá·
sa a felnövekvő rlemzedékekben, amely lehetŐvé les?,i, hogy kikerülve
a közoklatás rendszeréből a testmozgást és sportokat szerete állampolgéirokként éljék mindennapjaikat.
'. A másik, az élsport utánpóllasbazisát jelento versenysport lámogatása,
A kettős cé! egYlJbt. -egyrwist er6sitve valósitandó meg. A közoktatási Intézményrendszer részét képemé a sportiskolai rendszer. ahogy
az egyseges 'és átfogo utánpótlás· nevelési rerldszernek is szerves része
lenrte ez a z uj ti PUSll sponiskola! rendszer.
A sportiskolai rendszer tervezete elsosorban il már működő közoktatasi intézményekre épíl, de egy új inlezmértylipust is felvázol. A kő·
zoktiHásró! szoló 11993. évi LXXIX. törveny 20. § (l) bekezóése afap·
ján az ovodáknak. al, általános iskolilknak, a g'rmnaziumoknak, a szakközépiskolákné',k. a szakiskoláknak, il diáko~lhonoknak és 'kollégiumokMk, lov<\bbá a gy6gypedagóg:al és konduktiv pedagógiai nevele·
si-okta,lási intézményeknek már reszben most is villlalniuk kell testnevelés"el és sporttal kapcsolatos feladatokaL Mindezek ellené'lc sok ki·
aknélzatlan lehetőség van még, a közokla~as reodszeri'ben, amil e bevezető utan felvillolt tabliizat mutat be. Az óvodcitól az általánQs és kő
zépiskolákon ill, a ko!,égiumokig és a gyógypedagógiai je!1egil közoktatási intézményekig szükséges megvizsga,ini. hogy ezek az intézrfl':'nytipusok milyen mértékben ludnak reszl vállalni, aktívan közre·
mUKódni az egységes és atfogó utartpótlás-nevelési rendszer eredmé·
Ilyes es hatékony kialakitilsaban. Szt:Jkséges lenne megalapílani egy
új. sportspecifikus közoktaiasi intezmenytipust: az alapfokú sportoktatási intézményt (ASI). továbbá b6vite61i kel'lerle a sZilkközepiskolai
képzési profil t egy uj szakiránnyal: il sporlszakközep- iskolaval. Az
-előbbi, az AS! koncepciója már részletesen kidolgozott. mig. a sportszakközép-Iskola szakmai tervezetének kialakitasa most van folya·
matbarl. Ez il" két intezménytipus nem teljesen újszerű a magyar közaktatás rendszerében, mivel ezekhez nasonló inlézmeny~ípusok milr
működő változalai megtalálhalóak a muvészeti képzésbert az alapfokú
művészetoktatási intézmény és a muvés7.eti szakközépiskola formájában. Az alapfoku sportoktatási intézményekben. csak a sportagankénl
kidoi'gozatl sportiigfeJlesLtési prograrnok segitségével, az akkreditált
sportnevelési tantNvek alapjan, egységes tarlanyag szerint. napi rendszerességgel valósulna meg a sportnevel és és -oktilli:is. A sport sza kközép-iskolákban - ellentétben al ASI-val - nem csak sportfeJleszlé.si
programok szerint folyna a munka', himem közisrnereti lárgyak és
sporlslakmai progcamok oktatása is megvalósulna. A közoktatas finanszírozási rendszerén belill, a normativ állami lámogdtásban (fejk·
váta) ,részesillő alapfokú sponoktatasi intézmény (ASI) megillapitasa
és működtetese allörést jt'lénterle mind dZ iskoláskorú fiatalok teslkultliriijának megalapozasaban. mind pedig az egységes és alfogo utim·
pótlá s-nevelesi orer\dszer feltételein ek sta bilizalásá ba'n.

oPTIMÁus TESTtÖMEG VAGY/fs MAXIMÁUS TEWESíTMÉNY?
Lelovics Zsuzsanna
Kodolányi J/mos njiskola, Székesfehérvar
Bevezetés
f-\indennapos lapasztalat és szamos ludomimyos vizsgiilal egybehangzóan igazolja, hogya testtömeg és a motoros leljesitmény nagy·
mértékben ÍJefolyásoija az egyén erőCllétét. fizikai teljeSitőképességét.
valaminl állalanos egészsegi állapotát. Bizonyos sponokban a testsuly
jelentős mértékben befo!yásolja il teljesítményt. Ha nóveJni akarjuk a
teljesitményt, ahhoz valóban fontos lehét il testlsir kordában tartása.
de az erő-testtőmeg egyerlsúlyra nagyon kell vigyazni. Nem felt."lIenill
teljesit Jobban, aki sovány. Szerző bemutatja vizsgálata eredményeit:
az erő és egyéb fi,íkai képességek, valamint a lesttőmeg ko~ötti kapcsolatokat.
M6dszer
SZerző 800 15-18 éves tanulót vizsgált: mért antropometri()i adatok:
lestmagasság; testtömeg; biceps feletli, triceps felelti, subscapularis,
suprailiacallS és alszár aőrredő: hum.erus-. váll-. térd· és csípósTélesség. mellkaskerület. felkarkerület nyújtva és behajlitva. alszárkerulet.
Erönléii vizsgalatok lebonyol itása al 'Eu rafit tesztrendszer segitségevel

zajlott. AJ. abszolut testös.sletevök meghatározása Drillkwater és Ross
négykomponellsu antropometriai módszerével történt.
Eredmények
A~okban a probá'kban. amelyekben a testtömegnek meghatározo
szerepe van. a slOmatikusan fejlettebb lányok szignifikánsan jobban
teljesítenek, mig a többi motoros tesztben alul maradnak, vagy hasonlóan teljesitenek. Azokban a próbákban, ahol' az abszolút erőnek je·
lentős szerepe van a nagyobb testtömeg fontos tényezője az eredmenyességnek. Azokbar. a tesztekben, amelyekben saját testt6megét kell
mozgillIli. a szomatikusall kevésbé fejle:! lanyok eredményei Jobbak.
A szomatiku san fejlettebb fiuk az erő . s az izomerő- illlokepességére
vonatkozó, val,lmin! il futó-gyorsaság dimenziójú feladatokban jobban
teijesilenek. minl azok a társaik, akik kevésbé fejlettek. Az al'ap-áttó,ké,pességél regisztraló ingafutils-tesztben azonban a fejletlenebb fiuk
teljesítménye jobb. A fiók fizikai ak'.ivitásil ill életkor előrehaladtával
folyamatosan javul, ami a fiuk erőteljesebb izomtömeg növekedésével
magyarálható, ugyaneZ a lányokról nem mondhato el.
K6vetkezte'lés
Az egészségi allapot egyik alappillere a tapláltsagi állapol: fonlos
jellemzője a test zsírtanaimának és a sovany tes\\ömegriek aranya.
EZl az arányt a mindennapi életben kövérséggel, illetve soványsaggal jellemenük, Szamos. eltérő elven alapuló mOdszerl dolgoztak ki
kil!önoözö 'rflunkilcsoporlok az optimális testtöm.eg, a túlsúly !<atego·
rilillasilra·. A lestössl.etétel a tesllömegné\ jóval megbizhalóbban magyaráZZél a motoros képességeket, bár nem mindén pr6bában egyérte,műek a ke,pott eredmények. Fel',ellenül érdemes atgondolni, mit is
akarunk elérni (a sportban): ideális testsúlyt, vagy maximális ~eljesit
ményt!?

Al ISKOLAI TESTNEVELES SZEREPE VAJDASÁG AUTONÓM
TARTOMÁNY SPORTJÁNAK FEJLESZTÉSEBEN
Lepes Josip
Vajdasági SporlJ"ncézel, Újvidék, Szerbia

es Moncenegro

Vajdaság Autonóm TartomárlY sportját é1Z utóbbi 15 evberl a kr:zis
mutatói jellemzik. Sportunk ak tuál is történelmi he lyzetc: lényegesen
küíönbözik az elmúlt idők helyzeteitő'.
Vajdasag sportjánaK feJlődésében nagyon kedvezőtlen politikai és
gazdasagi körulmények eszlelhetőek mar 15 éve, oItt ki kell emelni az
adók elv!:lndorlását a Köztbrsasági költségvetésne. atlonnet csak kis
százalék jut vissza il tartomanyba. Ezáltal az önkormimyzalok es
sportszövetségek passziv szemlélői lettek a sportban jelentkező folyamatoknak.
A kutaliisi érdeklődés kozpontjaba egy problémat helyeztünk, amely
a kovetkező kérdésre kell, hogy elfogadható választ adjon:
• Milyen módon és milyen mértekben jarulnak hona az intézmények (csalild, iskola. sportklub, szponzorok, önkormányzatok) a sportolók pfOgresszív fejlődéséhez és magasabb versenyszintre julasukhoz?
Különös tekintettel az oktatás fontosságára megpróbáltunk válBszt
adni arra is, hog.y az iskola logisztikai/stratégiai lamogatása hozzájilwi-e a tanulok sportfejlődéséhez?
Az ískola kulcsszerepel játszik a tanulók akildemiai és socialis ké·
pesseggik. fejlódésében valamirJ il sportos életmód kialakítása'ban,
Azok a fiatal sportolók, akik szilárd alapokat szereztek a pozitív iskola; tapélsztalatok alapján, könnyebbe(;l tudnak alkalmazkodni azokhoz
a, követelményekhez, amelyeket a sport karrier szab meg.
Az iskolai sportfejlesztő strategia a következő pillérekre tud támas.zkodlli:
• Alternatív oktat<3si programok biztosítása il, fiatal sportol.6k fészére.
• A sportkultúra állandó elmélyitesenek szorgalmazása.
• Ismertető programok szervezese a tehetséges s~ortoló tanu!ók
szülei részére.
• Pozitív befogadási légkör meglererntése az iskolában. olyan légkö.
ré. amely Jelzi, hogy örömmel fogadják a fiatal sportolót, és, hogy al
iskola állarldóan el,vilrja il lovabbi sikeres fejlődést.
• A testnevel6 taniirok megfelelő képzése és l1ivatásbeli fejlÓdéswk.
Ilek ti\mogatása, amelyek birtokában hathatósabb segítséget tudnak
rl yujtan i a fiatal sportolóknak .
• A lestnevelők poz.ilív jellemlőinek fejleszlése és olyan oktatasi sliII!sok alkaima.z.ása, ame'lyek megszerettetik a test~evelést a ~ilnulók·
kal, és jó hatással vannak il fiatal, tehetséges sportolókra.
• A tanulók bekapcsolódásil az iskolai sport programok tervezésébe.
• Koordinált iskolai és sport programok. Al iskolai feladatok és az
edzések idejének összeha ngol ása,
• Rugalmas iskolai órarend, amely nincs összetűzés!:>en al. edzésekből eredő feladato~kal.

A nem reális elképzelések a sportkarrierr61, vi1lamirit.a tehetséges
tanulók rosszu! előkészítet spo't jővőképenek kia'lakilasa, nagymértékben megnehezíthetik a tanulók bekapcsolódását a spoftklubok
munkájába és csökkentetl önbizalmat is előidézhetnek.
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A nemek szereperől c. sportban, kialakult téves felfogások, az alacsony szocialis-g<lzdasági státus és kulturális háttér, negalívan befo·
Iyasolhatjak a tanulők sportolási szokasllina·k és eiva.lasainak kialaku·
lását.

AZ EGYENSÚLYOZÁS KEPESSÉGÉNEK FEJLESZTHETŐSÉGE
JUNIOR SPORTLŐVÖKNEL
Lénárt Ágota, Bretz Éva, Bretz Károly János,
Sipos Kornél, Bretz Kátoly
Semmelweis Egyetem Testnevelesi és Sportrudományi Kar, Budapest

A korszerű edzésmunka során előtérbe kerül az alapképessegek fej·
lesztése. Hipotézisünk sZNint a sportlövészetben meghatározó a test
egyensúly tartási képessége, ami a'lapvetoen meghatározza a célzó
mozgások minőségét. Ennek fejlesztése l'1övelheti az ered [l'lényessé·
get. mivel a célzás hoz szükséges mikromozgásoK szabiilyoz il si szintje
javul. Vizsgála.tunkban 10 fő Héraklész programban szereplő junior
spmtlövő ~6 puskás, 4 pisztolyos) vett részt. A mérések két alkalommal (februárban és iJprilisban) a légfegyver tartási képességére, x ill. y
irányú deviiH:iójáfa (NOPTEL tréning és elemző r€ndszer}. az egyen·
súly tartas ara (stabilométer, Romberg pozícióban es célratartasnal) és
akardialls statusra (CardioScan) irányultak. A mér'ések között ,ké, hurnapig il sportolól< egyensúlyozast fejlesztő eszközzel (40 cm. átmeröjü
fából készült gömbszelet, 50 cm. atmérőjü fedőiappal) naponta min.
5 percig gyakoroltak álló testhelyzetben. EredményeK: A lövészered
mények 0,5 környi javulást mUlattak. Légfegyverrel célra tartva javult
al áLlássta~ililás (6,9 mm-rő: 4,9 mm·re, p < 0,024). A kard'ialis status nagy áll(lndóságot mutatott (4,06·4,29 ötfokú skáliin; stresszmuta·
tö 21,2-26 %). A második állásstabilitási mé~és során kapot! eredmé·
nyek nem mutatta k kapcsolatot a 16eredménI\yel. A Romberg-próba
eredmenyei il puskások és pisztolyosok esetében külőnböztek, de 'lern
érték el a szignifikancia-szintet (p < 0,051). Szignifikáns 'különbség
Vi}n a puskások és pisztoly osok kÖlGtt a vízszintes célzómozgásban és
az eredményességben mindkét mérés alkalmával (97 ill. 86.25 pont. p
< 0.021; 96,17 ili. 88.}5 pont. p < 0.03 i), amely a két fegyvernem különbségeből adódik. Ertelmezés: Az egyensuly tarlasi képesség speciális gyakorlatok segitségével fejleszthető. Az állásswbilitasban mutatott 1,8 mm-es javul~s jeleliltő$ I'ehet a sportlövészetben. A napi egyensúlygyakorlCltok Idejének növelésével a mikromozgások szabályozási
sz ir.tje lOvá b b ja vlilhat. Tova bvi fel ada t az optim il lis fejlesztéshez szü kseges gyakorlatsor ill. terhel es meghatáro?ása, és az edzésmunkaba
történo beépitése.

A CÉL ÉS TARTALOM ÖSSZEFÜGGÉSEI A TESTNEVELÉSI
TANTERVEKBEN, AZ OKTATÁS FOLYAMATÁBAN
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tanar munkajának megkönnyitésél1ez és a fejlődés, tanui ás mérléké·
nek pontos megállapíliisáhOl.. Enrtek biztosílásával a tallulók a testneveiési óra v31ódi reszeseineJ\ erzik magukat. rnegkönnyitve ·ezzel a ta·
nár oktatdl-nevel6 tevékenységét.
A c€~lok és tanterví tartalmak összefüggése a tesinevelési órák lan·
colataban, azaz az oktatas folyamátában realinilGdn<lk. de csak abban
(lZ esetben, ha a .idzeH hierarchikus egymásra eplllés a tervező :nLJn·
kilban és a gyakoriatban is érvényesül. Láthat6. hogy a teoretikus cél·
lételezés nagyon gyalmflati' jelleget ölt amennyiben a testnevelő tanilr
valóban jól tervezi meg munkaját.
TÁPlÁLKOZÁS ÉS SPORTTELJESITMÉf'IY
Martos Éva, Gábor Anita*. flljcsák lsUisa*, Kovács Viktória Anna*
Országos ÉlelmiszerbJ'ztonsági és TaplMkozástudQmányi Intézet,
'Semmelweis Egyetem Tes/nevelési és Spof1ludomárlyi Kar, Budapesl

A sportteljesitményt befolyásoló tényezők közül a t<'Jplálkoz.asnak jelelltős szerepe van. A megfelelően megválasztott étrend iemetővé tes?i
az edzésprogram végrehajtásal. segiti il regeneraciót, lehetöve teszi
súlycsoportos sportágakban il kív~,nt testtömeg elérését az -edlett'segi
állapot romlasa nélkül, a sportspecifikus testöss~etétel eléresét és
megtarlását. hozzájárul a serülések es betegségek kockázatának
csökkentéséhez. A tápialkozási Idmérések tanúsága szerint ugyanak
kor a sporrlolóknak csak 10-15 %.~ 'flgyel odil étrendjére. annak ellen·
ére hogy többségük egyetért azzal hogy a táplálkozás befoiyasolja a
sportteljesitményl. Ennek oka többnyire az al~pvelő táplálkozási isme·
retek hiánya, a gyakorlatlanság al élelek elkészítésében, az időhiány,
a gyakori utazás. Sokan !!Így vélik, hogy il' különböz.o- legtöbbször válogatás nélkül alkalmazott- étrendkiegészitők megfelelőel1 kompenziliják a táplálkozási hibákat. Az energiaszolgáltató tápanyagok közül a
szénhidtátbevitel ~lt<l·laban elégtelen és a glikémias index figyelembe·
vetele nélküllörténik, ugyanakkor aZOIí) sportágakban, ahol az izomtÖ·
meg szerepe csa'k másodlagos, II fehérjebevilel túlzott. A nem spono·
lói populációra jellemző taplálkozÍlsi hibák itt is nyomon követhetők,
nem megfelelő a zöldség és gyümölcs fogyasztás, az etkezések gyakorisilga. Gyakori hiba az étkezések nem meg'f!"lelő Időzitése is. A 'leg·
lJjabb sporttáplálkozási ajánlások hang~úlyouák a glikémiás index fIgyelembevételet al edzi>s tanamát61 és intenzitását6! függoen, a fehérjebevitelnél egyes amil;losavak jelentőséget, az immun~endszer szempontjából a megfelelő makro-és mil<rotápanyag bevitelt. vaiamint táp·
láikOlasi biomarkerek kiválasztasiÍt es követését. Az étrendkiegé.
SZ:lők alkalmazásat illetÖer. az ajánlások ·egyes speciális eselektől eitek int ve· ált~ I(lban v iSSla fogotta k.

AMPUTÁLT AK STABILOMETRIÁS JELLEMZÖr

Makszin Imre

Mayer Ágnes, Breu Károly, Tlhanyi József

Semmelweis Egyetem Testnevelési es Sporttudományi Kar, Budapest

Semmelweis Egyetem Testnevelési és SpoFttudomanyi Kar, Budapest

A cel és tarta Iqm összefügg esita testnevelési ta nlervek <ka pcsán fi·
lOl(Ífjqi nezöpontból kiindulva vizsgáijuk úgy. hog,y a vizsgálnt eredmé·
nyei a gyakorlatban hasznillhal6ak legyenek. A tesmevelés mindennapi gyakorlatát vizsgalva megallapítható a tanár ceit megfogillmazó te·
vékenys.ége, amiko~ a testnevelési órai< elején megfogalmazza az elérni kivant céiokat. A céitételezés, célmegfogalmazás megléte. vagy el·
haflyagolasa a tanulói tevékenységre, a tanulásra van jel'enlos befoIyással. A célok tartalma a tantervekben van megfogalmazva. Ahhol.
hogy il taliHír pontos céJ'tételezéssel éljen jól elkéSlített tanmenettel kell
rendelkeznie, amely temalikai egységekben és iogikai rendben tartalmazza az elé.rendő celokat és feladatokat. Ez azl jeienti. hogya, célok
hierarcHikus rendet képe,mek. vagyis alá- és fölérendeltségi viszonyban állnak egymassal. A hierarchikus viszony ismerete segiti il tanár;
tervczömunkáját. mivel jól mutatja a kapcsolatot él kereltanterv, a tanme.net és a testnevelési órák céijai között. A cél hierarchia három szintet I\[jlönbözlel meg. r:1elyek a, következők: legaltalánosab!> célok, al·
taliÍnosabb célok vagy konkrétabb célok. valamint il legkonkrétabb
celok. Els6 megközelítesben a legáltalánosabb cdokat a timtervek fogalmazzak meg, az általánosabb, vagy konkrétabb célokat az egyes
tantárgyak. céljai jelentik. mig a legkonkrétabb célok il tanitási egyse·
gek céljaiban ismerhetők fel. M1:isodik megközelítésben fontos hangsúlyozni, rtogy mindegyik célszint további hierardlikus rend szerint épül
'Iei, vagyis mindegyik c€~lszintnek van egy I'egáhalánosabb, egy konkrétabb és legkonkrétabb 5?,intje. Nézzük egy példan: il legkonkrétabb
célslintnek minősitett tanita si egység legiltalánosabb színi lesz a ~est
nevelési ora vonatkozásilban, mivel a tanitiÍsi Ora jelenti a legkonkretabb valóság')t. Ellenben a testnevelési óra nak is van egy legaltalimo·
sabb célszintje. pl.: a képességfejlesztés. konkretabb szint az erö ,f-ejlesztese Ie~l, míg a legkonk rélabb szintet il lá b din amikus ereJcne k
(ugroerö) fejlesztése fogja jelenteni. Ezt a látszólagosan fiiozófiai okos·
kodast - a tantervi tartalmak mentén pontosan végig gondolvil - a' tervező munkilval összekapcsolva a mir.dennapi gyakorlathot jutunk. A
pontos tervezés és céltételezés nagymértékben jilrul hozza il tanuló -

Hazánkban évente kb. 8000 amputaciót végeznek, túlnyomó több·
ségben érbetegség következteben, 60 év feletti férfiakon. A gyakori kísérő betegségek miatt a páciensek fizikai aktivitása és ,terhelhet6sege
csökkent, mely nagymértékben befolyásolja a rehabilitáció menetét és
célját. A mozgásterápia egyik fOl1.tos eleme az egyensúly fejlesztése a
gyakori elesések elkerülése végett. EIŐ'adásunkban összeroglaljuk,
hogy ",elyek ilzok a tényezők, melyel< az lImpLJtáltak állasbiztonságát
befolyásolják, és ismertetjük saját vizsgá,latunk néhány eredményét.
G'lur;)k anl;lak megismerése, hogy hogyan változik ampulációt kö·
vetően a paciensek állásbiztonsagil, hogyan változik a mozgásterápia
hatására, miként alakul tobb évvel az amputáciÓl követően, és milyen
,különbség tapasztalható egyoldali és kétoldali érinlettség eselén. Ta·
nulmimyoztuk, hogyan osztják meg testi<ik sulyerejét a kél végtag között, továbba, hogy 'az állás!>iztonságOl miképpen befolyilsolja a vizuá·
lis kontroll és milyen szerepet tölt be fejlödésébell. A vizsga It személyek
az OORI-ban erbetegség következtében lábszáramputációt szenvedet
betegek. 14 személy rövid ideje operall, első protézis ellátott egyoldali.
7 személy ~rotézist több éve viselő egyoldali, 5 szeme'ly protézis! töbt>
éve viselő kétoldali amput<ilt. Az állásbiztonság vizsgillatara stabilométert alkalmaztunk, mely erÖplató. erösitő berendezés. és mikropro·
ceSSlOr segitségével méri a talpi nyomásl<özéppont elmozdulásavaI a
test lengését. A vjzsgiJlat során nyert adatok közül ez esetb~m a testleo·
gés sugarál használjuk ,fel. Nyitott es csukott szemmel vegzett Rom·
berg-próbakat, két lábon. leengedetl karra'l és az
labon hajtottak
végre pádenseink. Az első eliatOltilk közül 6 személyt 11 protézisviselés
keldetekor es a kórházböl valo elbocsátás elötl, két 'het gyakorlást kö·
vetően kél alkalommal vizsgáltunk. Az e!sö ellátott páciensek testlen·
gése nagyobb volt, mint 11 régebben arnputalt pacienseké. Ugyanakkor
az első és a masodik mé~és nem mutalot~ szignifikiJns javulást, j,e!ezve,
hogya protézis haszná'lat automatizálódasáhol. hosszabb időre van
szükség. A régebben amputaltak közlil , a kétoldali amptJláltak a két Icibon végze\d6 próbak során jobban teljesitettek, mint az egyoldali arnputáitak. Eredmenyiinket a mGivi bokaizület merevség!" magyara?llatja.

ep
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A test sulyerejenek megosztása az ep és a müvégtag között il gyakorlott prottzisviselók eseteiben csaknem szimmetrikus, első ellátottak
eset ejben aszimmetrikus volt. A vizuitlis kontroll minden esetben javitolta a :eljesitményt, de a vizu<ilis függés mértéke a régebben amputáltak eseteiben nagyobb volt. Mind az első, mind a löbbször ellátott egyoldali amputáhak között volt olyan személy, aki az ép labon végzendő
Rornberg·prÓbát nem' tudta teljesiteni. Az elsö ellátottak 2 mérése kozött nem volt jeJentös fejlődés, ugyana kkor mM az első méréskor is jobban teljesitettek, mint il régen amputáltak. Eredményeinkböi arra következtetünk, hogy az egyensuiy fennlaftásának fe!tételei közlIII amputaciót követően az ép végtag flropriocepciója meghatározó, a kesöbbiekben egyre nqgyobb jelentőségOvé válik a vizuális kontroll és a protetizált oldalteherviselő felszineinek propriocepdÓja.

SZENZOROS ,ÉLMÉNYKERESÉS MEGJElENÉSE
SPORTOLÓKNAL. ExTRÉM SPORTOLÓKNAL
ÉS PROSZOC1ÁUS KOCKÁZATV ÁUALó KNÁL
Mayer Krisztina
Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Doktori Iskola, Pécs

Azért valasztotlam a szemoros élménykeresést temámul, mert azt
gondolom, hogy ez egy érdekes személyiségvonás. mely életünk slá·
mos területére hatast gyakorol. Befol'ybsolja ~éldául, hogy milyen te·
vekenysegel preferalunk, hogy milyen sportol vagy foglalkozást vá·
iasztunk.
Elméleti háttér
Az élménykeresö személyeknek több ingerre van szükségük ahhoz,
hogy jól érezzek magukat, és hogy optimálisan tudjanak lcljesiten i egy
feiadaLhelyzetben. Ezek al emberek az éiet minden terOletén sz(':retik a
kihivélsokat, a kalandokat. Az íngerkeresö személyek folytonosan új,
qsszetett, változatos, izgillmas, arausal ·emelő élmélilyeket keresnek.
Altalaban gyorsabban vezetnek autót, elönyben részesítik az izgalmas,
kockázattal járó sportoka t, hajla mosak veszélyes fogi aIkozást va la sztani, és nagyobb valószili1üseggcl élnek droggal vagy alko~ollal. Az ingerk.eresés ,"Iarvin Zuckerman nevéhez füződik, ő fejlesztette ki az ingerkeresés ~KáiiÍjá~ a Sensation Seeking Scale-t, al S5S-t.
A vizsga lat hipotézise
Feltételezem, hogy azok a személyek. akik szabadidejükben valami.
Iyen kock;izatos sportot ü,znek (ej,~öern yőzés, sziklarnásnis) jobbilil in·
gerkeresők, mini azok, akik, kevésbé kockázatos sporttal foglalkoznak
(kosár. és kézilabda). Azt is gondolom, hogya különböző ,Iabdajáté.kosok és az extrcémsp0rlol6k között nemcsak az Izgalom .és Kalandkeresésben, hanem az. SSS többi alskalajában, mint az Elménykeresés,
GátlásofdiÍs, tlna!omril való hajlam is 'kül6nbség lesz, meghOlliÍ az
extrem spollolók fogna,k magasabb pontszamokat elérni. Fet'tetelczem
lOvilbbá, bogy azok a személyek, akik magas kockázati tevékenységgel töltik napjaikat a szakmajukból kifolyólag (lüzoltók), az ingerkereses tekintetében inkabb az extrém sportolókhoz hasonlitanak, mint a
labdiljátékosokhoz.
A vizsgálati személyek
A vizsg(jlatomban közel 100 fő vetl részt, mindannyian 20 és 45 év
közötti férfiak. Az L csoport tagjai hobby szinten üznek va.lamil,yen kis
kockázatú sportol. Ez a csoport pécsi és miskolci kézi- és kosárlabdajatékosokból áll. A 2. csoport tagjai nagy kockazatú spor.ttal foglalkoznak, ök ejtőenlyosök es sziKlamászók, akik a pécsi és veszprémi
ejtóernyós klub tagjai, va.lamínt a budapesti Vertigo maszó·tercm ven·
dégei. A 3. csoport pedig proszociáiis kockázatos foglalkozásúakból
ali, & a Siklósi Tüzoltópilfancsnoksag tűzoltói.
A vizsgálat módszere
Kérdöiv. il Zuckerman SS skalájának IV. változata
Az adatfeldolgozás módszere
Miután minden csoporltal kitöltettem a kérdőivet, minden válaszIapnai összeszámoltam a különböző alskal.~kon eién pontokat. Ezt követöen SPSS pr<!lgramcsomag segítségével egy szempontos függetlefl
mintas varianciaanalizist alkalmazva megnezem, hogy van-e szignifiká.ns elté,és a ha rom csopor t között az 5 alskálaban.

A SPORTSZAKEMBER-KEPZÉS JOGSZABALYl HÁITERE,
A MAGYAR KÉPZÉSI RENDSZER
Márkus Lészló

Nemzeti Sporthivatal, Bvdapest
Az EU tagországok közötti rmmkaer6 mobilitas biztositásilnak fontos
fe!telele a szakképesitések at,látha,ová és átjArhatóvá tétele. A tag(!)rszágok oktatási rendszerének különbözősége, illetve e különbségek
felismerése, elismerÉ'se és elismertelÉ'se, valamint a különbsegek
csókkentése é~dekében il tagorszagok ugy döntöttek, hogya szakképzettséget igazoló bizonyítványokkal együtt a 2005. évtől kezdődően kiadjak a bizonyítvány kiegészitölapot (Euoroposs). amely il szakképesítések kompetenciakon alapuló leirását foglalja magába. A .bizonyítvány kiegészitölap tartalmazza a bizonyítványl kiállító intézmény nevét
és jogi. st~tusát, il bilOr1yitvány sorozatjeiét, sorszámát. kiállításanak
idópontját, a kötelező szakmai elméleti és gyakorlati tantá'rgyak megnevezését, illetőleg il szakmai elméleti és gyakorlati vizsga osztáJyzatait. valamint 11 swkképzés folyamatára vonatkozó informilciÓkat. Az
Europass kialakitásának folyamata szoros összefüggésben VJn a
sportszakmili kepesitésének összehangolásával és elismerésével europai szinte~L Ennek az aktuális kérdéseiről, jogszabályi hátteréről, lO'
vabbfl a sporlszakemberképz.és helyzetéröl. fejlesztésének lehetosegeiről sz.ól ilZ el6adas.

STRATEGIAI MoTiVuMOK A NCMlETI SPORTSTRATÉGIA
E.LÓK,ÉSzíTÉSE SORÁN
Mesterházy Attila
Esé/yegyen/óségi Minisztérium, Budapest
Előadásom két fő célja a 'Nemzeti Sportstratégia létrejöttének bemu·
ta~ása és magának a Sportslratégianak sportszakmai elemzése. Az.

eredmények alapját komplex tartalom- és dokumentumelemzes, valamint struktura It interjuk képezték. Az eredmények ~'t mutatják, hogy
már régóla megfogalmazódott az igény. miszerint il ~ ort minden teriJletét felölelő, hosszú tiwu fejlesztési dokumentum. ké üljön. A terv az
voll, hogy egy stratégia irányt adna az állam és a szféra, szereplőinek
a sporltal' kapcsolatos tevékenységek szervezéséhez. Amikor 2003.
decemberében a sportstrategia tervezése elkezdődött, alapkövetelménykénl jelent meg a SIéleskörü_ előzetes sz.akmai és t<irsadalmi vé·
leménygyijjtés.
Ezén mindenekelóll tanulmilflyozásra kerultek a
sportirányílástérinlő tanulmányok, mélyinterjuk folytak sportszakem·
berekkel, illetve országos közvélemény-kutatás készülL Az igy eiké·
szitell stratégia tervezetét a Nemzeti Sporttanacs 2005. Január 2 l -én
társadalmi és szakmai vitilra alkalmasnak itélte. Ezt követően kezdő
dött il tarsadalmi vita, mely szakmai fórumokon mindösszesen 1200
szakember részt veu. Mindezek eredményeképp él Nemzeti Sportstril'
tégia taftalmazza a sportpol::ika hosszú tavú társadalmi céljait, az ezek
megvalósitasához szükséges opera tív célokat a sporl-eg yes területein
(iskolai teslnevelés, rekreaciós célú sporl, versenysporl), valamint az
ezek eléréséhez vezető mÓdol. Lényeges momentumként jelent meg,
hogy il sport eszköz a társadalompolitika számos célkitüzésenek elerésehez, mi~t példaul a társBdalom egészségi állapotának )ilvítasához, il
közösségi kapcsoiatok fejlesztéséhez, a gazdasagi aktivitásának elő
mozditásáho~, prodiJklivitasanak javitásilhoz. az ifj(lsag életvezetési és
problémamegoldási képességeinek fejlesltéséhez, va1iamirlt az esélyegyenlőség javftásához. Az ~Ilam feladata jelenleg azon feltételek
megleremtése, mely lehetövé teszi, hogy a sport hatékonyan betöltse
mindezen társadalmi nmkciókal.

MOTOR PERFORMA'NCE OF CYPRIOT AND HUNGARIAN BOYS
WITH IDENTICAL RElATIVE BODY FAT CONTENif
Mészáros János, Mészáros Z.~ófia, Photiou Andreas, Zsidegh Miklós,
Tatár .András, Pr6k:ai András, Frenkl Róbert
Semmelweis (Jniversity Faculry of Physical Education
and Sport Sciences, Bvdapest
According to the previous results of the working group beyond the
marked geog.raphic and sub-race differe61ces the relati.ve body fal CO(l'
tent of Cypriot boys is. grealer in every ilge gröups, and also the relati·
ve frequency of overweight children and adolescents is higher than in
Hungary. Volunteer I ü to 12·year.old overweiglJ~ and obese Cypriot
boys were ínvestigaled and peirs with ídenlical body fat content (delta
F < 0.1 %) were selected from the grealer samp'le of Hungari.an school·
children. The comparison \Vas made in 152 pai~s. Beyond the comparison of staiure, body mass and metri<; Index (indicating the linea rit y of
physique) the age group differences in scores of 30m dash, standing
long jump and 1200m run were also anillysed. The Hungarian boys were slightly taller and heavier than their Cypriot counterparts, however,
the mean differences are smaller in lhe {uncti061 of grealer body fat con·
tenl, and signiftcantly greater mearl metric ind'ices (more picnomorphic
physique) characterise ,the Cypriot boys. The morphologica I differences
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are keepirIg with the consequence of hign body fal COrllenl iri both
sBmpies, Physical perforll1ances were cíifferent ill spite of the gr-eater
than 25%. but 'identical relative body fat conlerIts, Perforll1ances of the.
Cypriot boys were cortsisterttly higiiler, Mean differences rllrtge between
0.16 anei 0.20s irl 30m dash, they vary betweel1 6-8cm in standing long
jurnp, and reach or exceed lhe 30s in lhe 1200m run descrlbil1g cardiorespíraiory endurance_ Because no difference 'e..ísts between the curri·
cular PE: classes in the lwo cOlJntries. and lhe ratios of physical ly actio
ve children élre also very sim:lar '(nevertheless lhe high level of habitu·
al physical activity is not characteristic in our subjecls) the significant
differences Céln be lIltributed to lile differences in lifestyl'e, Accordíl1g
lhe relative frequencies of overweight and obese children the risk fllctors come frorn high ratio of depot fat are same. nevertheless in the qualification of Bouchllfd the overall risk come from the ,Ievd of obesity
and cardio- respiratory el1durance. In this 'naMer the cOl1dition of
Cypriot boys can be qUólified as being slightly better,

lAKÓKORNYEZET, SZOMATIKUS ÉS MOTORlKUS FEJLÓDÉS
Mészáros Zsófia, PhOti0U, Andreas, Zsidegh Miklós, Mészáros János
Semmelweis Egye/em Testnevelési és SporetudomJnyi Kar Budapest

Az urbaniz~h lakókömyezet gyermekfejlódés szempontjából, ked·
vezö hatásait már közel 30 eve leírtak a haza humánbiológllSOk. A kiemelt tényezők: az ingergazdagabb környezet, az infrastruktúra (szolgaltatás) és az egészségügyi ellatas. A l1agyvárosok ..fejlődése·· azol1bali már sok esetben elérte azt a kriti:{us határt (népességel), me,lyen
.lll I a lakosok számának l10vekedése és (JZ életminőség korábban bIzonyitott kedvező kapcsolata korlátozott vagy egyes régiókban éppen
már a negatív hatások (túlzott beépités, az épületek iülagának romlása. stb.) dominálnak. A vizsgálat célja összehasonlíta[1i egy nagyváros
kertvarasban (n~'60), lakótelepen (n=72) és a belvilrosblln (n=74) élö
gyermekeinek testi és motor,ikus fejlödését. A település megnevezéséhez. az iSKolafenntartók (önkormányzat és az érinteIt egyházak) hozzá·
jilrulását irásos kérésük ellenére nem kaptuk meg. A vizsgált {iúk az al·
talános isko1.a els6 osztályos lanulói. A külöl~bözö okokból évísmetlök
aóatai! nem dolgoztuk fel. A településen müködö 16 állálános iskolából 12-berl 9yüjtöttek adatokat f~lévenkél1t. 2003 es 2005 között. A
minta lehat az ildott településre néIve reprezentatív Az elemzeIt változók: lestmagasság. testtömeg. melrikus index. relativ testzsírtanalom,
30m futás, helyb61 tilvolugras, kislabda-hajitás és 400m futás. A csoportok átlaga 'közöl ti k li lön bséget egyszempontos variancia -an aIizis
után f-prób.aval elemezték váJtozónkén~, A testmagasság mintankenti
és vizsgálatonkénti atiagainak 'hasonlósaga mellett a testtömeg és a
relativ testzsirlartalom következelesen kísebb voll a k,ertviirosiak csoponjéban. A:l át l,llgok rangsora ban őket kövelté,k il belvarosbal1 tanu·
lók és a legnagyobb depózsir átlagok ~ lakólf'lepi gyermekeket jelle·
meiték, A motoríkus teljesitmények alapján kertváros, belváros, lakótelep a ra ngsor, de a kislabda-hajitas prábában a'! átlagok küiönbsége rlem szignifikáns, A gyermekek slociális helyzetére vonatkozó
egyetlen információ (az iskolcfenntartó áUalbizlosÍ\,o,t étkezési hozzi!járulas) alapján a belvárosban és lakótelepen élők tekinthetők hasonlónak és e tekintetben is legkedvezőbb a kerlv3rosban tanulák helyze·
te. Ezekben az iskoii!kbal1 egyetlen csalild sem igényelt. támogatasI.

A KtZILABDÁZÁS ITCHNJ'KAI ÉS TAKTIKAI, ELEMEINEK
HÁROMDIMENZIÓJÚ MOZGÁSELEMZÉSE
Mocsai Lajos, Stuber lstvárl
Semme.lweis Egyetem Tes/nevelés és Sporttudományi Kar, Budapest

A sportmozgások térbeli elemzésének frontji!ban a mult év soran is a
kézilabdázás mOlgásaina'k vizsgálata állt. A:z. elmúli év soriÍn további,
az elemzések als'panyagilul szolgáló háromdimenziós videó-felvételeket készítettÜI1K. Ujabb fel vételek készültek a TFSE n6í kézi Iabda csaplltanak wgjaival: az év soriÍn letrejött legértékesebb dokumentumot
azonban kétségkivül az. az (alkalmanként két különböző kameraálli!sból készült) sIlereo-felvetel kepezi, amelyel1 az olimpiai felkészülés
utQlsó időszakában, teljes egészében rögzitettük A Milgyar Nöi Kézilabda Válogalottnak a francia válogatoltal Veszprémben ill. Budapestel1 a
SporlcsarnokbarJ JejátslOLt edzömérkŐzéseil. EI.végezlük e feivételek
kivillaszlott részleteil1ek digitalizálilsát, s a szakmailag legfomosilbb jeleneteken megkezdlük a taklika térbeli elemzését. Mil1thogy az általunk
fétrehozott vizsgálóTendszer olyan körülményeket biztosit, a játék
osszes rÉ'.sztvevŐí rnozgásanak valódi sztereoszkópos térben történő
méré~ére és matematikai elemzésére, afnelyek eddig nem álhak a
sporttudományok rel1delkez'ésére, velóban "új úton indullunk el'". A
most következő vizsg,álatsorozataink so"án kell -kialakítanunk a mérésnek és az eredmények elemzesének azt il módszertaniit. ame'ly il játékosok egymassal összehangolI mOlgásal1ak leírasa. s a mérések eredményének matematikai elemzése 'lévén leginkább alkalmas arra. hogy
a csapatjáték bonyolult taktikáját egzakt módon jellemezzük. E vizsgaIatok során feltételezhetően módunk lesz arra ls, hogy a kidolgozott, és

a gyakorlatban mar sikerrel kipróbált taktikai újitásokat ut6lag, tudományosan igazoljuk. A haramdimenziós felvétel'ek vizsgalala azonban remélhet61eg egyben olyan konzeklienciák levonasát' is lehetövé teheli,
amelyek '~jabb takt:kai elképze'lések megszületeséhez, majd ezeknek a
gyakorlatba való átühetéséhez vezethetnek, A sokrétű vizsgálatSQrozat
keretében többek között azl il célt is magunk elé tűztük, hogy il csapat·
játékok egyik kulcspontjának, a csele.ző mozgásrlak alapvető mdtemetikai jellemzőit meghatarozZlJk. s ezzel a csel fogalma nak egzakt definii1lásáhOl. is közelebb kerülJünk. t\ 2004 -ben Magyarországon rendezett
kéZilabda Európa bajnoksagot kisérő tudományos elöadássorozat kertében Győrben és Debrecenben, kél. komoly sikert aratott előaóás tar·
tottunk. amelyeknek sorá~ a magyar és nemzetközi kézilabda élet prominens képviselői számára összefoglalóiln ismertettük a háromdimen,
ziós v;zsgálórendszemek a [kézilabda sport terén történő alkalmaIiÍsát.
Al elmondottakat piros.kék 'Szemüveggel, val6di háromdimenziós lálvány formájábarr szemlélhető álló es mozgóképekkel illuszlráhuk. Az
előadás soran tajékoztató jelleg@el már bemutatitJk a' -ta1ktika elemzéset
célzó első térbeli méréseink eredményeit is. A háromdimenziós v;zsgálórerldszer alkalma'zilsa a mozgások tanitása. fejlesztése. ill. korrekció·
ja lerérl. Ebben az elöadásbarl elen ujsurú téma megkezdett vizsgáJódási lépéseiről szeretnék beszámolni.

A TESTÖSSZETE.TEL Es A KARDJO.RESPIRATORIK'US
ÁLl:ÓKÉPESSÉG GENERAClÓNKÉNTI KULÖNBSÉGEl
Mohácsi János, Prókaí András, Vajdai ildikó, Mészáros Zsófia, PhotiQU
Aandreas, Zsidegh Miklós, Tatár András, Mészáros János
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi KC/r Budapest

A testméretek, a testöss.zetétel és a fizikai teljesítmények minták kö·
zötti különbségei jól jellemzik az életszínvonal és az életmód változása·
it. A humánbiológiai differenciákat neveli CI szakirodalom nemzedék i
változásnak, szekuláris trendnek, Az időben egymast kövel6 hazai
vizsgálalok tapasztalatai szerint a trend következményei Magyarorszá.
gon még mindig kifejezettek. A vi~sgálat célja elemezni a 7-14 eves
naptari korú, rendszeresen nern sportoló f1iJk tápláltsági jellemzőit es a
400m futással becsült kardio-respiratorikus teljesitmenyét. Az adatfel·
veteit a főváros 10 kerOletében végezték 1977 -ben (n= 3538) és 2.003ban (n=3579), A tápláltsági alia potot él BMI-vel es a relativ testzsirtartalommal jellemezték. Az átlagok minlankénti különbségeit kétmintás
t-,próbával e!emezték a véle!len hiba 5%-os SIintjén, A testmagasság
és a testlömeg állagai között ,következetes a különbség, minden korcsoporlbal1 a 2003-ban vizsgált fiuk a magasabbak és a nehezebbek.
A jelentös különbségekel a nenlwdéki változás 'kövNkezményeirlek
tekinlik. A mintában él tömeg különbségei arányosak voltak a magasabb termette~ il 7-9 évesek korcsoporlJaiban. mig a i 0- 14 évesek
koroszlalvaiban a 2003-ban vizsgált fiúk testtömege nemcsak a magasság függvényében nehlezebb. A börredő-mérelek alapján számított
relativ testzsírtartalom a miÍsodik ví7.sgálatbaD volt nagyobb mind a 8
korcsoportban, A becslések tartalmi külöl1bözósége az alkalrnazot~
módszerek érzékenységének különbözőségét IS jelzik. A futá,eIJesitmények a második vizsga let ban szignifikánsan gyengébbek, A 2003ban vizsgólt fhJ k 10- 15 s- mal hosszabb idő alatt teljesítették 11 400 m·
es távol. A szignifikánsan nagyobb relativ testzsirtartalom hatásdi ebben az eredrnémyben nern vita ti;] afák, de megítélésük szerint jelentősebb a sutya az életmód külónbözéseinek_ A gyengéb~ fizikai teljesitmény több mint figyeirneztetö és nem szQikség,szerQen a nemzedéki vallozás következménye.

MAGYAR ÉS KULFÖLDI TORNAEDZÓK VÉLEMÉNYE AZ EDZÉSEK
SORÁIN ALKALMAZOif MÓDSZEREK'RŐL, ELJÁRÁSOKRÓl
Munkácsi István, Kalmár Zsuzsa, Hamar Pál
Semmelweis Egye/em Tes/nevelési és Sporttudományi Kar.
BudapeSI

"Az oktatási módszerek az oktati!si folyamatnak állandó. ismétlődő
össletev5i, a lanár és tanuló tevékel:lysegének tészei. a~melyek különböző célok érdekében eltérő stratégiákba szervezödve kerülli1ek alkal·
mazasra." (Falus Iván)
A kutatas célja: viz.sgalatunkban arra kereslllk a válasz!. hogya magyar és külföldi tomaedzők, miként vélekednek az altaluk ismert, és
mindennapi edzőí munkájuk során használt oktatási mÓdszetek.ről_
Oss~efüggéseke\ kerestünk a külonböző tudásszintú versenyzők magyar és külföldi edzőinek módslerekrőllllkotott vélen1ényei közötl. Az
oklatási módszerek számé a tor.naedzés folyamatában is gyarapszik. A
magasabb szintü eredmények elérése - a torr'Iaszok egyéni adottsilga·
ihoz alkal'mazkodva - újabb és újai:>b módsze;ek kidolgolá.'\át leszik
szükségesse. Ez az edzöi tevékenység a zálogd a tonna edzés eredményessegének és hatékonyságának. valamint a sikeres mozgástanilási
es -tanulasi folyamaInak.
A kutatas módszerei: a felrnéreshez egy három részből álló kerdöivet
állitonunk össze. amit Magyarország minden !ornaszalwsztályában ki-
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oSLtottunk. Emellett - nemzetközi .torna versenyek en - külfőldi tornaedzőkkel is kitöltettük it kérdÓivet. A vizsgált személyek között egya'rant voltak. Gedmérlyeik alapján nemzetkÖ'zileg elismert szakembe·
rek, valamint a Nemzeti Bajnokság minden kor- és minősítési osztMyaban versenyző tornaszok edző i. Az edzői vélemények és a praktikum
sok szempontú vizsgilla:a azért lényeges. mert a mindennapok edzésmunkilja soran alkalmazott ed'zői módszerek legalább olyan széles
skálilll mozognak, mint amennyire sokszinü a vizsgálatba bevont
edzők versenyzóinek eredménylistilja,
Az eredmények jelentősége: 1', vizsga lat során kapott eredmények
alapján többféle összefüggést állapíthatunk meg, illetve következtetést
'Vonhatunk le. A feldolgOlott kérdőívek annaK lehetőségét teremtik
meg, hogy meg,állapítsuk: a megkérdezett edzők milyen aránybill1 alka Imal.l.áK a didaktik ai rr:ódszereket egy speciillis terüli:ten. a spo,tlornilban, Az adatokal összesitve az edzői vi>lemenyeknek egy sportág -specifikus rarlgsma is lelilllit'ható.

EGYENSÚLYVlZSGÁlAil"OK

Al ÁLTAlÁNOS ISKOLAI TANULÓK MJNTÁJÁN
Müller Anelta
Szolnoki

Főiskola

Turizmus Tanszék, Szolnok

A koordinaciós képességek szerepe il sporlteljesitméllyben legalább
olyan jelentöségü, mín~ il kondiüionális képességeké, Ennek ellenére a
koordinációs képességek merésével foglillkozó vizsgaló eljárások !lem
képezrlek olyan teljességre lórö rendszert. mint a kondicionális képességeket mérö próbák. Ezért próbillkoztilm meg a dínamikus é,s il' sli!'
tikus egyensúly mérésére szolgálő próbak kidolgozásara. A statikus
egyensúly mérésére az egy percig végzel~ egy lilbon ádás próbáj<1t választoltam, ahol a stabjl egyensúl'yi hely,"i~tből való elmozdulást és annak mértékét vizsgáltam. A dinamikus egyensúly vizsgálaolához a ;árás
előre nyitOll szemmel, a jMás hiltrafelé nyitOll slemmel, a járas előre
vizual is kontrol! nelk81, iIletve il jobb és il ba Illlábon végzett szókóeles
feladatokat kértem az al'ábbi pály an. felrajzoltam egy 6 cm vastag és
5 m hosszú silvot, ennek a. sávnak a középvonalától balra és jobbra is
10-10 cm-t kimérve egy milsik sávot, illetve eltol a köZ/'pvon"ltól
szintén balra és jobbra is 20-20 cm-es savot is, A feladat teljesi:ése ak·
kor számítoll ponlosnak, amennyiben a tanuló a középső 6 cm sléles
sávban teljesitet~e az egyes feladatokat, ha a következő silvtartomarlYba iépett az kis elteresnek, azaz ..kis" hibának szamított, amennyii<Jen
1llegszelső ,ávba esett íj lalajfűgas, úgy il .,nagy" hiba kategoriilbiJ ker(itt besorolásra. A hibák számán tul il hiba ..súlyossága" is definiál,ilsra került. Ezen az 5 méteres távolsagon bejelöltünk 25 cm-es kereszt
vonalakat, melynek soran il.l előfordul6 hiba "helyéről" is in!ormáIÓd·
hattunk, Valamennyi kísérleti személy, piilyan végzett mozgasal videoszalagra rogl.itett0m és a visslajátslott feivéte! a:lapjiln az előforduió lépéseket. hibákat az 5 méteres távolság 25cm ·es szakasza in az ala bbiak szerint kódol va ke,ült értéke~ésre: egy 3 karakterool álló számjegy
alapjan (OOO), m<'lyben az első erték az oldalasságot j 1'.1 zi (1 ~O" balra
kitérés, 200~ jobbra kitérés), A rmilsod~k ka:'akter llZ alsó végtag olda·
lasságát jelzi (010~ bal láb, 020= jobb lilb), A harmadik karakter pe·
dig il. kitérés mértékét jelzi (00 l ~kis .kitérés, 002~ nagy kitéués), A 3
karakleres kódot a későbbi számítógépes feldolgozáshoz (SPSS), még
külön alkalmassá kellett tenni,. Az egyensulyviz.sgáléltokhoz a mintát a
4. 5, és a 8. osztályosok körében végeztem.

Az

eredményekről:

• A dínamik us egyensúly gyakorlatokban il Ilúk, mig a statikus, hely.
zel megtartásában a lil:1yok jobb eredménye fígyelhetö mefl.
• A statikus gyakorlat esetében a fáradásl effektussal is szamolni
kell. mely il híbák növekedésében következett be,
• A két nem teljesitménykülönbsége a vizualitás kikapcsol<'lsilval
(csukott szem, hátrafelé jarás) növ~kedett.
• A 8, osztályos Iluk valamennyi dinamikus ~fJyensúly feladatban
magas teljesítményt nyújtottak. A lánYOK te~jesitmény,e ingadozóbb al
életkor. :Jletőleg a járás és szökdelés feladat függvényében,
KIÉ IS A MAGYAR SPORT KINEK ÉS MEKKORA ÜZLET MA MAGYARORSZÁGON A SPORT

Nagy J6zsef
/'!emzeti

Slabadidősport

5zöve15eg, Budapest

Napjainkban ritkán jut figyelem a sporteredmények "termeléset"
biztosit6, vagy biztositani igyekvő gazdasági háttérre, noha fontossilflat senki nem vítatja. Az érdeklődés Jellemzoen megreked az allami
sport-kol.tsegvetés eg,yest tételeirlek vitája körül, de a sport gazdasáfJi
szerepe ritkan kerüi áttekintésre, noha számos sajátossagot hordoz,
A sportot, mint üzlet,i élet egy szerves reszét ritkán tarjak fel a mefljelenő publikaciók kellően objektív és átlillható adatbazisokra építő
módszerekkel. A gazdasági lapokban - pl. HVG, Vilaggazdaság, figyelő. stb, - jellemzően eseti llgyek9ől indított állalánosítások olvashatók, s csak sz(ík körből származó tapasztalat révén kerül bemutatásra

spo~tüzlet. A terna kapcsiln megjelenő felszini je'lenségeiről szólnak
a' szerzők leginkább. A jelen előadas szerúije az adóbevallJsok feldQIgozoll friss statisztikilit vette adatbaziskenf górcső alá, hogy megpróbáljon képet adni a fentebb emlitett kérdésről. )\\egitélesern szerln~ ma
ugY(lniS ez il legmegbizhatóbb adalbúis e tér~n, bár tudjuk, hogy az
<tdóbevaílasokban sem jelenik meg minden, de az mar egy mas milfa·
jú publikációt igényeine. [ ,becsület faktor" terén fellételezem, hogya
sporttal foglalkozók adózá'si hajlandósága·őszintesége megegyezik a
gazdasag egyéb területein tény ked ökével. Különösen izgalma-s és korábban szinte publikálatlan oldal il tulajdonosoké, akik aspoItban üzletet ~átva, vagy eflyéb érzelmi céloktól vezérelve fektetik tökejüket
sportvállillkozásokba, Kik ök, ho! vannak jelen a sportpiacon, nyernek
vagy vesztenek sportbefektetése iken') Kapnak·e kedvelrllényeket, támogatást II sportüzlet szereplői? A vállalkoi.áSok közül azok kerültek
a'l elemzést szolgá ló slatiszt,ikákba, akik fő-tevéken ységke nt o! sport
va'larnelyik terL:tletét jegyeztették be, azaz a sportszervezést. a sponletesitmények bérbeadils3!, il sportszergyárt.ást. vagy il sportszer/spor.
tárú kereskedelmet. Ez a piac e vállalkozások forgalma szerint nem ki·
csi. A legutóbbi publikált éves adatok szerint M()gyarországon 350 Mil·
liárd ft árbevétel're tettek szeri e cégek. Eredményességlik azonban
harmad akkora, mint a flézdaság más területen tevékenyked6ké, noha forgalmuk dinamikusilfl emelkedett. A foglalkoztatott alkalmazottak szilm~ meghalildta a húszezer fől. A belekte!ők közt igefl aiacsorlY
a külföldiek ará ny<'\ , s feltűnő. hogy hazai bankok gyakorlatilag nem
találhatók a tulajdonosok közl.
.
il

Al.

EOSE- KElDEMÉNYE1ÉS, MAGYARORSZÁG

BEKAPCSOUODÁSI LEHETÓSEG EI APROGRAMBA
Nagy Tamas
Budapesti Corvin us Egyetem, Budapest
A EUrOpei11.1 Observatoire of Sports Employment (EOSE) nevu szervezetet 1994-ben alapitották meg a nagy ha.gyományokkal rendeLke7-ö
európai sporttudományos és oktatási szerveződés, a European NetIVork for Sport Science Education and Employrnefll (ENSSEEj keretein belül. Az EOSE.célja, hogy segitse a munkapiaci folyarnatok meg·
ismerését a sportszférában. hiszen európai szinten az ilgazat szereplői
részéről egyre l'lagyobb igény mutatkozik eere. Az EOSE egyik legfontOS(lob feladata, hogy segitse az európai orszagokat sajilt nemzeti és
regionális kutatási projektek elinditásában, illetve 'Kutatóközpontok ki·
alakitas:ában a spört és foglalkoztatás. sport és oktatás térnakórében,
Jelenleg hat kutatómühely a tagja ,a szervezetnek, de folyamatban van
újabb központok felvétele is, ,Iv\agyarországon jelenleg nagyon keveset
tudunk a sportszféra foglalkoztatási viszonyairól, pedig az ágazat sze·
replőinek es ct spQrts~akembe"eket kepző intézményeknek forllos len·
ne ismerni a rY\lmkaeröpiaci folyamatokat. tendenciákat. Hazánk számaral az EOSE.hez való c:sa~lakozils jó lehetőség lenne a felzárkózásra. ezen a területen, előadasomban ennek lehetősegeit és feltételeit tekintem ál.

A TILTOn TELJESíTMÉNYFOKOz6VAL

VALÓ V1SSp\ÉLES ~ÜNTET_HETŐsj:GE, AVAGY!> DQPPINGGAL

VALO VISSZAÉLÉS B{JNTETOJOGI fELELOSSEGRE
VONHATÓSÁGÁNAK REKODlRKÁLÁSA

Nagy Zsigmoncl
Milgyar Olimpiai BilOt!sag, Budapest
Az Athénban megrendezett XXVIII. Nya.ri Olimpiai Játékokon elkövetett magyar doppingvétsegek sajnalatosan igaw'lják, hogy co tiltott
teljesitményfokoz6 szerek és módszerek .lv\agyarorszagon széles körben hasznalatosak, iIIet'Ve forgalomban hozzáferhetöic Annak ellerlére.
hogy tudományosan ·és szakmailag bizonyított a tiltott teljesítményfokozók veszélyessége a táusadlllomra, a jogalkotó hallgaL A B;inteto
Törvenykönyvrő) szóló 1978, évi IV. törvény 283IB, §-ilt több okböl is
alkotmanye!ienesnek ~a:álta és megsemmisítette az Alkotmilnybíróság
;WOO, december 14-én 47/2000. sz, határozataval. Azonban az Alkotmanybir6ság határozatában riÍmutiliott flfra, hogy @ teljesitményfokozó szerek hasmálata, ~I'őallitása, forgalmazása, kereskedelrne stb. a
versenyszerü vagy hiv'atásszerü sporttevékenység körében, illetve
'ezekkel összefüggésben olyan társadalomra veszel yes rnagatclrtásként
jelentkezhet, amely büntetöjogi szankcionálás! igényel. Az ilyen büntetőjogi szankcionálás önmagában nem alkotmányellenes, ezért a jog·
alko:ó - az alkotmányos büntetójog keretein belül - nincs elzárva a
megfelelő bÜnl.etŐjogszaoályOk megalkotásatóL A megsemmisitett
büntetöjogi norma lehát csupan az ismertetel'l alaki hiimyosságok
okából volt alkotmányellenes! SaJnái'atos módon a jogal.kotó 2000. decembere óta hallgat kettő öniÍlló képviselői inditvány (2002, december
12,: T/1789, sz. és 20(13. aprilis 14,: T/3725, sz.) ellenére, és nem teszi meg a szükséges Iépéseket a tiltotl teljesitményfokozó szerek és
módszerek a!ka'lmazása és forg,almazésa el'I en , pedig a XXVIII. Nyári
Olimpiai Jatékok doppinfl vétségei rámutatnak ennek igényére és ha-
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laszth~tatl~ n jogi sza~alyozasára. A Magyar Alkotmánybirósag
47 /2000 ~é.ltilrozatában rámutat a tiliott teljesilményfokozókkal való
viSSz~éles Büntető rörvénykönyvi tényállás meg:állapilásának es
szankcionálásanak I'ehetősegére és felhívja a jogalkotót, az ~Ikotmá
nyossági el6írások megtartása mellett, hogy fogalmazza újra és hozza
összhangba az AikOlmilnnyal a 2000, december J 4·én megsemmisített Btk, 283/B szakaszát a magyar társad~lom es sport védelme érdekében, A szégyenteljes athéni eseményeket követően sikerrel lehetne
kezdemcnyezni eg,y ol,yan törvény megalkotását, amely kellő erővel
'léphet fel a doppinggal. mint ~ lársad~lomra veszelyes jelenséggel
szembe~l. A magyar versenyzők athéni doppii'lg vétségei, alapjan kétséget kizáróan megállapHhiltó, hogy bármely doppingügy feltárásat kizárólag hatósági eszkőtök igénybevételével lehet eredményesen elvégezni.

A SPO~TOLÓI KOMPETENCIA,ELMÉLETI

ES GYAKORLATI KtRDESEJ
Nagykáldi Csaba

Semmelweis Egyetem Testneveiési és Sporttudományi Kar, Budapest

Az álwlimös szóhaszniÍlatban kompeten<;ián ér~ük, h~ az egyén valamely terúJeten felkészült és ezért megfelelő szakvéleményre vagy levékenységre képes. A sportpstichológiában a fogalom valamely feladatra való megfelelést, és a cselekvés végrehajtásának a1 esélyét jelöli. Ha vállalkozik egy 'Sportágra (sportágvá'lasz:ás), v~gy h~ felvállal
egy feladatsor\. meccset, versenysorozatot, akkQr kompetenciáról beszélwnk. Az elméleti megfontolások White, R. (J 959) munkássilgáig
mennek vissza, aki a kereső (explorációs) késztetésnek és az öi'linditotla mozgások késztetésének (motilitás) adta a kompetencia elr:levezést. Lényege c hogy az egyén reakciói az elsődl,egesek (R-S kapcsolat), amellyel befolyásolja a környezetet. Ily m6don belső (intrinsié)
motivációval önir'ányitásra tesz szert. A végrehajtott akciók sikeréről
külső viss1il ielentés (fee<Jback) révén kap információt. Miutiln ez lehet
siker és kudarc is, az egyén számára kuICS-,kérdés. hogy milyen hely.
l.etek. feladatok megoldásár'a vállalkozik, tehát milyen nagy kockáza·
tot vállal. Kockázat nélküli helyzetek megoldásához :lem kell kompetensnek lenni. Bemutatunk néhány kompetencia modellt, amely további következtetésekel tesz :!ehetővé (Shavelson. Hubnür, Stanlon,
1997, Fox, 1.988, Sons.troem, 1984). Ezek aTeljesítménycél Motiváció
elmélet, az Alwl6nos Enkép modell és az Onértékelés modell, amely
feltárja 11 sport kompetencia rétegeit es kapcsolatat a teslneve-Iéshcz
és sporthN. Mindez reméln.etőleg ,elkerülhelővé ;eszi a túlzott egysze·
rüsítesi törekvéseket a kompetencia felfogásában.

AZ EURÓPAI UNiÓ ÉS A MAGYAR NEMZETI SPORTSTRATÉGIA
VJSZONYRENDSZERE
Nagyréti József
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

Kontextus
Az Európai Unió es a i'-'lagyar Nemzeti sportstratégia közötti viszonnyal foglalkozik a kutatás. Az Uni6ba való belepésünk óta kiemel·
ten kell kez,elnünk azt a 'kérdést, vajon ;ogszabályaink kompatibi:isek
az Unió szabályaival vagy sem. Magyarorszag sportjanak központi je·
lentőségű< dokumenluma lesz ~ Magyar f'iemzeti Sportstratégia. kérdés
mennyiben egyeltethető össZe tartalma az Unió joganya.gával. A Magyar Nem7.eti Sportstratégia il sport teljes verW<umat iltfogja, és be·
mutatja il következő 10· 15 év felada tait, va la mint meghatározza azt a
kivánatos állapoto\, amelyet ezen időn be'lül el ,kell, és el iehet érni,
MiJgyarorszag 2004 május I .-ével csatlakozott az Európa; Unióhoz, a
csatlakozással pá rhuzamosa n ·a csatla kozási szerződéssel ósszefüggésben- harmonizálták a magyar joganyagot. Mostantól, a magyar ál·
lamnak mint teljes jogu tagnak folyamalosan összhangban kell tartani
jogszabáJyait az Unió törvényhozásával. Az Uniónak valóstinüleg nem
,lesz közvetlen végreh~ jtó-jogszabalya Ikotó ha tá sköre a sportü~yek
ben, addig az "alapelv" érvél'lyes marad, hogya sport. t<rgáJíami hatás·
kör rés·ze, minden szimbolikus jogalkotas, deklarativ alkotmányozás
ellenére. Al Unió nem foglalkozik k6zvetlenül a sporttal. de ez nem is
felad,ata. sot nem is szükseges ennek ~ struktúrának a megváltozás~.
Az éppen elég, ha az uniós alapelvek szerrint seg.i!i a civil szféra min·
den reszél1ek demokratikus működése\, ha a törvényi ,környezet 5tabil,
lassú változásai következtében a sport feltételrendszere fejlódik. és
kibővül. Ezért az unió igyekszik megakadályozrli a tagállami tulkepá·
sokat, megsemmisíti az uniós szabályok kal szemben álfő szabályozást
akar t~gálllami. akár szövetségi, akár közvetlenül egy versenyhez köthető ill. A kutatás cklja tehát il következő: megállapitani a Magyar
Nemzéti Sportstrategia Európai Unióval való kompatibilitását; aprob.
lémás leuületeket el<!mezni és más európai ország, megoldásaival
összehasonlítani a magyar megoldást: amennyiben lehetséges ugy
mindkét fél számára kielégí~ő váitoztatást javasolni a kérdéses területek esekben.

Módszerek
A jogi kutatások alapvetően dokumentum- tartalomelemzésre épülne k és logika i analitikus elemzés re épUlnek., Primer módszerem tehát
a kész dokumentumok feldolgozása, összehasonlítása. Az Uniös jog·
szabályok mennyisége miatt a teljes Joganyag feldolgozilsa, lehetetlen.
Ezért az EU"fópai Unió Jog~nyagát tekintve egy kivillasztott sz~kiroda
lom és a U~i6 félhivatalos sports~ratégiája iilapjim dolgozom. Ako:1l1ik·
tust eredményező jogterületeknél természetesen az eredeti forrásokhoz
nyúlok. A magyar sportstratégia terjedelmi ,korlátozások nélkul egészében feldolgozásra kerül.
Követ,keztetés
A fenti bekezdésekbol talan Ligy vélhetik egyesek, hogy az Unió szabályainak és a Magyar Nemzeti Sportstratégiának ,nincs oly sok köze
egymáshoz. A sportstrategiát össze kellett egyeztetni az Unió jogszabillyaivai és ahhoz, hogy jól m'Jködjön. össze kell hangolni az Unió ez
irányLi szakpolitikiijilVal. Ellenkező esetben az Unió bíróságán megtá·
madhatóvá válik a szabályozás és az Unió pénzügyi forrásait nem lehet bevonni a program finanszirNásába, Barmely lehet6seg bekövetkezése asportstratégia bukiJsát jelenteheti , A magyar politikusoknak
és törvényelőkéSzltőknek ez a munka megl viszonylag különösnek t(in'
het. RáadásUl c: hazai jog és az Unió szabályainak narmo:lizálésa a ré·
gi tagállamoknak is sokszor nehézségeket okoz. A politikusok politi·
kai döntéseket hoznak. A Nemzeti Sportstratégiát a GYISM (Gyeflnek
I~úság és Sport Minis'étérium, melyet közben megszüntettek és a sport
állami iegfelsőbb iranyitását a Nemzeti Spor! Hivatal, 'N-SH vette at)
megbizásából dolgozták ki, tehát e program politikai dokumentum,
amelynek jogalkotási folyamat végén célja a jogszabállyil alakulás. Az
erőteljes politikai indittatás az.t is jelenti, hogya vitaanyagot nem csak
szakmai, hanem elsősorban poiitjk~i okokból fogják támogatni v~gy
elutasitani. Remélem mindenki előtt vilagos. egy tagállami belső pol!·
tikai döntés nem irhatja felül az Uni6 alapokmányait. Ha erre minden
érdekeJ~ ráébred es ehhez az ébredéshe·z ki'Jtatásom hozzájárul akkor
úgy erzem a kutatásomnak van haszna a társadalom számára.

NYOLCVAN ÉV A TESTNEVELÓ TANÁRKEPZÉS SZOLGÁLATÁBAN
Nádori László
Semmelweis Egye/em Teslnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

A Magyar Királyi Testnevelési Főiskola, il TF nyolcvan evvel ezelőt·
ti létrehozása fonlos igénYl elégitett ki. A köwktatás számára szakkép·
'éett testnevelő tanilrok képzése évtizedekig f-!úzódott. Meg kell aJlapítanunk, 'hogy elődeink ·a kultuszKormányzat. elsősorban Klebelsberg
Kunó miniszter döntése nyomán 11 kor színvOIlaiának megfelelő intélményt teremtettek, A főiskola néhany év alatt a magyar testnevelés és
sport európai rangú nevelő-képző.tudomimyos bázisa lett, Az előadó
dokumentumok és saját tapasztalatok felhasználásáva,1 követi végig a
képzés fő irányait. a személyi és tárgyi feltételek megteremtesének fo·
Iyamatát. Utal arra. hogya TF tanárképzése mennyire tanuló centrikus
voit, U'gyanakkor már a 30-as években olimpiaí bajnokokal és helyeletleket neveltek tornában, atlétikában. Felismerték, hogya !<épzés
tartalmának ercsítése. ga,zdagsága mindenek elött szaktudással. az
okt~tási. ~dzésí gyakorlatban s~erzett tapasztalatok fe.ihiismá Iasáva I
érhető el. Negyedszázad elteltével éj, kutatás intézményi hilttf>re is megteremtődött. A testneyelés es sporttudomány megalapoIOttságának
bizortyitékai - tárgyát, rr.ódszereit, elméletek körvonalazzák, fogalmi
apparátusa kellő mértékben füg~etlenedelt - jelzik. hogy méitán kapotl a hazai és a nemzetkőzi tudományos fórurnokon elismerést. megbecsülést. Az elö~do 1938- 1941 közölt kisgimnazistaként rendszeresen sí.~~epelt a Tf hall'gatók gy'akorló iskol~jilnak (V~rösmarty Mihály
GImnaZIum, Budapest) csapataban. 11943·101 pedig mmt hallgato, test·
neveí'ö -tanár. sp0r';vezeiő, majd egyetemi oktató és tudományos 'kLJta·
tó jutott el az egyetemi tanári cím elnyeréséig,

UNIÓS ELVÁRÁSOK A SPQRTSZAKEMBER KÉPZE.sBEN
Nádori László
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sp ort tudom anyi Kar, Bvdapesl

A sport elsösorbiln a nevelés eszkőzekent, mjndig fomos szerepet
kapott az unió oktatási, kepzé~i és kulturális politjkáiban. Ennek cllenéte csak a k ilencvenes években Amszterdam Szerződésben ( 1997) ka·
pott helyet a sport uniós dokumentumban, a szenődés egyik függelé·
kebe~, A Nizza i Szerződés (2001) rr.in jelezte. hogy il 'sport beke rül az
unió Alkotmányos Szerződés~be, a tagállamok hatilskörebe utaltan.
Az unió il sportszakemDer képzés - tehát a testnevelő tanár képzés,
edzöképzes, sportme.nedzser képzés, sportvezeló, továbbá játékvezetó
es verser.ybiró ké;Jzoés - terliletén aján lasokat teH, támogatást nyújt·
hat. de nem avatkozhat bele a hazai sZ<lbályoziJsba, ~ szubszidia.ritás
elvet ke,1I szem előlt la~tania. A forlnális nevelés intézményeiben létre·
Jött testnevelés a XIX. sz. végétől szerepelt a nevelési tart1llmak közölt,
minóeflekelött az ilrisz~oteieszi harmOrlikus egyeflsúlyra törekvés alapján. Figyelmeztetés jelei utalnak arra, hogy az iskolai téstnevelé;: és az
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egyesületi sport t6rle.nelmi megitelese, szerepe, változása átalakulás
előH es alatt ail Európa, orsnig(liban, A felmerül6 ,j<lhivásoknaka SpCDrts2akember kepzés területen is meg kell felelnünl< és a slukséges módositásokat, korszerüsiteseket el kell végeznünk, hogy hagyomanyainknak megfelelően, európai sÚ1Vonalon dolgonurlk. A sportszakember kepzes korszerüsitesének nillunk is napirendre kell kerülnie, A kor·
szerüsitesi folyamatba a tanú és tanitóképzo intézményeknek, a sportági szakszóvetségel<nek, oa szerveza, marketing ~s kommun~<á'ciós
szakembereket kepző intezmér\yel<r\ek kezdeményező szerepet kell
kapniuk, ill. vállalnilIk. A sponswkember képzes irányitóinak a sport
val6ságos érték.eirÓ!, a plogramok hatékonyságáról k,ell meggyőzniuk
a dÖnteshö26kal. liogy ők is átértékelhessék a sporlszakernber képzés! érlrllő allásfoglalásukat, a sport valós szerep~nek, il nyújtott szol·
gá Itatások súl yána k megfeleloen. A sza kemDerképzés fejlesztése ki·
emelt jelentősegu az unio gazdasági fejlődése, az unió polgárainak
éietminősege szempontjából. Ezert az unió támogatja a Nizza
Szerződés sterjm ill
• tagorszagok felSŐGktatással és tudományos kUlat<lssal foglalkozó
intézménycmek egy üamúiködéset,
• a főiskolai, egyetemi oktatók es hallgatók cseréjét, - a tagorszá.
gok kepzési szerkezetet !>rintő tapaszralatcserét,
• a diplomák, tantervek, felvételi követelmények kó.Jcsönös elismeréset,
• az unióban elfogadott hivatalos nyc"ivek elsajátitását.
A fent: ta mogalasil ,elve k von atkoznal( a spor tsza kemberképzésre is.

EGY ÚJ KIHiVÁs: A SPORTOLÓI SZEMÉLYISÉGVÉDELEM
INemes András

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sportiudományi Kar, Budapest

A személyiségi jog-vedelmi mectilanizmus m(íködése a testnevelésben és sportban tevékenykedő szakemberek szamára ele.ngedhetetlen.
Megfelelő publicitás esetén a magyar sportban időnként felbukkanó
személyiségvédelmi jogszerutlenségek minden bizonnyal kiküszöbölhetóek lennéne!<. Az el6adasban citált jogesetek es feltart hiányossagok seg,\ségül szolgalnal< mindf'nekelőtt a jogalkalmazás, de talán a
jogal!<otás szamilra is. A sponoló szemelyisége komplex módon védett
jOgtiHgy: részint, mert ember végzi a spomevékenységet és az ember
nem vitatottan s7.emélyiség, részint pedig azért, mert maga a, sportolás fokozott rizikóérzékenység(i tevékenyseg. A ~ársadaJmi munkame··
gos7.las mas területein legalábbis szokatlan az ill intolerancia, ami a
sport világában nagyon is jelen V,iiP.. A média a sikerembereket kéret·
lenul is l"-éizszerepiővé avatja. rájuk pedig má$ személyiségvéd'elmi "Híréshatért" szab a jelenlegi birói gyal<orlat. Nem egyenlő az elvárás a
kÖlszereplők I<özött sem: egy világbajnok élsporto'ló nem engedheti
meg magának azt, amit egy ugyancsak világhirű szinész. filmrendező,
vagy zenemüvész megengedhe!. Az elóbbi még az eselieges betegse·
gét is többlelteherÍ{ént kénytelerl megélni, mert a gyógyszerterapia lel1etósege - é hatöartyag függvér\yében - a WADA lista által korlátozott.
vagyis az él sportoló számilra il. "maradékelv" il. terápiás mozgástér. Az
utóbbi ,közszereplői kategória a nevetségesség határát súroló exkluzív
klauzulál<l<al igye'kszik védeni a szemelyisegi jogait. Az efféle szeméIy,ségvédelmi esélyegyenlőtlenség onmagában is disszonáns, mert az
egységes megitélesre tórekvő jogállamban más és mas mértékkel
mér. J\\egoldatlan il sportegyesületek személyiségvédelme is. Al élet
produkál ilyen eseteket is. Jó hirnév rontás esetén például a birói gya·
korlat- jogszabály (és jobb)hiján - az egyesületben sportoló természetes sz'tmélyek slelllélyiségvédclrnére hagyatkozii{ ilyenkor. ami nyil'ván való tévedés, A sporto!ók személyisegvedelmének teruletei külö·
nösen a tesli, lelki eges2seghez, a jó hírnévhel, becsülethe2, val1asi-,
faji-, nemi identlL3shoz, személyes szabadsághoz és mozgásszabadsághoz valo jog, A névh;'lsmálaton oellil a sportbal:'l jelentőséget kaphat a becenevek védelme is: megfelelő sporteredmények utan elek
ugyanis már kifejezetten vagyoni érteket képviselhetnek, Tovabbgondolásra érd~mes a személyes adatvedelem kerdésköre, a tilokvédelem, a meg nem erlgedett technil<ai' módszerek, il .paparazzj"'·eszköztár alkalmazasa stb. Ezek a nepszerű élsportolókat előbb-utóbb vesz·
élyeztetni fogják. Fel kdl készüinünk a korábbinál hatékonyabb védekezési eszkozök felkutatiÍsara il média által megvaiósitható személyiségsérelmek eseten,

ADATOK AKOROSZTÁLYOS TENISZVERSENYZÓK JÁTÉKÁRÓl
Nemes Gábor, Dobos Károly

Semmelweis Egyetem Testnevelési es SportwdomiÍnyi Kar,
Budapest
Közel öt éves mlJltja van a teniszmcrközések megfigyelésének a TF
Sportjáték Tansú'ken. Kezdetben il megfigyelési technika kimurlkálása volt a központi kérdés, napjainkra ezonban a külőnbözo min6sitett·
ségu jalé.kosok kCJzdelmenek számszeru öss2chasonlitasára is vállillkozhatunk, Mindezt egy aitclunl< már bemutatott mérközéselemzö
szoftver segitségével tehetjük, amely nagy segitséget nyújt a megfigyelt játékol< feldolgoz3saban. Ez a program mintegy harmirtc szempont követesét teszi le'hetővé, tel1át CI felkészítő munka kul6nbózö területeiről (technikai-, téKtikai-, kondicionalis-, mentalis aJ~apot) egyaíánt hasznos információkhoz juthatunk. A meg{)gyelésunk 20 fiú és 20
lany mérközes teljesitményalakulásimak haltérvizsgiJlatat tüzte ki céluL A í2 f's 18 ev közötti versenyzők játékában a technika a ,legdominánsabb teljesítményt befolyásoló tényező. tehát számunkra szükségszerű me!Jvizsgálr.i a külör.bözó elemek (<ldogalás, a!apütései<, röpte,
stb.) szerepet a pontok alakulása kapcsán, A nyerő utések, illetve az
eIkövetett hibá kösszevetésével obje ktiv képet ka phatunk " ]<oroszlá·
Iyos jiltékosok mérózéseiről, fel tudjuk tárni a hibás, és ~avitásra5zo.
ruló techn iká kat Az e IŐiJdásban a következó szempontok a la pjiln ha·
sonlitjuk össze a fiu és lány versenyzők mérkőzéseil:
• az első és második adogatilsok megoszlilsa,
• az elhibázott és nyerő ülések aránya a technikai elemek figyerem.
beveteiével,
• il. különböző ütésfajlák részvétele a mérközésen,
• a különböző ütésfajták hatékonysága mérkőzésen,
Remeljuk, hogy vizsgálatunk eredményeinel< bernutatasával seg\tséget nytíjthatunk akorosztályos versenYlők felkészitését végző szakembereknek.

EGY OUMPIAl BAJNOK JUDÓS PSZICHOMETRlAl JEl..LEJw\ZÓl
NYUGAIYtI ÉS TERHELÉSES CIKLUSOKBAN
Németh Endre, Nflgykáldi Csaba
Semmelweis Egyetem Testnevelesi CS Sponludomimyi Kar, Budapest
Közismert, hogya magas leljesi~r;nényeket elérő sportol6k ma már
teljesen egyéni felkészitési [<'rvek és m6dszerek Slerint edzenek és
ne.n sematikl.!Js felkesz.itéssel Igy dolgozik juda kivalóságunk Kovács
Antal lis. Az egyénre szabott edzése:<hel felhasználják a me(lfigye!ések
tapasztalatait. azonban ez nem elégséges, Olyan tényezők feitarására
is szükség \lan, amelyek az edzői sze;" előlt rejtve maradniJk. A teljesítménydiagnos'lti kat több sportágban Nagykáldi ( 1975) ala pozla meg
stalisztikai szinten. Jelen munkánk középpontjában viszont az egyet·
,len sportolórll vonatkozó psz~oho-diagnosztikai mérések állnak. Célunk, hogy rendszeres nr.onilorozassal megállapítjuk a funkciók, tulajdonságok szintjet es aJ azokban történő elmozdulasokat. Mindezeket a
teljesitmény függvényében eJemenük es il SpOfi.OIÓ további fe!készíléseben alkalmauuk,
Móclszere!c
Asszertivitás Kérdőív (Nagyká!di. 1997). SZOf(lng'ás vonás űnélte·
kelő skála (Spieiberger, CI1. 1970, Sipos K, \ 988) Dominancia és kockázatvállalás skálák (Fahrenberg es Selg, 1970l:, Verseny Szorongás
'KérdŐ,iv (CSAl-2) Martens, R. (1977). Altalános Onha~ékonyság SKála (AOS) Jerusalem, M., Scl1warzer, ~. (1981.), Sport Onbizalom skálak, (Vealey. R. 1986). Versenyzők Onértékelési Skálái, (Nagykáldi,

1985).
Eredmértyel<: A mintegy 23 változóban végúink összehasonlításokat il fenti két ciklUS közöt[ és kimutatjuk il kediveúj és kedve2őtlen
változa sokat.

.HELYUNK A2 EURÓPA] ROPlABDÁZÁSBAW
Németh Laj,os, Jókay Zoltán, Rigler Endre

Semmelweis Egyetem Testnevelési 2S Sportrudomallyi Kar, Budapest
Elmondhatjuk. hogy hazánkban a röplabdázás immár hat évtízedes
muJtra tekint'hct vissza. A több mint [él évszazad szép eredmenye'kböl
építkező> sikeres idós1.i~kot es bizony mérsékelt s2ere.plésből fakadci>an
hullámvolgyeket is mutat. A ferfi és 11 női szakág nem kimondotlan, de
mégiscsak egyfajta rivalizációt jelent. hol il férfiak. hol a gyengébb
~rősebb- nők képviselik" szinvonalat. Amióta il já'tékosaink - mert
ha me.ghatározó, töblJ évtizeden keresztül sikeresen szereplő csapatoknak 11 íjan vagy unk, kla sSlis jiltékosoka t m ég is tuGiunk neve ln i klilföidön kamatozllltják tudásukat. az igaLi illulő erejét a nemzeti válogalottjainknak még mindig várjuk. A poszteren rövid áttekíntést
adunk Európa szjnvonalát kepviselő csapatok 'helyzetéről, il meghatarozó együttesek slilusaról, erÖsségérŐI. A fölvázo'lt képben e!helyezve
il hazai válogalottjainkat, kirajzolódik az a kép, amely szerint a fölzár-
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kózást el kéll m.aJd végeznúnk, A poszter 11 tényfeltáráshoz a mérkőzés
jellegzetes objektiv mutatóiból, kuzdelmek nagys.ágÍlrlilk felméréséból
indul ki. .Reméljük, hogy OIlmkánk a röplabda edtőil társadalom ércleklődésevel ÍJj találkozik, és segítségünkre lesz a közös szemlélet for·
m~lilsábaJ:l.

LABDARÚGÓ EDZŐK
KONFllKTUSKEZELÓ KULTU RÁJ'ÁNAK VIZSGÁLATA
Németh Zsolt
Pécsi Tudományegyetem TTK Tes/nevelésés Spo rtl udomány i Intézet, Pécs

A médiából, 11 labdarúgás ter(iletét1 többször értesülhetünk olyan hiaz edző és a játékosok közótti konfliktushelyzetekről
szólnak. Az esetek többségében ilyenkor megköszórlik az edző a munkéjeil, és egy új edzőt szerz&ltetnek. amelynek hátterében leglöbbszór
anyagi okok húzódhatnal< meg, Az interperszonális kapcsolatok mindig magukban hordozzák ai ellentétek febzínre kerÜlés&t. pv. edző személyisége meghatározza, hogyan reagál másokra hogyan lép velük
kapcsolatba. milyen döntéseket hoz. Az edzőknek jó kapcsolatot kell
kialakitaniil él játékosaival, él vezetőség tagjaiva: es a fiatalabb korosztaiyoknál d szülőkkel is. A nehézség abban rejlik. hogy ilZ elvilTások
különbözőek, de az edzóknek mindegyik csoport felé meg kell felelni.
ami eleve magába foglalja él konfliktushelyzet létrejöttét. Az edző kreativ konfliktuskezelő képességén múlik. hogy milyen hatékonysággal
~udja a problémákat orvosolni, ElőadiÍSOrr. célja. hogy felhívjam a figyelmet az edző - játékos közötti viszonyt erősen befolyásoló konlliktushelyzetek megoldasának lehetőségeire és jelentőségére. A nehézség abban rejlik, hogy minden egyes kOrlfliklus kezelésére tőbb jó
megoldas is Szürelf.let. Az' időtényező viszont korláto,z bennünke\,
amely ha.tására helytelen megoldások is születhelnek. Szeret~ém
hangsúlyozni, hogya szaktudás mellett a pedag6giai és pszichológiai
ismeretek tloKlatosan kell alkalmazní. Ennek egyik lépcsőfoka lehel a
konfliktusok mielőbbi felismerése. majd ke;1elése. Elóadásornban bemlYtatom il konfliktusok leggyakoribb okait. elöfordu~ási helyeit. kezelési leheta.segeit. A kutatils során kiderült. hogy az ediők nem minden
esetben tudták alkalmazni az adott helyzethez leginkább i1leszkedö
konn iktu skezelési módszereket.
rekről, ilm~yek

ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK PSZ\CHO-MOTOROS

'KÉPESSÉGEINEK VIZSGÁlATA
Némethné 'Tóth Orsolya
Bel7senyi Daniel Főiskola, Szombathely

Kutatásomban össze.hasorllítom a különböző óvodá'kb61 érkező
gyermekek eredményeit a figyelem, az emlékezet, a fJnomkoordinilció,
az egyensÚjoy. il mintamásolási készség. a szem-kéz koordinációs kepességek lerén, végigkisérve őket a középső csoporttól a nagycsoporton keresz,úl elsö osztályos koruk~g, mindez.! az iskolaerettséggel' kapcsoiatosal"l. megállapítandó egyfiljta. az 'ískolaérettséggJel szorosan
összefüggő mozgas-érettségi szintet. Végso célom il mozgás· mint
módszer - jelentőségének bizonyitása az iskoláskori tanulás sikerességének rrtegalapoúsában, Feltételezésem szerint azok il gyermekek.
akiknek mozgasfejlesltése in!enzivebb 3-6 éves korban a többiekénél,
jobb eredményeket érnek el a figyelem, az emlékez'et és a látott-hallott
információk összekapcsolásának képessége - mint a tanulást megalapozó pszichikus funkciók - területérl, mint társaik, A vizsgálaIban ti·
zenkét szombathdyi óvoda összes nagycsoportos g,yerekei vettek
részt, szám szerint 30 l-en. I<utatásom eredmények,ént szeretném bizonyítani il mozgás és a mozgásos cselekv-estanulás jelentőségét nemcsak tanulási és magatartási nehézségekkel kuzdö iIl_ mozgáskoordinádós zavarokban szenvedö gyerr.leké esetében, 'har\ern ép, egészségesen fejJett gyermekek esetén is megragadni a mo?gásos tanulás
és il szellemi fejlesztés integraciójában rejlő. véleményem szerini eddig
nem kellőképpen kihasznált lehetőségeket. R<rndkívül fontosnak tqrtom hangsúlyozni. hogy - hipotézisemnek megfelelően - ez nem jelenti, hogy feltétler;Jül jobb tanul6k lesznek ezek a gyerekek. il szó hétköznapi értelmében, hiszen ne feledkezzünk meg a csal~d e'lsödleges Slerepér51. viszont a tenolast megillapozó pszíchikus funkci6k közül a figyelem, az emlékezet és a latott-hallott informaciók összekapcsolásanak képessége terén eredményesebbek lesznek tarsaiknal.

TÁPLÁLKOZÁS ÉS A TESTSÚLY SZABÁLYOZÁSA
Nyakas Csaba
MTA-SE Agyélertani Kutatócsoport, SpotttudonJiínyi !{utató Intézet.
Semmelweis Egyetem. Budapest

A táp~iliékfel vétel és az energia egyensúly szabá Iyozása' a genetika i
ddottságok és il környezet kölcsönhatása okövelkeztcben individualisan
determinált, A gén-környezet kölcsönha,llÍsok élelszakaSZDnként változnak_ A tápialék egyes komponensei. il zsírok közőlt a többszörösen
telitetlen zsirsavak (PUFA) fl magzati fejlödés során metabolikus bevésődés révén befolyásoljak a le-stsuiy szabaryozásal. Kisérleti adatok
bizonyítják, hogy il' refativ PUFA híany és a PUFA szupplementáció
(rfÖ'leg az w·3 zsirsavak) ellentétesen hatnak a leSlsúlyra. az energia
házlartás endokrin szabályozasilra és il szénh'idrát· valamint zsiranyagC's~rére kisérleti állatban. Továbbá, számos hasonlóság figyelhetö meg
az w-3 zsirsavaK és a rendszeres testmQzgas anyagcserehatásai között.
Az anyagcsere és a testsúly szabalyozása szempontjából tehát a rendszeres testmozgás és a taplálkozás hathat azonos vagy akar ellentétes
iranyba.

SPORT A RENDSZERVÁlLTÁS UTÁN, MAGYARORSZÁGON
Nyerges Mihály. L.aki L1Isz1ó

Semmelwe.is Egyetem Testnevelési és Spomudomiinyi Kar. Budapest
A sport funkcióinak a: lársadalomtörténeti megközelítését ,azért is
fontosnak tartjuk. mert Magyarországon a sport társadalmi szerepe és
jelentősége az ország sajiltos törlé.neU útja következtében szinte ,a kezdetek.től eltért az európai országokban megszokoltóL Ennek három
elemét emelnénk ki. Egyrészt azt, hogy az ország a versenysport modernkori nemzetközivé valásában a kezdetektől aktív reszt vállalt.
ugyanis az 1984-ben alapitott Nemzetközi Olimpiai Bizottságr1ak Kemény Ferenc személyében magyar tagja is vo'lt. aki már addig is komolyan támogalta Pierre de Coubertin báró ez irányu erőfeszítéseit Az
ország ekkor az Oszlrák-Mauyar MonarchiÓ' része volt, és a kor,abeli
magyar politikai és kulturalis elitek :lagy jelentőséget tulajdonitot,ak az
önálló sportdíplomácianak. ,a sportolók nemzeti szinekben törtenö versenyeztetésének és az olimpiai 9yózelmek nemzeti identiti1st és összetartast generaló hatásának. A versenysport ilyen célú felhasmáiilsiH cl
Xx. Stazadban m irlkább aláhúzták - másrészt - a' vesztes vílágllaborllk, ugyan is il jeiemös területi veszteségek és a nlegtépilzott nemzetközi tekintély kompenzalasaban a nemzetkbzj sportsíkereknek minden
politikai kurzus fonlosságot tulajdonitott. H'armadrt'-szt teny. hogy Magyarországorl több rendszerváltás is végbe ment a XX, s'Zazadban.
amely témar:1k szempontjából azet érdemel figyelme~. mert a masodik
világhaborll elvesztése kommunista hatalomátvétel (rendszerváltas)
egybeesése il versenysporl politil<ai célll felhasznalasill még inkább
alahúzta, ugyanakkor kisse skizofrénhé is tette, Ugyanis a nernzetk6zi sportsikerek részben mást jelentettek az új rendszer hivatalos felfogásábal1 és propagandájában (pl. "a kommunilmus felsőbbrendűsé
gét il kapitalizmushoz képest"), részben a lakosság számára '(pl. "kis
ország. de sportnagyhatalom viJgyunk"), meiy értelmezések igy még
csak-csak megfertek egymás meHett. A hasadásos állapot azonban világossá vált. amikor a magyar sportolók al szovjetekkel versenyeztek,
hiszen ill a nemzeti jelleg egyben il "megszállókkal" sz.em~eni helylallás jelentésével is timult {"Cl sportpályán legalabb megverl1etjük
öket"). tovabba nemzetközú szil'ltŰi versel'lyzöket felvoilultató egyes
k.lubok (pl, Ferencvaros) melletti szurkolói kiilllas egyben il kommunista rendszerrel szembeni beilliítódás kifejezése is volt, vagy lehetett.
A 70'es évektöl aztán ismét változtak a súlypontok a versenysporl tarsadillmi .felhasználásaban. mint ahogy a 90-es ~vek rendszervaltilsa
ulán is. amikor a hangsúly ismét a polit,ikai funkciók irarlyába tol6dott
e!. A sajatos magyar fejlődés következtében a rendszerváltás sem ugy
mell~ vegbe il ~port területén, mint más közép. és kelet.eur6pili orszagban. A 80-as éveket ugyanis a vállalkozások :kora ként tartjuk sZamon, igy a sport területén is lazult az állami gyámkodás és szamos
későbbi vállalkozó e szférában próbálta ki az első lehetöségeket. A
rendszervaltas tei;]át a spo~,t ieJúletét már mint a vállaikozások illtal kipróbált terepet talill:a, Innen azonban nem vezetett egye~es út il versenysport piaci tipusú megsZefvezödésehez, hiszen a privatiziJCió kő
rülmenyei között a korabeli magyar és külföldi cégek és vállalkozasok
másként használták il nemzetkózileg rnt'g verserJyképes klubokat és
sporlolókat, mint il fejle:t piacgazdaságokban az szokásos, Elek a
megle'hetösen anarchikus állapotok - persze sporláganként eltéröen csak a 90-es évek végén kezdtek tisztulni, A téma alapvetöen érínti a
sport~l,lanszirozils rendszerét, melynek kapcsa n kiléTünk az iJllilms'zocializmus korálilak finanszi~ozási, érd'ekeltségi és fiJggöségi jeliemzőíre
és a nem.zetközi versenyspirál djktalta iram kél fontos je!legzetessegére, a doppingrendszerek hasznillata és az utilnpötlils nevelés kérdése·
ire, Tovabbá foglalkozunk az e1sportol6i státus magyarországi sajatszerüségeível és il sport mobilitásbeli szerepével. A sz~rkolók helyének
és szel'epének az átalakulása kÜlön figyelmet érdemeL ugyanis az at·
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lamszocializmus körülményei közöll a szurkolók - bármilyen furcsán is
hangzik - az ilitLlluk hordozott funkciók (pí. idenlitas, sz6r~kozás),
vagy a tölük szarm,g6 bevelelek, alarendell szerepet töltóttek be a
rends.zerben. (Például olyan vilagszínvonaion teljesítő sportágban,
mint él kézilabda a városi cSilrnokokban alig voit hely a swrkol6knal<,
azok zöme is állóhely), Kitérünk a szabadldösport (!ömegsporL szabadidösp0rl) államszocializmusbeli helyzetére is, bemutatva arlnak jellemzóit. Tény, hogy bár Magyarorszagon is megfigyelheto voh il 60'(\5
és 80·as években a munkaidő csökkenésének" a jövedelmek emelkedésének és il sza ba didő rlövekedésének ,az irányzata i, mel y lJj ígényeket ke~tetlek az életmódváltils, a szabadidő eltöltése és a szÓrakoztatóipilr területen, jelentös ataiakulásra mégsem került sor. Ogyanis a
még mindig alacsor1Y életszínvonal mialt a lakosság' döntő része a hivatalos munkaidő csö~(kenese sOf<in felszabadult időt a "második"
gazdasagbeli mUrlkájára forditotta, növelend6 jövedelmeit es emeler1dó fogyasztasál. Vagyís a hivatalos munkaidő csökkenese itt nem a
szabadidő növekedésevel. életmodvaltással és az életminőség javulá·
sával kapcsolódott össze, hanem túlm~Jnkával, önki?sákmanyoló élet·
viteliel és az egészségi állapot romló lrendjével. Tény az is, hogy ez az
Iranyzat a rendszerviiitas utiln sem változott meg, hisztn ekkor az
1930-as évekhel hasonló gazcasági válság és kéts,zámjegyü inflácíó
alakult ki ,Magyarországon és néhany év alatt mintegy másfÉ+mil1i6
munkahely - az összes munkahely csaknem harmilda - szűnt meg.
Tomeges munkanélküliség és elszegényedés iuányzatai váltak domi,
nánssá, melynek mélységét jelzi, hogya GIW csak az ezredfordulón
érte el ismét a rendszerváltás előtti szirltet, a lakosság jelentős részének a jövetelmei pedig még ekkor is elmaradtak az illlamszocializmus
korábban jellel! alacsony szintjétől is. A jövedelmi és társadalmi polarizilciós folyamatai egyben arra is utalnak, hogy az életm6dváltás, ilz
egészséges, önkimé!ó és sportos életvitel irányzatai a javuló helyzetbe
kerülo társadalmi csoportok számára elérhelové valtak, A sport és ver'·
senyspon szervezeti keretei és finalilszirozása is jelentős változasokat
nozott. A tar5adalmi és galdasági rf'rldszerváltás utan a magyar spo;t
és minderlküri szervezele elöször minisztériumi szirJliet kapolt. EI6bb If·
jusagi és Sportminisztérium, majd Gyermek-, If]úsagi és SportminisLtériumma alakul~. A mindenkori kOlmanyadó pirr.! jeler1tös politiklJsát
nevezlék ki a sportminiszteri pozícióba, A szocialista berendezkedésti
idoszakbarl jelentős <illami tamogatást sporlszféra elsősorban .i:lsport-szféra" ugy szervezeti rendszerében, mint anyagi támogatilsí
rendszerében válságát élI. A Jelzett spo~tminisztériumok ugyan megerősodtek és az elózöekben élspoTlra kOrlcentráló sporlszövetségi
rer1dszer tamogatásal igyeke,zett szintérl tarta.ni. A Magyar Olimpiai 'Bizottság, azonban, mely a szocialista idoszakban sLinte mint a,z aktuá!is
sporhrányiló szervezet fi6kja műkódött jelentos állami támogatással.
jelenlegi szerepe állandó politikai csatározasok szintere. A mégalkotott
új sporttörveny (sporttörvén,yek) lélrehozták nyu9ati min,tára az un,
na.gy .. ernyöszelkezeteket" (Nemzeti Sportszövetség, Magyar Egyetemi-Föiskolai Spoltslóvetség, Magyar Diáksport Szövetség, Magyar
Szabadidősport Szövetség stb,), me!y szervezetek tovább rövidilik 'az
"elo" sport finanszirozásat. A megelőző rendszerber1 jól működS és alIam ilag erosen tám ogatott sportegyesü lel i rend szer szinte teljesen
széthullóbart van minden tekintetben (sporliétesítmények ".abió privatizációja", állami lámogatás hiánya, j12lentős szponzorok hiánya). Mil'!'
den jelentős sport· szponzor-áció értékes "sportarut" elvisz a Magyar
Olimpiai Bizott5ág ill_ az előbb eml,tett nagy emyőszővetségek, Az is·
kolai testnevelés rendszere is jelentós válsiíggail küzd. Az úgynevezett
sportiskoltJk, melyek cl elsport utimpótlósat biztositották, teljesen
S.zetflu~lottak. A köztes nevelés ugyanolyan, ha nem gyengébb körül·
menyek közölI mliködík, mint a n,:nds.zervaltas előIt, ugyanis. akkor illélsport-centrizmus jellemezte a magyar sportszervezeli rendszert Ma
is az iliiami támogatas, asportlétesítmények híilnya, a közles rlevelés
terén IS il !cgJelemösebb akadály (heE I-2 óras testnevelés óra az álta·
Izmos és kÖlepiskolában, az egyetemeken Sllnte semmi. gyenge léte·
silmeny korulmérlyek, gyengén fizetett szakemberek).
MAGYAR ÉS AMERIKAl TESTNEVELÉS SZAKOS HALLGATÓK
MOTOROS ÁLLAPOTÁNAK ÖSSZEHASONÚTÁSA
Oláh Zsolt

Semmelweis Egyetem 'testnevelési és Spofltudományi Kar,
Budapesl
Közismert tény, hogy bármely mozgástanulási folyamat sikerességét
nagyban befolyasolja a tanulo motoros iJllapota. Az egyes képesseg
összetevők adott n1ozg-ásanyag végrehajtásahoz minimálisan szükséges slintje nélkül gyakorlatilag lenetellen a keszség kialakitása, Ha a
,tLlr1ulásl folyamat hatékonysiigara gondolunk, azt is latnlJnk kell, hogy
a kepességek sZLikseges minimumni!l magasabb sz,inte:l való birtokLasa gyorsabb eredményt hoz Ennek belátására elég ha például él tul kofai fáTadásla, a maximiliishoz közeli intenzitiÍs tartományban végzett
mozdulatok [('Sszabb koordiná:~alösilgála gondoltmk. Ezek alapján
egycrtelmú, hogy il leer1dő teslr1evelokr1ek a rájuk váró Slerteagazó
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pszichomotoros képzés sorart szukséges (bar ónmagában nem elea fT10tOrOS képességek minél magasabb szint!enek birtoklása.
Vizsgálatornban arra kerestem választ, hogy milyerl szinten illirlak a
Testnevelési Egyetem hallgatói t'Zi'rl a terülelen egy hasor1ló tanuImilnyokat folytato arrlerikai egyetem diákjaihoz képest. Hogy jobban eJZ'ekelhető legyenek az egyes területeken nYllJtott teljesítmény, viszonyitásként a. magyar közoklalasban mért ref,,-rencia énékek mellé állitottam oket. A vizsgálat során a méresre az Eurofit teszt együttest használtam, mint neiTlzetközileg széles, körben elfogadott és ajánlott modszert. A vizsgáll magyar mirltát il Testnevelési Egyelem narmad éves
hellgatói, mig ~z amerikait az EI Pasoi University of Texas testnevelés
szakos haJlgatói alkottak. Referencíaként Ma'kszin l, és Oláh Zs. 2003ban publikált közepiskolasokon mért eredményeit hasznaltam. Az
összehasonlitó vizsgillat eredményei elég egyérlelmü képet mutatnak.
A TF-es éiakjaink az egyes teszlitemekben rendre jobb eredményeket
produkainak. Akár a fill król, akár a lányokrollegyen szó mínden kepességterü lelen szignifikénsan jobban teljesitenek ha Ilgatóin k. Sőt! Az
amerikai testnevelő jelör,f'k sok esetben még a halai kÖl.oklatásuan
mért átlagok alatt teljesitenek. Mindez akár megnyugtató is lehetne szá·
mImkra. hd il mindennapok gyakorlatabari nem ereznénk sorO'2atosan
a területen m~tatkozó l1i1lnyosságokat. A v:zsgillat eredménye számomra nem az, hogy nyugodtan hátrildólhe~űnk, mert itthorl minden
rendben van, hanem egy óriasi t'elk1iÍltójel: Vigyázat! Ha rlem figyelünk,
lehet ermél lejjebb is cSllszni! A példa sajnos itt 's jólláthat6,
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KÉT MOTOROS TESZTRENDSZER EREDMÉNYEINEK

ÖSSZEHASONLiTÓ ELEMZÉSE
Ozsváth Károly

Semmelweis Egye.tem Testnevelési es Sporttudományi Kar, Budapest

A szakirodalomban alig talalhaló adat különbözö mot9ros tesltn:ndsZNek aZOr1OS mint~r1 történő vizsgálatáról. Az ELTE TOFK hallgatóivai ezért a 2004/2005-ös ta!1évbe~ az Eurofil és Hungarofil tesztrendszecekkel végezlünk felmérésl ugyanazon vizsgálati személyekkel. A
vizsgillat 'célja a két tesztrendszer összehasonlítási!, az egyes tesztelemek összefliggésrendszerének vizsgálati eredmények szerinti kimllltalása volt. A felmérés sorárl az EiJrofit 9 rnot0ros próbáját (flamingó
egyensúly, ta ppíng, ülésben elórenyúl ás, hely ből távolugras, hanyattfekvésböl felülés 30 s alatt. hajlított karú függés, 10,,5 m ingafutás, 20
m ifJgafutás) és il Hungarofit 8 próbából álló verzióját (Cooper leszt,
helybel távolugrils; helyből ötösugrás páros lábbal, fekvőtamaszban
karhajlitas-nyujtils, medicinlabda dobas halra, medídnlabda lökés
előre, hanYilttfekvésből felülés kifáradásig, hasor.fekvésból ,törzsemelés hátra kifá rad asig) al ka Imaztuk. A tesztrend szerek összesitett erléhlésére standardizalt értékeket, illNve korilbbar1 kialakitott pontrendszereket alkalmaztunk. A vilSgál~ m~nta elemszáma nem lett e lehetövé
"saját" összesített értékelő pontrt;ndszer kialakitasfll, ezért viszonyítási
ala,pkent az Eurofit esetében a TOFK-'ün kialakitott értékelő táblázatot,
a lHLlngawfit esetében az Ol~! AVK 2000 évi felmérése s'zerinti értékelő
táblázatot használtuk. (Ezek mindegyike próbánkérlt 20 fokozatú
porntskálat foglal magába, 1 pont a referenciaeredrnenyek 0,25 slandard szórásnyi terjedelmét öleli al,) A vizsgált minta eiemszáma' 28
volt, awrtban a ténylegesen ősszehasonlilható személyek száma - akik
mindkét teszlet elvégeztek - ennek csak mintegy fele. A ket lesztrerldszer eredményei között az elózetes vára1<.ozasnak megfelelően számos
szignifjkans összefüggés mlltatkozotl. Az összesitett eredmények között 0,8 körüli korreláció, azaz 65% körüli determinilciös együttható jellentkezell. A vizsgált míntánal a fakloranalizis eredményei szerint nem
volt egymást61 elkülÓl'litnető a két tesztrendszer, a teszteiemek többsége egy 'föfaktorba tömöriilt, és nem különültek el értelmezhető faktorokba az egyes képességeket elvileg mérő probák. A változókra és a
vizsgálati személyeKre végzett clLJ~teranillizisek viszont jóll értelmezhető részeredményeket mutattak. Igy péidál!Jl a vilsgalati személyek
teljesitményeik jellege alapján egyértelmüen csopontosulnak a kapott
del'ldlogramon. A feimérés ismereleir.k szeril'1t al első kismintás összehasonlítása voh a két motoros tesztrendszernek, A teszllendszerek
rés.z· és össiesített eredményei sok hasonlósagot mutatnak, azonban
a 65% köriili determináció nem elharlyagolható különoozőségre is ~tal.
A változókra végzett clusteranalizis pedig tisztán jelzi azokat il tesztelemeket, ahol markáns különbségek jelentkeznek a vizsgálati személyek eredményei közölt.
PSZICHO·MOTOROS TEWESiTMÉNY -VIZ SGALATOK
TAPASZTALATAI, KOROSZTALYOS
KÉZILABDA VÁLOGATOTTAKNÁL
Ökrös Csaba

Semmelweis Egyetem Tes/nevelési

es Sporttudornanyi !(ar, Budapest

A csapatsportokban (kOrlkrétan a labdajátékokban), a merkőze
sen elért e,edményer., általában alkollekliv teljesitményt ertjük, hiszen
a győzelmet vagy az esetleges vereséget a csapat kŐ'7ösel1 "szerezi
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meg". Azt azonban látnunk kell, hogy az összteljesitmény, él C~apalla
gok egyéni teljesí~rnényeből és az egymils közötti kocperálások
IninéSségéböl adódik össze, Ez termeszetesen egyaránt vomll'kozik a
tam adásban
a védekezésben nyujtolI produktumra. Mindemellett
régóta tudjuk, hogy bár a merkőzésen nyújtott teljesitmény adja egy
játékos minősitését, az edzés·folyamatról neikülözhetetien időnként.
objektiv visszajelzéseket vennünk, csakúgy az elvégzett múnka, mint
az edzéstervczés szempontjából. Vizsgalato,nat a magyar főiskolás, ifi
és serdüló férf> kézilabda' valogatottaknál végeztem (1\=48). Poszter
elöadásomban, egy olyan kézilabda specifikus sportógi teszt-sorozatot
mutatok be, mely edzéskö~ülmények között mé~i fel a játékosok tamadasban mutatott jártassagat, elsősoóan a közvetett, és c; közvetlen
befejezések szempontjilból. A felmérési anyagot (6 gyakorlat, ,gyakorlatonként 10 kísérlet), olyan tllodellhelyzetekb61 állitottam ossze, melyek el6fordulása' az "élo" játékbar, igen nagy szamban találhat6. így, a
gyakorlatok, között fellelhetők az egyes posztokra jellemzö karakterisztikus lövésfajták, illetve akiemelt Jelentösséggel bí.rÓ, átlövó szerepkörben a!l<alrnazott \al1ladó magatartás-formák különboző változatai'.
A teljes mintát alapul veve megállapíthatjuk, hogya tisztán gólhelyzet
értékesitésére irányuló gyakorlatok tüntek nehezebbnek c szerzett
pontok alapján, mint azok, a~:ol hosszabb előkészitő reszre is volt a! ..
kaloIl1, A valasztolt, minősített csapatok (villögatotlak) ,iátékosait, a
specializació szempontJából is vizsgaltam, ahol nem kis meglepetesre
a szélső pozkióbcn játszókat talaltam a ..Iegkepzettebbnek".
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THE ROLE Of FRIENDSHIPS

JN PHYSICAL ACTlYm' AMONG

HUNGARlAN, SLOVAKlAN,
AND CZECH RB'UBUC ADOLESCENtS
Page, Randy M.·; Ihász Ferenc··; Simonek. Jaromir**;
Klarova, RenIIta··":
*Brigham Young (Jniversity Pro vo, Ulah, (JSA
• 'University of Wesr ,Hungary Gyór, Hungary
*. 'University of Constantine the PhiJosophcr !'IUra. Slovakia
hHMasaryk Universi!y Brno, Czech RepubJic

Urlfortullately, the innuerlce of friendsliips is il neglec~ed area o~ investigatiol1 in sllJdies of youth physical activity. This study invesiigated the degree to which three friendship variables (abilíty to make friends, level of involvemenl with friends, perceived friends' involvement
ín exercise/physicar activity) was associated with p~ysical activily parlicipalion in a sampJe of 1,550 secondary level students from higf1
schools in Hungary, Slovakia, alld Czech Repu,blic. ln ~eneral, results
showed ~hat overall parlicipation in physical activ,ity was lowest among
adolescents who said ti"wt making new friends was difficlllt, who were
less involved with friends, and who reported that no or onl,y some of
lheiririends participat.ed in exercise!physical activity, Conversely,
adolescents who said that making new friends was easy. who were more involved with friends, and who reporled tha t most of ali of their friends were more likely to er!gage :n physieal activity tnemselves. A:,t·
hough physical activity participatioi1 among ,girls was lower than boys,
the association between the three friendship va ri il bles and pa rticipa tion in physical a.ctivity was found for both boys and girls. The .esults
of this stlJ(iy suggest that physkal educa!ors and other fitl1ess professionals should give serious consideration to including friendship skilldevelopment strategies in the mix of strlltegies currenll1Y used to improve partic,ipation in physical acivity.

A SPORTJÁTEKOK SIEMÉLYlSÉGFEJl!ESZTŐ HATÁSA
Papp Gábor, Vass Miklós, Prisltóka Gyöngyvér
Pécsi Tudományegyetem TcstneveJés- és Sportludományi Intézet, Pécs

A sportjátékok, mint a közösségben végzet: sporttevékenység SZE'melylségfejleszto hatasa bizonyitott teny, szamos hazai és külföldi publik.iicióval találkozhatunk e temjbCln, E vizsgálatok altalábam a személyiségfejlesztés egy-eg,y terúletével foglalkoznak. Hazánkban az áltaLijnos iskolai és a középiskolai oktatasi és nevelési dokumentumokban
szerepel a kézilabdázás, a kosarlabc'ázás, a labdaru,gás es a, röplabdázós oktatási törzsanyagként. )(:egeszitö ilnyagként tartalmazzák a dokumE'ntU!T\ok az egyéb, napjainkban népszerii sportjillékokat, mint a
floorbalit. a fall-Iadazást, lollaslabdazást és a teniszt. A Pe<.:si Tudományegyetem Testnevelés- és Sporttudományi Intézetében a spor:szakember-képzés keretében is szerepelnek il sportj ilték ok 12 kreditpont
értékkel, Clrnely a tobbi szakmai targyak viszonylatában magas énéket
jelent. A sportjátékok személyiségfejlesztö hatását, énékelE'mei~ az eimült években több szempontból vizsgáltuk. Felmértük a tanulók sport·
agvalasztásanak inditékait, a Jair play" szerepet a sportjátékokban, az
ol:mpiai jillékok pOli~iv slCmély:segfejleszlö ha;ásal. il sportolói példaképválasz!<Ís szerepét. a sportjatékok hatását a szocializációs folyama tban, a sza ba dídős teveken ysegrendslerben betöltött helyét és Jelentöséget az ifjukori drogn:legelőzesbel'. Kuta:6 munkánk eredményeit toiJb publikációban. illetve hazai és nemzetközi tudományos konfe-
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renciakoh ismertettük Jelen eJÓadasllnkba.1l az eddig vegzett kutatasaink eredményeit ismertetnénk, különös tekimtettel bemu~atvil! lInr:ak
felhasználhat6ságát (J spoltszakember-képzésben és a testnevel6 tanari-edzöi munka során.

AZ EGYENSc1LY KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE
KREATÍV GYAKORLATOKKAL, A TAlAJELEMEK TÁNULÁSÁRA
Pascan Joan
Babes-BoJyai Tudományegyetem
Testnel'elesi és Spor/ludományi Kar, Kolozsvar

A talajelemek mozgá~aJ1yaga megtalálható ~ testnevelési tantervek
mindegyikében, de elsősorban az általa nos iskolili program kereteben,
Az elemek közül számos egyerl5ulyt igénylő mozgásany.aggal találkoZlInk. EI6adásom témája az egyensúlyérzék fejlesztése, amely houajárul a.z akrobatikus elemek hatékony elsajálításakoL Kiindultam a kö·
vetkezo hipotez'isből cspedig: Ha a gyakor.lawk al'kotását megelőzi egy
megfelelo oktatási stratégia akkor az 5·8 osztalyos tanul6k képesek al·
kotni szamos gyakorlatoka,t él sztatikus és dinamikus E'gyensúly fejlesztésére. Célkitüzesern hogy bemulassak számos egyensúlyt fejlesztő gyakorlatokat, külön alS-6, valamint a7-8 osztályos diakok
számára me'lyek fejlesz~ik az egyensúly érzéket és honajárulnak az
egyensúly,! igénylő talajelemek oktatasához, Az akrobatikus elemek
okta\ásat okvetlenül elözze meg az egyenstily képesség fej\esztése,
aktiv m6dszerekkel, a tanulók kreatív hOlZá~lIásával· ők alkotják il
gyakorlatokat. különböző módszertani e.ljárások alkalmazaS8val- Figyelembe véve az iskcIa anyagi helyzetét is. A kutatasban részt vet·
tek a kolozsvári Brassai Samuel Középiskola '5-8 osztályos diákjai ( N.
212 ). A felmerést FI'eschman próba segitségével végeztem. A kapot~
eredmények kihangsúlyonák a kutatasban alkotott és kihasznait gyakorlatok hozzájárulását az egyensúly képesség fejlesztésében.

SPORTOLÓK NYUGALMI vERNYOMÁSA
MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK

Es A VÉRNYOMÁST

PavliK Gábor, Kneffel Zsuzsanna, Németh Hajnalka, Osválh Péter,
Mohá<;si János, Horváth Patrícia
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi /(ar,
Budapest

A rendszeres edzés alkalmas a hypertonia betegség megelózésére
és gyogyitására. amennyiben különbözo irod()imi adlltok szerint csok·
kenti il vérnyomás~. Jelen vizsgálatunkban a TF rendelőjében sportor·
vasi ellenörzesre és echoka rdiográfi á~ vizsgalatra megjelent sportolók
és nem-sportoló egészséges emberek adatai segitségével néztlJk meg,
hogy milyen a vérnyomás kül6nböző sportagak ft'rfi es nöi versenyzöiben, különböző életkoroi':b·an. Az echokardiografias vizsgálatok
segitségével tájekozódni kívántun'k arról, hogy 11 vél nyomás n~eghata
roz6 tényezöi mennyiben vesznek réslt a vérnyomás kialakitásilban,
Fiatal férfiakban a legtöbb labdajátekos, dinamikus küzdö sportoló
vérriyomasa alacsonyabb volt il kontroll csoporténál, vizilabdáz6ké,
t~iatlonistáke, kajak-kenu versenyzőke es öltusázóké megegyeze~t 11
kontrolloi<éval. míg kefékparosok, súlyemelök és body Duilderek magasabb vérnyomást mutattak. A nok vernyomasa alacsonyabb volt.
hasonl6 spor,tági megaszlással. A gyermek es se"düiő csoponokbil!l
k isebbek voltak a külcJr\bsegek a csoportok kÓzbtt. idősebb korosz'·
talyban minden sportoló csoport vérnyomása valamivel alacsonYilbb
volt. mirlt a' filem sportoló kontroll csoportoké. A vérnyomast meghatinozó tényezők ~~özül az alllesonyabb vérnyomást mindig a kisebb
percterfogai eredményezte, az emelkedett vérnyomás előidézésében il
periferiás rezisztencia filövekedése is részt vett.

MESTERSEGES ÉRZö ÉS MOZGATó RENDSIJ;:REK INTEGRÁCIÓJA
AZ EMBERI SZERVEZETfEL
Páli Jenő·,···
'Orszdgos Baleseli és Sürgösségi In/ezel, Tudományos
és l<ísérJeti Oszta/y, Budapest,
* ~SemmeJweis Egyetem, Anatómiai Imézer.
Neurokibernelikai Laboratórium, Budapes!

Az elmult evek soráfl szamos próbálkozas iranyult arra, hogy érzékszervi és mozgató szervrendszeri hiányossagokat technikai eszközök·
kel pótoljanak. Jól ismertek a hailó implantatumok, kifejlesztes alatt
ált a müre\ina, és sok amputált véglagú beteg használ mar bioeiektro·
mos jelekkel vezérelt mlivégtagot. Kisérleti fázisban van a lebénult
végtagokat passzivan mozgató. emberi mozgásokat megtanulni és
re?rodukálni képE's robotika! rendszer (REIHAROB), illetve parapieg
betegek aktiv, elektromos ílOmil1gerléssel végeztetett rehabilitációs
programja (Németország, Szlovénia). A külső passzív mozgatás és az
aktiv i20mingerléses re~abititáGÍó mellett a harmadik kutatás-fejleszté·
si irányzat az emberi maz'gatórendszer harmadik komponenseI), az

2005/3

Magyar

Spo~dol1lány!

idegrendsl.erel1 keresztiii kiséreli meg az érzá cs mozgató folyamatok
!lefol yilsolásat, karre kc iOj at es szu kseg esetén pótl ilsal. Az idegre;lcszerhez kapcsolt mesterséges érző es mozgató rendszerek egyfajta
mesterseges SZenzori-motoros organizációt alakítanak kl melynek
egyes elemeit kivanom röviden berr.utatni: il mesterséges tapintó- es
fogókészűléktt, a mesterséges idegsejt-kapcsolatot (mesterseges Sl.i·
napszis), az izomm>Jködés~ helyettesítő mesterséges mozgat6-rendszert, valamil1t aterbeli mozg,lsok ieírásáClak és modellezesenek egyszerűsitett matematikái.algoritmusál. E négy komponens ből felépülő
rendszer az "EMBER-GEP" kapcsolat uj c'ime:lzi6jilt nyitja majc meg a
XX I. században

NEMZEDÉK! VÁLTOZÁSOK A TESTI"\ÉRETEKBEN
ÉS A ,"'\OTORIKUS TELJESíTMÉNYEKBEN
Pápai Júlia", Huszámé Medve Mária", Tróznai

Zsófia"

'Nemzeti (Jtdnpótlás-neveJesi Intézet, Budapest
'Szent /srván Egyetem Jászberényi FöiS!<olai Kar, Jászberény

A tanulmany a Jászságban élő fiatalok testi fejlődesével és fizikai
teljesitményevel foglalkozik, különös sülyl helyez a szekuláris trend jlÓ'lensegeinek eleml.É'sere. Célunk volt megvizsgillnl:
:. Kim'Jtathatók-e a su,kuiaris változasok a teslmagasságban es a
testtömegbe ll?
2. Milyen va!tolasok kóvetkezlek be a motorikus teljesilményekber1?
A Jjilszsag regióban 1964 óta 20 évenként végeztek növekedési
vizsgalatokilt a kutat6k. Az utolsó adatfelvételre 2üü3-200S-ben I<erült
sor. A 18 te!epüii'sen élő gyermekek adatainak mintegy egyharmadat
dolgmtuk fel eddig, ezert az itt kapott eredmények elözetes adatközlésnek szá mitanak , A vizsgalatba l 055 fiu t és ~ l 16 leányt von tur. k be,
életkoruk 7es 14 év kÖl.ött változott. Az abszolut testméretek közül a
testmagassagbM és a tesltömegben bekövetkezett nemzedcki válto·
zásokat elcmeztűk, A kondicionál is képességek becsiese negy egyszerű motorikus teszt alapjal1 törtém (kézi ~zorí[oerő, helyből léjvolLJgras.
Cooper teszt, 60m futás). A feldolgozás so:ar. leíró s,ó:isz:ikát szarnitottunk. A csoportok közötti kiJ[önbSégeket egyszempontos vammciaanaliZIS segitségevel teszteltük, A ji\szsagi gyermekek vllsgalt testméreteibert a szeku:úis trend l1apJainkig megfigye!~ető, A 40 evet ató:eiéi
idószakban az egyes kohorszok atlagosan mintegy 4- \ O cm- rel magasal)bak. Az ada~ok alt tanus;(,;i\k, hogy 1964 és 1983 kÖI.öl' a valtozas mind a növekvő lestmagasságban. mind pedig él növekedés üte·
mének gyorsulasában megnyilvi:nult, Az 1980'iis évek közepetiii a
változás csak méretnövekedésbel1 je!entknetl. A testtömeg változasara vOl1atkozó eredmenyek szerint a mai gyermekek mar az iskoláskor
kvcetelól jelentőserl rlagyohb testtömeggel b;rnak, mint korábban
vizsgált társaik, E testméretben a szekularis növekedési ráta gyorsulása egészen napjainkig megfigyelhetö, A fizikai téljesitményekben csak
az elmúlt 20 ev alatt bekövetkezett valtOlasokal voit módL::lk elemezIli. A fiúknál -a helyből tavolugrélst kivévE'- a teljesitmények l1em csöl<·
kerllek. A leimyoknál él SlOritóerőbe,~ és il robbi\néko<lY efőhen a teljesltmél1yromlás az egész konntervallumbal1 megflgyelhetö volt. A
nermedéki változások tehat eltéröen l1yilvanulnak meg a ttstfelepítésben és a motorikus letjesitmérlyekben. A dimer.zioniÍlis növe~edést
nem kiséri a test mozgalasahoz, a cselekvések megfelelo vegrehajtasahoz szü'Kséges képességek gyarapodasa.

PÁLYÁZATI LEHETÓSÉGEK, EDDIGI EU-S PÁLYÁZATI
TAPASZTAlATOK A KÉPZÉS ÉS A SPORT TERÜLETÉN
P. Perjés Beatrix

Mohi/irás, Budapest
J\\agya rország ei.! rópa i urtioS csatlakozil sával új lehetöségek r.y i Ina k
számurlkra. amely a társadalom szamos területén szem!éietvaltásra, új
trendek megencsere, elfogadasara IS sarkallja il lehetosegeket kihasználni k:vánó szakembereket, szervezeteket, l!yel1 terület a képzés is,
amely az EU ~gyelmének f6kuszában áll, s Magyarorszag hosszú távu
versenyképességének is kulcsmotívL<ma. A képzési, tovabbképzes!
remlszer átalakitása igy természetesen az Uniö altal egyik ieginkább
támogatott cel. A sport olyan terület, amelynek társadalmi szerepet az
EU felismerte és egyre fontosabonak tarlia. A s2emiéletvi\:tas a soort
területére is fokozottart ervenyes, es ez jélel1tkezik a sportszakemberI(épzés átillal<itásimak igényébe,~ is, Az előadás arra kíván választ keresni, hogy milyen páiyázati lehetőségekre számíthaturtk, hogyan tu·
dunk ielkészűlni ezek kihasználasara a sport és a kepzés, elsősorban a
spoftszakember-képzés területél1. A várható tendenciá!< mel:ett a sport
és a képzés teruletén az eddigi kevés, de hasznos pályázati tapasztalatokat ;s i~!yekszik bemi.!tatn i.

Szemle

43

AL EGYENSÚLY "\EGTARTÁSÁNAK VIZSGÁLATA TÁNCOSOKON
Petőfi Áron' , Ángyán Lajos·'
-Pécsi Tudornilnyeqyctcm, AOK, Mozgasrani Intezet Pecs
• 'Pecsi TudOJT!8nyegyerem, FEEJ<. Mozgástani Kutatöcsoport, Pécs
Az ember mozgaskeszletének alapvető eleme a test egyensúlyának
megtanásil, Néhany összetettebb mozgásforma, :llint például a pro·
fessziol1ális táne, vagy bizonyos sporttevékenyseSJek kiemelked6en jó
egyensúlyozó kepesseget igényelnek, Korabbi vizsgálataínk során
megalLapitottuk, hogyatestméretek (zsírtartillom, derék-csípő hanya,
dos) befal yásoljá k az egyens üIy megta rta SiH. ,Jelen vizsgalatsoroza •
[unkban azt vil.sgiii:uk, hogy milyen különbség VLln a kü,!önbö1.o mmgásanyagot igenyló hivata sos baletl-tancosok és il kontroilcsoportba
sorolt sportoló fiatalok egyensuly-megtartásn között, Meréseinket ön.
ként val;'c:fkozó tiz balett·tancoson ( 18,9" 1,4 év) és tiz sportolön, ilietve ama tor tancoso II (1 8 ..1 ~ I .2 ev) vegeztü k. Testméreteik kÖIÜ I a balett-táncosck test(ömeg-ir,dexe és derék-csípő hanyadosa volt szignifikansan kisebb, mint a kOl1trotl·csoporté (testtömeg-index t 9.2, ilietve 2 \, p< 0,()4. derék-csipa hanyados: 0.8, illetve 0.9, p<O.O \), Az illgafutas 581 vegzetl terherés sorá n a kort roll cso port sl.ign irlkansa r job b
eredményt ert el, mint Ll balett-táncosok. Az egyensúly megtartásal
gerendán járil:isal. egy-lábon áliássél cs stab'lome,errel mertük. ValarnenrtYI esetben a balett-tancosok szignifikánsan jobb eredményt értek
el, mint a kontroll-csoport. Ingafutás után mindkét csoport eredményei
javultak. de a baiett-táncosok ekkor is jobb eredmér.yt értek el, mint a
kontroll c soport. A terhel és re kapott szisztolés vérnyo má s és pullUsszam énékei megközelítoen alOrlosak voltak, de n diasztolés vérnyomas Ll balett-tancosokban jobban emelkedett. mint a kontrolIC50portban, Eredményeink rnegerösitik a testrneretek szerepere vonatkozó korább, adatainkat. A baletHá:lcosok mozgasilnyaga javítja mir.d il
sztalikus, mind a dinamikus egyensuly megwrlását, és testfelCpítesük
is könnyebbe teszi számukra testük biztos egyensúlyban ta rtasá:. Bár
heti es napi edzésse\ töllött idejük hasol1lö, a sportoi6k futóteljesítményéböl és a vérnyomás illetve pulzus adataikból I<iderül, hogy jobban
lerhelhetőek, és kevésbé viseli meg öket az egyensúlyozás szempontjáböl a fizikai teljesitmény Meglepö az ingafutással végzett terhelés
kedvezö hatása. Terhelés utár. sziglliilkansan jobb eredményeket regisztraltul1k, ezert felteheto, hogy ez a terhelés még nem okoz faradast,
s igy ilZ általános szimpato-adrenális aktivflciö hiltasa ervenyesÜlhet.
il

Al EURÓPAl EQZŐI TAN6c~ (E~C) SZEREPE
AL EUROPAJ EDZOKEPZESBEN
Petrovics László

TF Tovabbképz6 Intezel, Budapesl
Az EurópiJi Edl.öi Tanacs (European Coaching COlmeil - ECC)
2004· ben a,'cKult d Nemzetközi Edzőkepzési Tanacs (ICCE) regionális
szervezetekenI. Megalakulásának célja egy olyan non-profil, europai
szervel.et lélrehozása, amelynek küldetése az edzői hivatás 5zilkmai el·
fogadottsaga. Tagjai alOn dolgoznck, ilogy aZ edzói palya minőseget
feJless.~ek a sporl minden szintjén és területen, Az ECC az al ábbiakbarl
fejti ki tevéker.ységet: nemzeti szervezetek közti r,álózat kifejlesztése,
európai egyezmertyek és megállapodasok létrehozása az edzősködés
temúőreiben (oktatás, etika, biztonság, szaktudiis, slb,), nemzetközi
ed!ői kultura megval6sítasa, mely az olimpiai értékeket tamogatja: integraciö, becsületesség, oSlinteség, egyűttérzes, tolerancia es a tökeletességre való elkötelezettség. Az ECC u~:ja, hogy E:urópa összes
edzőkepzesében dolgozó szakembereillek megadja a lehetőséget a
ka pcsol anartasra, közös ta nu IMra, együ ttm üködés re, es SZil kma i til·
nacsadasra. A Tanács tagjai Mert doigowak, hogy l1emwtközi keretel
ildJanilk az együttmükódésnek, és azt meg is osszák a világ sportkö·
zösségével. Az ECC egyedülállóan hivalott arril, hogy terjeszthesse
küldetését, mivel tagjai a kontinens edzőképzési vezetöibúl alakult.
iV'.ega!aku!asa arról is bi7.0nysagClt ad, hogy egyes edzok milyen kulcsfon tosság li szerepet töltenek be a sport fejlődésében. és hog y é.l
edzoskódesben felmerült temákat a mindellnapokban az edzők által
:uGjuk nyomon követ,,!.

A NAGY- ÉS FlNOMMOZGÁSOK FEJLETTSÉGÉNEK
ÓSSZEHASONUTÓ VIZSGÁLATA 4-8 ÉVES GYERMEKEKNÉL
Pécsi Andrea, Wilhelm Marta
Pécsi Tudományegyetem, TTK, Testnevelésés SportWdományi Intezet, Pécs
Az óvodas és kisiskolas gyerekek motoros képességeinek fejlódésere jellemző, hogy il kondicioncilis képességek, amelyek az izmok áll·
apotara épliinek egyer.ietesebben fejkidneK, mint azok a~nelyek neuro·
lógiai folYéllllalokon alapulnak, Ezek a koordinációs képességek, amelyek il kondicionális képességekkel szoros összefüggesben elsősorban
a mOLgasok celszerü sl.abalyozásíi.t segitit< elő. Ezen oelCll beszélheti'mk
nagy- es finommozgilsokról. Az idegrendsl.eri és testalkati fejlódésnek
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köszönhetoen először il nagymozgások, majd il III)ommozgérsok aiakulnak ki a gyertlwkeknéL Ennek ismeretében arra a kérdé.sre kerestük il
valaszt, bogy milyen külőnbségek tapasztalhatók az illtalunk vizsgált .4.
8 éves komsztillyniÍl a rla9Y- és finommozgiÍsok fejlettsége tekinletében, A felmérésben 230 gyerrllek vett részt, ebből a két egymást követö evben felmértek szama 80 fő volt. A nagymOlgasok mérésére a
labdaelkapás, a labdapattogtatás, az egy lábon egyensCllyoziJs, valamint egy Ö~ részfeladatból álló akad'iJlypalya (szökdelés, egyensLilyozás, kúslils, labcJagllritás, célbadobils) szolgált. A firlor!lmozgasokat
gyöngyfüzéssel, gyöngyrakással, és toronyépitéssel vizsgáltu~, Bár az
adatok kiértékelése még foiyamillban van, ilZ eddigi eredmenyekbo!
már levonhatak biwnyos tendencIilk. Megállapíthat6, hogya legtöbb
tesz!berl a 4,5·5 éves -korosztalynal visszaesés tapasztalhat6, A legnagyobb ff'jlődést sl-ínle valamennyi esetben 6-6,5 évesen t'rik el. A hasonó fejlődési ütem ellenére azonban a nagy· es finommozgások fej.
leltsége tek intelében nagyok a Ikülönbségek. Valamennyi életkorban a
korosztalyhoz vis'lonyitva a gyerekek fejlettebb firlon1-, és fejletlenebb
nagymozgasokkal rendelkeznek_ Ez azt oizony:lja, hogy az óvodában
nagyobb hangsúlyt fe'ktetnek a finom-, mint a nagymozgások fejlesztésére, pedig ellel megpróbálják a kisgyermek azon képességeit fejleszteni, melye'k ef,fektiven rlertl fejlesztí~etók, mivel a durvamotoros alapok
hiányoznak, melyek fejlesztését elharlyagolJak.

SPORTMOTIVÁCIÓK VIZSGÁLATA
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN
Pikó Bettina·, Keresztes Noémi·, .. , Pluhilr ZswzsannE\·
PSzegedi ludomanyegyetem Pszichiatriai Klinika
J.1agarBrtástudományi Csoportja
~·SemmeJ",éis Egyetem />1agataT1.ástudom.ányi Inlézete, Bvdapesl
A SpOrlpszichológiil kitlintetett feladatk6re a sportol~st elősegitő
motivációk azonosí~ás(), hiszen ezek a: motivációk alapo7.zák meg il
sponoláshoz fűződő, hosszú távon is pozitiv viszonyulást. A fizikai aktivitás! befolyasol6 motivációk elrnéleteinek sorában fontos helyet foglal el az (;n. cél·perspektiva elmélet. villamlnt a ~épességekbe vetet,1
hiten alapuló modell, de ugyanigy szoros-an kapcsolódik kognitiv és
szocial[s kognitiv 'elmeletekhez is. A motivaciós elméletek közül szinte
valamennyi tartalmazza azt a !eegyszeríJsítetl mode1'lt, amely a belső
(intrinsic) és külső (extrinsic) csoportositás alapjan értelmezi a motivációs struktura\. Jelerl tanul,milnY:_Jnk celja, hogy I Ű-15 éves gyermekek körében t<ÍrJa fel a legfontosabb motivációs tényezőket, s azok
jellegzetességeit. A felmérést szegedi általános ;skolasok (N~550) körében végeztük, véletlenszerűen kívitla5ZJott iskolilk és osztályok (5-8
osztályok) segitségével. A tanulók ittlageletkora 112,1 év (szóras: 1,2
év). 54,9'% fiu és 45,1 % iány. Az adatgyüjtéshez önkitöhéses kérdöíves
modszert (Pelletier, 1995) alkalmaztunk. Faktoranalizis alapJan rlégy
motivácios faktor k[jlón~lt el: a "győzelem- és versenyorientáli." faktor,
il. "fizikai erőnlét, egészség és sportolói attitűd" faktor, cl "kij'ls6 megfelelés" faktor, valamint a, "hedonisztikus" faktor A motivációI< jel,entősé
gében eltérések mutatkoztak szociodemogrMiai változók (pl. nem,
életkor, társadalmi helyzet) és il sportolás ismérvei (sportolási szintek,
gyakorlsilaok, egyél'li. illewe csapatsport) szerint. Ebben az életkorban
a külső és~belső motívációk egyaránt jelen va'flnak, az életkorral elöre11aladva a belso motivációk előtérbe ker(ilnek, illetve a sportolás mértéke csökken, különösen il Ilanyok körében,

AIKJDOSOK SZEMÉLYISÉG JElLEMZÓINEK
ELSÓ VlZSGÁlA TI ERÉDMÉNYEI
,pintérné Gazdag, Anett

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Spor/tudományi Kar, Budapest
Az aikido teljeser:l önvédeim~jellegu spor:, amelyben rendsozeres edzéseket és bemutatókat tartarlak, de verse_nyek nincsenek. Magyarországi
elterjedése során olyan tapaszlaiatokra :ettünk szer~, hogy az lI:kíd?t
végzők nagy rilunkabirassal. j6 önkontrollal és ligyesseggel rendelkezo.
Fegyelmezett emberek. Közismert, hogyahagyomanyos versenysportokat (ízők személyiségére a sport nagy hatást gyakorol_ Jogosnak tünik
a kérdés, hogy vajon egy verseny nélküli mOIgasaktivita~nak milyen hatása a személyiség alakulására? Az aikidoval kapcsolatban ecáig csak
rész-kutatások eredménvei ismertek ~z agresszió, a szorongils és 11 koncent ráci6 ké pesség von atkozasa ban. Hipotézisüp.k szeri nt az aikido
rendszeres gyako;lása - versenyzés nélkül is - sokolda'lú személyiségfejlődest eredményez. A továbbiakban tehát enrlek igazoliisára törekszünk, A módszereket ugy vaiasztjuk meg, hogy a kovetkező lulilJdonságGk ill. funkciók mérését tegyék lehetövé: il vonas- és állapot SZOron·
gást, szomatikus és kognitív szorongast, az önbizalmat, to vii bbá a spo~t
beli önbizalom vonás 'és állapottal függo variánsait, az altalános öohatékonyságot és fizikai ön hatékonyságot. Mindezeket 89 aikidoson mertük
és vizsgáltuk. Eredmények: Az igazolt tesztek segitségével mért adatokat lelró s~atisztikilvil.l mutatjuk be. az egyes értékek alapján rangsorokal képezűnk és a valto~ok közölt korrelációkat szi\molunk.

NÉMET ÉS MAGYAR SPORTfUDOMÁNYI ALAPFOGAl.MAK
r ARTALM! ÖSSZEHASONlÍTÁSA
Polgá~

Tibor, SasvÍlri Emőke

Berzsenyi Daniel

Főiskola,

Szombathely

A sportszaknyelv európai elterjedését a domináns nyelvcsoportok
determináltak. Keleten illetve aszlav nyelvlerületeken az owsz, Közép.
európábar. a német, Nyugal-európában és világviszonylatban al <lngol
nyelv volt a meghatározó, A történelmi események tovább generaltilk
ezt a' k)I,yamatot. Vajon mil'yen tartalmat kapnak ezek a meghatiirozasok? Egyáltalán ugyanazt értik-e a fog~lmak tartalmában mint nalunk
Magyarországon? Al elkővetkezendó időszakban tervezem az orosz és
az 8ng0:, a későbbieK során a bennünket kőrülvevő országok alaprogalmainak összehasonlíto vizsgálatát. Hangsúlyoznilm, hogy az elemzés nem nyelvEszeti harlem sportsz<lkmai i'nd:!latásu. A térna a sporttlldományí alapfogalmak nemzetközi összehasoniitásának elso állomasa. ,~\ivel ,""1agyarorszagon 1945-ig a tesInevelésre, a sportra erős
neme! befolyás volt jellemző. ezén kezdtenl a vizsgálatot néhány né·
met és magyar fogalom az összenasonlitilsával Kilenc fogalom szere·
pel az elemzésekben, a jerenlegi előadásban ötöl. az egészséget, a rekreaciói, a sportol. a testi nevelést. cl testnevelést szeretném kiemelni.
Bar a történelmi ha'gyomimyok szoros kapcsolatot re1teteleznek az
alapfogalmak kial'akulilsilval kapcsolatban mégis jelentős eltéréseket
mutatkoznak, rnelyekre a társadalmi rendszerek változásai erős hala st
gyakoroltak, A magyar fogalm~k kialakulilsában a II. vi:ag'nábon'jl kő
velően erős s.zovjet befolyils erezhető, melyeket a kLilönféle szerveze·
lek, mozgalmak tovább mélyítettek (,"'INK, MHSZ). A "keleti blokk" közös irilli1Vvonalát tükrözi a tesikultúra fogalmanak elmélete. Aláti:nlaszlja az elképzelést il régebbi magyar s!akkönyvekben található fogalmi hivCltkoz<:isok ereÓete. A öl iogaiom összehasonlítésa soriÍn Iénveges hasonlósagok az egészség, a rek reilc i <'1 és a sport, eltérések a
testi nevelés és a' testnevele:s területe.n volt tai0i1sztalható, El'dekes ,pé:dakél1t emlithető a tesmevelés. német nyelvterületen lega'labb három
elfogadott fordí,ása van (Körpererziehung, körperliche Erziehung, lel'beserziehung), míg a testi nevelés fogalmára nincs klilön kifejezésük.
Al alaprogalmak rnőgötti tartalom tlikrozi az adOlt kultúra viszollyulásáL értékrel1djét. A je:en'egi német es a későbbiekben vizsgálandó
orosz, angol fogalmak összehasonlitasával szeretném tisztázni helyünket az európai sporttLJdomilny fogalmi' rendszerében.

AZ ISKOlAI TESTNEVELÉS INTEGRÁCIÓJÁRA VALÓ FELKÉSZöLÉs A TESTNEVELÓ TN'l-ÁRKÉPZÉSBEN
Priszt6ka Gyöngyvér, Tóvári Ferenc, Vass Miklós, Papp Gábor

Pecsi Tudományegyerem Testnevelés- és SporIludományi Intézet, Pécs
A fogyatékkal' éló emberek vilag,ilrlak megismerése és megértése az
utóbbi évek társadalmi szintG igényévé valt, amelynek megvalósitása
széleskörü, körültekintó és homíértö elókészitést kiván, Reális és
megvalósitható cé'I, hogy valóban lehctóség nyiljon egy .teljesebb"
élet megvalósitásaril il hiitránybaf\ lévők szamára is, illetve a "masság"
elfogllCJásáriilk terrnészetesebbé létele is valós érdeket jelent mindenki
számilTa. A sport - beleértve a fogyatékkal élők sportjat is - S"IamOS
lehetöséget ad az együttes tevékenységek k(Jlönböző formáira. A ku·
ta!ils célja: Vé!emé.nyünk szerint a szemléletváltás eléréséhez és a
gyakorlatbarl való Illegvalósilashoz elsősorban il leendő szakemberek
felkészítésébe:'l szükséges meglenni az első I'épéseket. [r.'lek érdekében vizsgálatunk elsö részében (2004-ben) felmértük il Pécsett teStnevelő taná.képzesben résztvevő levelező és nappali tagozatos hallgat6k
témával kapcsolatos fogalmainak ismereti szintjét. Tovilbbi iépeskél1t
kiegészitettük vizsg<:i,latunkil't (2005) a már il pályán lél1ö testnevelő
tanilrok, il szülök és a tanulók megkérdezésével. Céiunk az Dsszenasonlitils arlrlak 'érdek~ben, hogya hallgatók felkészitésében mennyire
kell figyelembe venni il Jelenleg érvényben lév6 gyakorlatot, testrlevelő tanári, szülői szemléletet és atütűdÖl. A kutatás m6dszerei: A vizsgálathoz kerd6ivet szerkesztetWnk nyilt és zart kerdesekkel, amelynek
kiértékelését egyszerü matematikai-statisztikai módszerrel végeztük.
Ugyanazon kérdőlvet alkalmaztuk az összehasonlitás érdekeben valamennyi vizsgált csoportl1ál .- nemi módositással a tanulók körében. A
vizsgilla! jelentősége: A kapott eredmények azt mutatjak, hogy rendkivül nagy az elterés a vizsgalt csoporto'k szemléletében, hozzáállásaban. Szú kség va n a sza kember' épzésben a kiilön bözó szak tárgyakon
keresztlii az integrilció és a hozza tartozó fogalomkör oktatására, g)'akorlati lehetó.segeinek ismerte'ésére. Várható eredrnényként a már
szakmailag is felkészült szakemberek az iskolai testnevelés keretei kozött a speciális nevelési és oktatasi igényű tanulókkol' integrillva tud·
nak majd foglalkozni. Gyakorlatilag il folyamat végs6 célja egyre több
"befogad6 iskola" létrehoza sa, és a szegreg iK ió csők kentése _
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Al AKUT FIZIKAI TERHELEs HATÁSA A SZTEROIDHORMON
if'ROFILJÁRA ÉS eGYÉB ANYAGCSERE MUl AT6KRA
VÁLOGATOIT CSELGÁNCSOSOKNÁL ·ÉS KARATÉSOKNÁL

A SOROZAT-KONTRAKCI6KKAL KlVÁLTOTI FÁRADÁS
MECHANIKAI JJELLEMZÖl

Pucsok József Márton *. Györe István* *, Hollósi Ildikó * *,
Soós Er,ika**, Horváth Ildikó'"

Semmeiweís Egyetem Testnevelési és SporlltJdomftnyi Kar. Budapest

-Nemzeti (Jtánpóilás-nevelési Intézet, Budapest, "'OrsTágos
Spor/egészségügyi IMezet, Budapest, "·Orsz.~gos i<orányi TBC
és Pulmonológiai Intezet. Kóréleltani Oszt/J/Y, Blldapest
A vizsgálat célja
Vizsgálalunk célja, az akuL fizikai terheles a szérum és a vizelet Mla·
bolikus és katabolikus horl11onJaira valamint" ciklooxigenáz relOldszt~r
mediator· al1yagaira gyakorolt hatásának vizsgaiata küzdősporlokban,
A vizsgálatok során a következő kérdesekre kerestünk valaszl:
1) Mely szleroid összetevők viillomak a vérben akut ,fizikai terhelés
r.atásara férli küzdősportoióknál?
2) Hogyan villlozik akut terhelés hatasára a vizelet szteroid profil fér·
fi es női cselgilncsosoknál?
3) Van-e ősszeJügges akut terhelés soraI"! az egyes szteroid metabolitok valtozása közőa J
4) Van-e összefüggés a ciklooxigenaz enzim mediátor anyagainak a
ki:égzett levegő kondenz!ltlJmában mért valtozása és a versenyzők fi·
zika i leijesitőkepessege között?
Eredmények
A szerumban lévó anaboliku.s hormonok a teslloszteron, 11 DHEA es
az androsztendion mermyisége é~téke!he,'.ően valtüLO!t, a növekedés
statisztikailag szigl1ifikal1s. A katabolikus hormonok fő képviselője a
korti'lol k0l1centráci6ja a c:selganc:sozókna I noveked ett. a kara tésoknal
érteke!hetően nem változotl, A vizsgálati eredmények azt bizonyítják,
hogy il cselganésozok. a valofjatoU keret tagjai, kitunően edzett álla.polban voltak. A terhelésre adott hormonalis villiIsz kiegyensúlyozott.
mivel az anabolikus es katabolikus anyagcsere hatások egyensulyát
mutatja. Vizsgaiatainkból kiemelendő il DHt:A szprumkoJlcenlráci6janak vilJtozilsa. A terhelést követő hormonalls adaptilCi6 és al edzettség fcHltOS jeiének tartjuk amellékvese eredetli DHEA villtozásál. A
mellékvese eredelü DHEA fjzikai terheléssel összefüggő vá'ltozása a
kortlZolhoz és a tesztoszteronhoz viszonyítva kevésbé ismert. A terhelés hatására mindkét csoportban értékelhető változás történt, ami arra utal. hogy il fizikai terheléSI ,követő hormonalis adaptilciebaf1 a
DHEA-nak, mint anabolikus hatásu sz~eroidflllk jelentős szerepe van.
A vizelet szteroidprofilja az ina ktív meta bolitok, al ,mdroszteron és eti·
ocholanolon csökkeneset mutatta. A terh<olés utani hormonfrakciók
közül egyedüi a DHEA és a l i -bela-OH lIndroszteron korICentl'áci6jill
tapasztaltuk magasabbnak, a villtol1IS nem sLignifik~l1s. A ll-béta-OH
androszl.eron mennyisége gyakorlatilag nem változolt. Valószínűsit
hetö, hogya DHtA emelkedett széruflilkoncentriÍciója és a terhelés hatására bekövetkező májbeli metabolizmus magyarázza a hormon vizeletben mert magasa b szintjét. A ciklooxigenáz rendszer mediatoranyagai terhelés utáni crtékekeinek váltoúlsa a ler:helés intenzitasilval
fordílonan a,ányos. A TXB2 terhelésre bekövetkező változa'sa összefügg il terhelés interuitásával. A nzikllí terhelés egészséges egyéneknél
befolyasolja a légutak PGE2 és TXB2 szintjét. Megállapithatjuk, hogy
il medijtor·anyagok koncentrációjának va!tozáSil fontos szerepet töU
be a légutak terheleses adaptációjában. A biol6gidilag aktiv anyagok,
il PGE?- és TXB2 vizsgálata az akut fizikai terhelést követö leg úti adap.
táció jelentös marke:ei.

TESTED ZES, AGYMÚKÓDÉS ÉS OXlDA.1ÍV STRESS
Radák Zsolt

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudomanyi i<aI, Budapest
Sokáig úgy gondoltuk. hogy a testedzés hatásai a vaziwmra s cl sziv~e koncentralódnak. Tévedtünk. Sokáig ,IZt hittünk, hogy az idegle!1dszeri sérülések nem regenerálódnak, mivel az idegsejtek nem osztődó
sejtek, Részben ttvedÜink. Azt sejtettük, hogya rendszeres mozgás jó
hatással va~ ilz agy müködésére, Nem tévedtünk. KiderLiJt, hogy az
ag,yban talillható őssejtek a testedzés hatására idegsejt€> differenciálódhatnak, melyl1ek következtében Jelentésen javul a memória, il tanulás hatékonysági!', az agy plaszticitása, és regenerálódási képessége, A
mai tudásLInk szerint a testedú~s az a természetes módszer mellyel az.
agyunk, anl1ak mllk6dése is optimalízálódik. De azt is mondhatjuk,
hogy az inaktivitás jelentösen rontja az agymukódest iSi

Rácz Levente, Tihanyi József

A szlJ!bmax'millis erőkifejtések során nem ilZ izom aerob <illóképessé(Ji, hanem az un, erö-állókepességi jellemzöit követhetjük nyomon,
amely igen fOl1tos a robbanékony erösportagak esetében. Egyes
szerzők lényegesen eltérő eredményekről sz<imoltak be, amennyiben
maxImalis akaratlagos excentrikus. vagy éppel1 koncentriKuS kontr.akciókat alkalmaztak a fáradás kiváltasára(Gray és Chandler 1989,
Tesch és mtsai 1990, Or,abirier és Owings 1999). Vizsgalatunkban azt
feitételeztük. hogy összehasonlitva az excentrikus és koncentriims so·
rozatkontrakciók soriln bekövelkező forgatónyomaték változésát, jelentös eltérést tapasztalunk. Azt is felteteleztük. hogy azt eltérö merlékű fáradás megmutalKozik az izom mechanikai munkavégző képességének es halásfokának különböző mértékű vállozásában. VizsgaIatunkban 20 egyetemi hallgató vett reszt (2.G,3± 1,06 év, 78,2~6,2 kg,
I ,83±0.05 'll), akiket két csoportba osztottunk. A tesztek végrehajtá·
sa után a koncentrikus csoporlban 7. az excentrikus csoportba~ 8 fő
adatait tudtuk felhasználni A Multicont II. dinamométert használtuk,
mellyel a fárasztási ~Ijárást és a tesztgyakorlatokat a domináns oldali
térdfeszilő Izomcsoporton végeztük. A koncentrikus csoport tagjai
nyolcvan fok nagyságú mozgll.starlományban 3x25 maximállis akarat·
lagos koncentrikus kontrakciót hajlottak végre 30 fok/s szögsebesség·
gel. Az cxcen tri klis csoíJ'ort fárasJtási eijá rása csak az al k almazott
kontrakció tipusában tert ti, teh-at maximális akaratlagos excentrikus
kontrilkciókat all{almaztunk. Vizsgáltuk il soroz;atkonlra'kciók során
bekövetkezó forgatonyomatek csúcs es át!agertékeinek Yáitolásiit, va·
lamint a farasztas előlt, és közvetlenúlulána végrehajtott nyújtásos-rö·
vidüléses kontrakció mechanikai mutatóit. A csoportok közötti eltéré·
seket kétmintás t teszttel (p<0,05) mutattu'k!ki. A fárasztási procedúra
forgat6nyomaték·ismétlésszám iineáris regressziós egyenesének me·
red~kségel, és r2 értékét, valamint il nyujtásos- rövidöléses kontrakció
kinematikai, és kinetikai paramétereinek vilitOIilsát hasonlítotlllk
össze, Eredmenyeil1k alapjan arra a következtetésre jutottunk. hogya
kOl1centrikus sorozatkontrakciók hatására a forgatónyomaték csökkenesének mértéke keldetben jelentősebb, amit l1em tapasz:taltllnk excentrikus kofltrakciok alkalmazása SOfal1. Tovabbá a forgatónyomaték
kifejtő képesség mérsékeltebb csökkelllésel tapasztaituk al excentrikus csoportnál. Az iz:om negatív és pozitiv munkavégzésében és valamint a mechanikai hatasfokot tekhtve nem talalt'unk je'lentos különb·
séget. Ambár azonos nyúj~ási energiilVal megnyGjtot~ izom ko~centri
klls csúcssebessége jelent6sen kisebb voll il klIlflcentri kus fá rasztási
procedllra hatására, és az előfesúilés alatti forgatónyomaték.idő gör·
be alakja is lényeQesel1 e!'tért,

TÁPLÁLÉK K1~GÉSZíTÓK HAS~NÁLATA Al ELsPORTBAN
ES A SZASADJDOS SPORTBAN
Ránky Márta, Miltényi Márta

Semmf'lweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi I<ar, Budapest
Célkitűzés: Adatok nyerése a tapla!ék kiegészitők alkalma'zásáról és
specifikumairól, (mint a legális teljesítmény fokozás egyik módjáról)
,az élsportba n és il szabad idös sporlokban (hob bi sportolók ).
Móds7.e c : 12 illetve 19 kérdéstlanalmazó magyar illewe angol nyel·
vO kérdőív, melyet hajlandóság alapján, a megkérdezetlek személyesen töltöttek ki. Néhány esetben a nyert adil tokat interjllkkal is kiegé·
szileUűk.

Eredmények: Vizsgálatainkbarl eddig (2004-2005 évben) 266 (ő
vett részt. Ebből 205 magyar és 6\ külföldi: 105 élsportoló (66 férfi és
39 nő), 161 hobbi sportoló (102 férfi, 59 nő). Bevallásuk szerint az élsportolók 97 százaléka, ahobb! sp,ortolók 61s-zálaléka, vett ígénybe
valamilyen teljesitmél1yfokozást el6segitő módszert. Kiemelkedően
magas a megkerdezettel{ koreben 8 tápialék kiegészitőket használók
száma (eisport 89%, hobbi sport 45%). Vizsgálluk Még fl meg,kérdezettek megoszlasfll a használt táplálék kiegeszítők száma szerint, és
sportágaik szerint is, HafOm illetve több táplálek kiegészitő egyidejü
alkalmazllsáról számolt be az élspOrlOlók 59 szalaléka, és a hobbi
sportolók i 4 százaléka-, Az éisportolók közül egyidejűleg hal foj~a táplálék kiegészitőt hasznalt a versenyzők 12. szazaléka, hét félét 6 szála·
léka. Egy versenyző pedig kilenc különbözö táplálék kíegeszitö haszna:atárói számOLt be. Megvizsgáltuk milyen kUllönbség vim a ket cé!·
csoport tápialék kiegészitő használati szokásai közötl csoporton kent
és nemenként, illetve sportaganként is, A nyert adatok eleml:ését a két
fó csoporton belül több egyéb szempon: szerint is elvégeztük, Speciális i'trendriDl szanwlt be az élsportoló 24 százaléka, ille~ve a hobbil spor·
tolek I 5 SlaZa léka,
Követlieztetések: A sportolók körében oriási ilZ igény a teljesítményfokozó eijárások iránt. Az elsportban az egyidejűleg haswált tapla'lék
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számának megvillasztása rJem minden esetben szolgalja

il

verserlyzők eg€szségvedelmét, Vitatható, egyes ese-tekberl a táplálék

kiegeszítő és teljesítmény növekedésenek összefüggése. Igen nagy
szükség lenne egy szisztematikus prevencióra, es egészségnevelő
munkára, a reklámok illetve pSJichológiai okok indukéita fogyasztási
kényster kivédésére. EI kell érni legalább az élsportban, az orvosilag
'ellenőrzőtt egészségtanilag indokolt valódi szuksegleteknek megfelelő
táplillék kiegészítő fogyasztást.

FORMÁLÓDÓ TESTNEVELÉS
Rétsllgi Erzsébet, Gúth Szabolcs*
Pécsi Tudományegyetem Te5tr1~veles- és Sporttudományi Intélet. Pécs
"Damjamch ,János Altalános Iskola, Kecskemét
Bevezetés
Ha,uinkban öZ elmúlt évtized a történelmi léplE:kű változások kora:
rendszerváltás törten!, évszázadot, évezredet villtOUumk, újra részévé
váltunk Európának. A társadalom egészét éintö folyamatok a közoktatásban is éreztették hatásukal, és val6ságos paradigmaváltas\ indi·
tottak meg_ Ennek legfőbb kivaltó oka. az alaptantervek meg~elenése,
mefyek alapvető fordulatot eredményeztek a pedagógia elmeletében
és gyakorlatában egyaránt. Az új szemléJelü oktatásirányit<Ísi dokumentum életbe lépése ka pcsim felszinre kerültek a magyar iskolorencszer gyengeségeil: az isko:a jelenlegi hil!rarchi~LJs tagoltsaga, szelektiv
jellege: _ilZ iskolai műk6dés pedagógiai alapelveinek, metodikai kultLirájának es a tudás értelmezésének konzerv1ltivizmusa, stb, Természe·
tesen az iskolai testnevelést is érintik a tartalmi és szernléletbeli változások. Ebben az Lij helyzetben lehetőség nyílik a testnevelés szakembereinek a t<lntárgy áltaJ képviselt művehségterület formálására, alakitásara, ezaltal megkísereJn.i a lamtárgy áhitoU presztizsének visszaállitását.
A kutatas célja:
A les~nevelés Jelenlegi kedvezőtlen fogadtatása - a szakma válságáról is beszélnek- valóslJinűsíthelően több okra veleltlető vissz-a_ Sl-erepet játszik ebben többek közölt il sportmozgalom vonzerejének csökkenése; a tanulóifJtiság életmodbeli probfémai; érde.klÖdésük rJgyelmen kívül hagyása: a módszertani kultura és a nevelési módszerek
egyhan gusá ga, elIel ös s.z efü ggesben a korszerüti en nevelői stíl us is.
Elóadilsunk a bonyolult összefüggesr~ndszert érintö kutiltas egyik
terGleléről - a tanul6ifjúság veleményének megismerése- a következő
kérdésekre keresi a választ:
• Milyen helyet foglal él testnevelés az ísk01a értékrendjeben?
• Mit jelent az általános és kÖ'zépiskolas tanulók számára a tes-tnevelés, a lest kultúr a)
• Mi' a tanulók véleménye a testnevelés tartalmait illetően?
• Milyen tanári eljárásokat rés7.esitenek előnyben?
• Hogyan vélekednek az inkluziv oktatás lehetőségeröP
• Milyen lehetőségeket nyújt dZ iskola a tanórán kivüli sportolasra')
Cél: A tapasztaltak al,apján olyan javaslatok megfogalmazása, melyek az Iskolai testnevelést il NAT szellemiségének megfelelővé egyúttal személyesebbé, vonzóbbá formálhatja
Anya,g, módsl~r
A vizsgálélt kecskeméti és pécsi felső tilgozatos általános és középiskolás lanulókril terjedt ki, létszilmuk 500 fő fz ijZ áltillános iskolai
korosztiily már véfeményl tud alkotni a testnevelésr61, a kozepiskolások nagy része pedig ez,en az iskolafolwn talaikozik utoijiira az intézményesitetl testneveléssel, így elvinhatóan tudatában vanrlak anrlak:
mi az, amit lovilbb viszntlk egész életükre er~ől il mű'veli.ségterületről ,
.~egvizsgálható továbbá: vajon eljut-e ez a korosztilly a ,testk'ulturális
ereuség szintjére) Az adatgyűjtés módszere: ankél módszer. A
kérdőívek 24 kérdést tartalmaznak és a fent ismertelet! kérdéskörökre irár,yulnak,

AZ <JSZÁS HELVE ÉS SZEREPE A TANTERVE,KBEN
Révés2 László, Bognár József

Semmelweis Egyetem Testneve)ésl és Spontudományi Kar, Budapest
A lestnevelés töneneti elemzése e-redményeképp nem állítható. hogy
a tantervek óratervi aranyaí lineáris pályán haladva, egyértelmií
fejlődési vonalat követtek volna (Hamar, 2003), Megilll'aphhatö az is.
hogy az \Jszils ok:i:ltasána k il hijlános és speciális 'kérdései nem szerepeltek konstans tényezőként il tantervek készitése során. Annak ellenére, hogya testneveles Okliltasának kerdései napjainkban drasztikusan
valtomak, erdemesnek tlinik a ~antervekben az úszásóktatás többSZempontú elemzése. Tudvalevo, hogy a többször módosított kozoktatasi törvény (1993, évi LXXIX, lv.) napjaink testnevelését nemcsak tanórai keretek között, hanem óraközi szOnetekben végzett tes!mozgással va.lamint "jatékos egészségfejlesztö testmozgás"-sal kívánja helyettesiteni. Ismerve az úszils infrastrukturális feltélelrendszerét, adott esetben bizony kérdőn i1ézhetijnk a törvérlyaikolók,a, hogy mikerl: valósitható meg az úszáso'ktatás a testnevelés órai keretek köz.ött, A téma Sil-

játossaga míaU elsősorban a tanterwk történeti áttekintése és vi&sgalata volt cl z elsődleges céiunk TantervtörtéiJeti elemzést végez~ül1k
iBabbie (2003) és Falus (2000) útmutalasai alapjan, hogy megállapit·
hassuk miként jelenik meg al uszás a korabeli lantervektől napjainkig.
Témánk fokuszpor;l~ilt az 1995-ös, a 2000-es és a 2003-as tantervek
alkották_ A részletes pedagógiai szempontu dokumentumelemzés (Falus, 2000) melletl a témában megjelent tudományos igényű halai szakcikkeket is széles körben megvizsgáltuk, elemeztük Vizsgálatunk fó
szempontjait az úszásoktatás lehet;ősége, a tantervek céljai, követelményei. és a tananyag tartalma alkotta, E fő irányvonalak alapj~n hataroztuk meg ilz úszás jelenlegi helyzetet az iskolai testnevelesben_ Az
első :"ntervé megjelenésétől 11apjainkig, mind szerkezeti'leg, mind a
tananYilg szempontjából folyamatosan valtozott al úszás jelleg!:' és szereDe. Az T914-es tantervben talalkozhatunk már az úszással. ekkor az
infrastrllkturaiis .felt~telrerldszer hiányosságai miaU mint kiegészitö tan·
anyag szerepelt a tamervekben, Azonban a fejlodés során az igényeknek megfelelően egyre nagyobb slerepe~ kapott az úszás az iskolai tantervekben. II<ibővúll, konkrétabban jelent meg a tanar.yag tartalma és
az oktatás módszere is A legutóbbi harom tanterv vicsgalata után azt
tapasztaltuk, hogy az úszás szempontjából a 2000-es Kerettanterv volt
il legkornplexebb. A Kerejanterv voi~ az. ahol megjelent meg a spor:·
ág tanítéiscinak részletesebb kidolgozása, Jellege és feifogasil ernlek'ezlet minket az 1978-as tantervhez. A tenrm alaros elemzése segit minket
abban, hogy megértsük a sportá,g eifogadilséÍrtak és törvényi ,kidolgozottsiigéinak alakulásat. Ez lőbi> szempontból biztato, azonban dologi
feJteleirendszerének intemiv fejlesztése nélkül 11 megvalósulos lassulhat. )'smerve az úszásoktatás tanórán kivúli népszerűségét, ki,vjncsi,m
varjuk a sport mikor lesz teljes mértékben beépithető a testnevelés fog.
lalkozások körébe. Ennek megállapitásában és módjaillak meghatározásában tovább~ kutatások szükségesek,

ELMÉNYSPORTOK, SZABADIDŐS TEVEKENYSÉGFORMÁK
NEVELÓ HATÁSA
Rigler Endre
Semmelweis Egyetem Testnevelési és SporIludományi Kar, Budapest
Napjaink szakadatlanul fejlődő vilagában a változiis a sport és a
testnevelés területén is lepten-nyomon lcpasztalhalo, Bár az oktatáss így a' mözgilsoktatils is - alapvetóen tőbbszörösen "atszű~t" es igazolt ismereteket közvetít, a villtoztatás szükségessége ilZ iskola falain
belűl is rendre helyet kÖVetei magának_ I:;:I&g, ha az elmult 20 esztend6
külol1böző reform-lépéseire gondolunk. Az iskola eJhagyásava'~ a mozgás es il sport sz'erepe, jelentősége lényegesen módosul: kiemelI szerepet kap az őnkéntesség, a belsó meggyőződésből végzetl aktivitás.
,Io\indemellett továbbra is megmarad a mozgás által megszerezhető
öröméimeny. Amiker az iskolai teslnevelés megújitásiín fáradoz~nk,
nem szabad, hogy az E:redendően II testnevelés számara megfogalma .
zotl elvarások háttérbe szoruljanak. elhalvanyuljanak!
Mit is várunk el a mincíenkori iskolai leslneveléstÖ'P
• Nevelöi hatások közvelitését. mindenekelőtt a tanulók szernelyisegének formálását, alakitását.
• Gazdag mozgásm(iveltség k:alaki!asát. a mozgásrepertoár bőviteséL
• I<ed vező fittség i ália pot, magas szintű kondicioná Itság II ialakitását
és fenl1tartásat.
Napjainkig, i! .. torna tipusú" mozgásanyag jol megoldot~lI il mozgásműve!.tség gazdagitásál. Az atlétika valtozatos számaival, a versenye-ztetést és az objt-'ktív alapú eredmény megitélést adla. Asporljátékok vill~ozat.ai pedig al. egyuttes feladatrnegoldásban rejlő órömsurzés ,nássa!
nem pótolható élményét garalltitllák. Akkor mit és hogyan tovább)
Elsosorban a médiumok sugallta új tipusú sportágak bemutatása,
majd sokunknak il vilá'gJMás során szerzett tapasztalata egyre ujabb és
Ujabb mozgás·, látvilllY- és vetélkedésformakat fedez fel es kina!. A fogékony ifjÚság, de a szabadidő sportot felvállaló felnőttek egyre szélesedő kóre pedig Igen nagy érzékenységgel választja a szoka!!anságot,
"elményt" kínáió újabb változatokat. "sportágakat".
,10\ i ís jelent élményt. Illozgasélményt)
• önmagam kipróbálása,
• izgalom al ismeretlelYtől,
• a siker,es megoldas reménye es val6saga,
• a ve.rsenyzés és bízonyítás lehetősége,
• a "veszély" jeleniele, majd legyözé~e,
• a jo társaság, masoktól kapott elismerés,
• mozgás a slép lermeszelbefl.
• il jó közérzet.
Belátható. hogy - az iskolai testnevelés területeről nézve az elménysportok világát - nem törekedhetünk arra, hogy tanulóink számára "veszélyt kereső" CS il "túlélés örŐméber. DjzÓ" kihivásokat változtatas nélkül 'beépitsük al oktatltsi programjainkba, Inkább alZal kell
megelégednünk, hogy ja motoros és mentális felkészitessel - de külölJösen rendszeres gyakorlással - megteremtsük il felnöU kor szánláro
az élménysportok felvállalásának lehetöségél!
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A számos változat, amelyben ugyaflcsak kipióbál ha.tjuk, megmérheijük immár felnőtt önmagunkat az alábbi csoportositást követi:
" Győzd le az időt!
" Győld le él távolságot l
• Győzd le az ellenállást l
• Győld le il felületeti
" Gyüjtsd a pOrltokat l
Al előadas el.erl eivárasokhOl szükséges tulajdonsagokat és az ezeket tartaimaz6 látvilnysportokat fűzi csokorba.

A TESTNEVELÉS OKTATÁSA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALSÓ TAGOZATÁN
S. Lóczi Máfta
Szen! is,ván Egyelern JFI< Testnevelési Tanszék, Jászberény
A testneveiés tarltárgy tanitási-tar.ulasi folyamata az általilrlos iskola alsó tagozatán ellentmol1dasl[)s helyzetben van. A pedag6gus szakma deklarálja e miíveltségi terület ,ielentőségét il szcmélyisegfe)lesl.tesben, az egészségmegörzésben, 11 szabadidő hasznos eltöltésében,
sőt az ut6bbi években a fejlesztő ped ll gógia eszközeként is. A gyakorlati alkalmazas mégis gatakba ütközik, mert nem megfelelőek il sz(!mé,ly: feitelelek. a tomalermek és a tárgyi eszközök hlanya és rossz
minosége nem biztositja ennek a műveltségi terOletnek a megfelelő
muködeset. A dolgozat megírásának a cé'ija, hogy ennek az ellentmondasos helyzetnek a hátterét megpr6báljllk feltarni. Keresslik a jelenlegi helyzetben a testneveles tantargy gyakorlati muk6cesének a feltételeit a személyi. il targyi ,és a jogi háttér tekintetében is.
A vizsgalatban reszt vette k:
1. Végzos tanitó s.zakos főiskolai hallgatök a SZlE JFK-iól, aki'k
azokr61 éll iskolákról' adtak informaci6t. ahol a ket hónapos tanitási
gyakQrlatukat töltötték. N= 110
2 A tanitóképzést is folytat6 fe1sóoktatási ir\lél:mérlyek testnevelési
tanszékein dolgozö oktatók. N= 16
A vizsgiilat m6dszereí:
Kérdőives ankét és interjúk, valamint a jogszabályok adta lehetősé
gek gyaKorlati alkaimanlsának a felderítése.
A vizsgálat eredményei:
I. A testnevel'és az áIta lános iskolá kban a tá rgy i feltételek tekinteté·
ben hátrányos helyzetben van. Sok helyen a tornaterem hiányzik. A
legalapvetőbb eszközök számé! kevés és az állapotuk rossz. A vizsgalt
iskolákban még .nem mindenüt( veszik figyelembe il tanítók művelt
ségterületi képzettségét. A testnevelé.st az osztalytanít6 tanitja, 80 %.
ban.
2> A tanit61<.épzéSl is folytató felsőoktatási intézményekben a tcstrlevelés müvellségi lerüle~re vonatkozó képesitési követelmények a képlés ideje alatt c:sakr,észben valósulnak meg. A tanitó szakos hallgat6k
il test nevelés es sport terÜlet.é" rossz 'előké,pzettséggel ker,ülr.ek a főis·
kolilkra. A k6zepiskolai testnevelés anyagnak csa,k a töredékét isme·
rik.
Javaslat:
A lanítöjelöitek szakmai képzettségé! növeini kell, amelynek több lehetősége adódik,
- A képzö intézményekben a képesítesi követdmények megvalós,tilsanak javitasa érdekében a gya.korl6 helyek SZilkvezetőinek kötelező
posztgraduális képzéseket kell indítani,
- A már állasban lev6 tanitóknak továbbképzések szervezésel, egyegy iskolán belül pedig a testnevelési munkaközösségek szakmai se·
gitséget kellene blzt'osítilni.
- A tanitö szakr6i lehetőség' van az é:'vényben levő törvények alapjan il testkulturális teruleten az egyetemi szintoJ tovilbblépésre azok·
r.ak. akik a testnevelés müveltségi területet virlasztotlilk.
A fenti ajánlasok megvalósitáséival az iskolákban a testnevelés és
sport megiteiését pozitív iranyba mozdíthatnank, ami~e1: természetesen a testnevelés tárgyi feitételeinek a javitl'is1I is hozzátaTlozna. Csak
igy, több tényezőt összefog,va léphetnénk előre a testrlevel'és tanításitanuiasi folyamatának eredményesebb müködése területen,

KÖVÉR VAGYOK. DE ÜGYETLE,N IS?
Sáringemé Szilárd Zsuzsanna. RigJer Endre"
A1ozgásserDltel<. Pető András Nevelőképző és Neve/Cinlézele
• Semmelweis E:gyetem Testnevelési és SponlUdományi Kar, Budapesl

Hazánkban a l1épesség több mint fele sLilyproblémakkal kuzd, A fogyasztói társadalom altal diktalt tulfogyasl~asi kényszer, va'lamint a
korabbiaknal lényegesen kisebb fizikai aktivitas (ülőrnunka. számítógép. viz\Jáiis tlJlkínállat: TV, videó) vezethettek az obesitas jelentős növekedésehez, Mig a fejlett orszagokban már évek óta csökkenő ten·
dencia flgye!hető meg ~ sziv·érrends?eri nalillozasbal1, addig nalunk
kifejezetten romlik a lakossag egészségi allapota. mindebbő/' ad6d6an
amortalitas jelentősen növekszik. Mindez szorosan összefCigg a tilplálkoziJsi sl.okásokkal. a mozgasszegeny életmödda'l. a fokozódó
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stresszel, az érzelmi egyensúly felbomlásilV~1. a szociillis biz.onytalansággal. A vés~harar\gok jeleznek, kiváló programok, karcsúsit6 diélák,
éietmódbeli javas!atokró! hallunk, olvasunk. TudatOS/ln látjuk él problémát, az ellene val6 ténykedésben mégsem vagyunk elég aktívak.
Különféle hivatillos slatisztikákból ismert, hogy il kövérség -s~jnálato
san- valamennyi életszakasz szomatikus fejlődésének kisérő jelensege.
Az a tény, hog.ya felnőtt lakosság nagy százaléka tlllsulyo$, bár csöppet sem megnyugtat6. am a magyar társadalom szintjén napjainkban
mégiscsak tl'íogadott. A humánbiolégusok és a mozgás v~lágávaJ foglalkoz6 pedagögusok egyre erősebben érzékelik es érzik a problémát:
valamennyiünk számára közös feladat a kedvezöllel1 folyamatok megállítasa, vagy legalább mérséklése, Az a tény viswnt, hogy az elhiz.ással már gyermekkorban is egyre töbhet találkozunk, tarthatatii)rl. A
problema gyökereit keresve a genetikai okok, a mozgásszegény eletm6d, a fokozott energiadlls láplálékbevitel, mirld-mind kivál~ó okként
surepeinek. A tuls~Jly pedig egyre inkabb inaktivitásra késztet és generálja: a passlivitást. Széleskörű kutatások bizonyitottilk a mozgás
szerepél az egészség megtilrtásában. A kövérségben szenvedő gyerrnek vagy ifjll nehelen integrálódik a közössegekbe. Mint il mai fiatal·
silggal foglakozó pedagógusok il jelenséget külÓnöser. aggasztónak
itéljük a gyermek és iljusagi korban, Aggódásnak hátterében il' követ·
kezö félelmek huzódnllk meg: Hogyan tudjuk megismertetni il váltolatos mozgásféleséget. sporlaga kat fiata Ija inkat. akkor ha tulsúlyos
voltukban nem mutatrlak kellő 'motiváltságot a testnevelésés a sport
iránt) Milyen késöbbi követelmények kel esetleges káros következményekkel kell szükségszerlie71 sziÍmolflunk. akkN, ha a biológiai
fejlődésből' egyaltalan [lern követkel-Ó tes>tsLilytöbbletet már II korai
életslakaszban megtapasztalhatjuk? Elen gondolatok fogla:kóztattak
minket, amikor vizsgál6dásunkat terveztük, 147 óvodas és kisiskolás
gyermek és 206 főiskolai hallgató közreműködésével vegeztlik a felmérést. A résztvevők 30% az elhilOttak kateg6riába tanózott. Kiváncsiak voltunk arra, hogy milyen hátránnyal tatalkoll1ak 11 lestsulyos fi·
atalok akkor, ha a szamukra is igazan kedvelt, labdas mOigasfeladatokkal talatkolnak, Valóban egyértelmd a ~:átranyuk. avagy il labdák
világi: egy olyan speciális teT':ilet, ahol a labdaszerlt'-s. -birtoklás. -to·
vábbJátszas mornel1tumok mégiscsak kináll1ak sikerélményt, ameJl,yel
az elŐnyteler. szomatikus hlelyzetek - legaliJbbis időlegesen - elfogadhatók. Az eredmények minket is megleptek,

AZ ATLÉTlKUS KÉPESSÉGEK VIZSGÁLATA

TESTNEVELÉS SZAKOS FŐiSKOLAI' HALLGAT6KNÁL
Seres János
ESlterházy Károly Főiskola Tes/neve/esi és Spoit/lJdományi Intézet.

Eger
Bevezetés:
" Tartalmi áttekintés. fogalmi meghatározások,
• Az atlétikus képessegek jelentősége.
" A teljesítmény izom-, idegélettani, pszichikai fellételei.
Kérdésfe!tevés:
" Testnevelés szakos hallgatók az atlétikai képzés soran a kiválaszto!! pr6bi\kban eredményJavulást érnek-e el?
" Van-e különbség il nappali es a levelező tagozatos hallgatók telje·
sítménye közöil? A különbségek milyen okokra vezethetők vissza?
j A teljesítmény alakulasában milyen sajátossagok mutathatók ki a
nők és a férfiak között)
Hipotézis:
1, A lk épzés ideje alall az c'.léti kus képességi teszlekben folya matos
javulás vagy állandóság mutatható ki,
2. A nappali tagozatos képzésben rész! vevő haliigalok teljesitményének fejlődése egyenlet~sebb; eredményeik jobbak, mint a levelezősöké.

3, A két nem között a teljesitményfejlődés dinamikájába.n nem mutatható ki lényeges különbség.
Anyag és módszer:
I. 60 m -es sikfutas (kézi időméres. tízedes-pontossaggal).
2. Helyből 5·6s ugrás (2 kisérlet. mérés cm-pontossággal),
3. Kétkezes dobás előre (suiygolyö tömege: 6 kg, mérés cm-pontossággal),
A mérések helye és ideje: Eszterházy Károly f-őiskola atlé~ika pályája
Első mérés: 2001. október: Utolsó mérés: 2004. május
Az anyagfeldolgozás módszere: Önkon[«)lIos longitudinális vizsgálat.
Az a!kalmalott pröba: egymintils I-pröba.
Vizsgálati személyek: 2001/2002 tanév testl1evelés szaka1a beiral,kozot! nappali és !evelező tagozat(j)s hallgat6k.
Összlétszám: 167 fő, 89 férfi (ebböl49 levelező) és 78 rlŐ (ebbő] 44
:ieve!ezö).
Eredmények értekel~se: A megfogalma7.0tt kerdesekre a vizsgalat
eredménye megfelelő választ adott, A hipotézisek megallapitásai csak
részben lettek alátamasltva.
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KARDIOVASZKUL-ÁRlS ÉS PSZICHOMETRlAJ
STRESSZMUTATÓK KOMPLEX ELEMZÉSE

Simon István

Sipos Kornél·, Klöczl György··, Bret2 Éva", Bretz Károly"

Nyugat-Magyarországi Egyetem,
Benedek Elek Pedagógiai FŐiskolai Kar, Sopron

*Semmelweis Egyetem Tesrnevelési é.s Sporttudomanyi Kar, Budapest
'*Magneto-Vita/ Gyogyközpont, Budapesl

Az utóbbi években Magyarországon egyre növekszik a mozgásszervi és ilZ allergiás asztmás megbetegedésben szerwedő gyermekek Szilma. Jelen ismereteink szer~nt a 6-1 B éves ta nulók közül' minden nyolcadik tartáshibils és minden nYGlcadik scoliosisban. szenved
l. Ugyanezen korosztiIly lD-lS %-a. asztmas es 20 %-a tulsúlyos,
Ezen adatokból következik, hogy az utóbbi időben fokozatosan nőtl a
gyógytestnevelés óriÍra utallak száma, de ugyanakkor a gyerekek
80-90 %-ának fenntartasai vannak a gyógytestneveléssel szemben.
Valljuk be őszintén a testnevelő tanawk egy részéné] sem sikerült elérni teljes mértékben il szemléletváltást a kÖflOyileu- illeive a gy6gytesl'
nevelés órák megitélésében. Konferenciákon, publikációkban rendsze·
resen foglalkozik a testnevelő stakma il kor.szeru lestllevelés-tanitils
vizsgalatilva I
2, Olyan módszerek felkl!Jtatásilvai. amelyek elöseg~tik a "mai" gyerekek figyelemfelkeltését a rendszeres lestedlés iránt, de (l testnevelés
speciális területének a gyógytestnevelés - tanításának vizsgalatával
gyakorlatilag alig foglalkozik publikáeiu, az is inkabb il gyógytestnevelés gyakorlatanyagának ismertetését tartalmazza. A tantárgy halékonysága, céljának m.egvalósulása nagyban függ a megfelelo tanár-diák kapcsolattól, amelyet különböző nevelési tényezök befolyásolnak.
Kutatás ~élJa megvizsgálni, hogy il "tekintélyi slemél,yek (szülők,
lanárok, edzők ,stb.)"
3. Ezen belül a tanárok milyen isme"retekkel rendelkeznek agyágy.
testnevelés tantárgyról, s milyen e tantd:'ggyal szembeni beállitódásuk,
A kutatás egy nagyobb, sl.élesebb körű kutatás első lépése,
Anyag, módszer: A vizsgálat módszere az írasbeli kikérdezés módszere. A minta! a Nyugat-Ma~yiHorszagi régió (Györ, Sopron, Szombathely vilrosok és vonzáskörzetiik) iskolák tilnteslületei adjal( véletlen szerű kivalasztássall• A próbakérdöiwel az alábbi kérdésekre keressük a válaszokat:
I. Milyen ismefetekkel rer.delkeznek a pedagógusok a gyógyttstne·
velés tanlárgyról?
2.. A pedagógusok mennyire tartják lontosna.k a gyógytestnevelés
,tantárgyat')
3. Van e összefüggés a peda,gógusok és igazgalójuk gyógYlestneve'léssel sz~mbeni megitélése között')
4. Milyen a gyógyteslnevelés tantárgy megitélése a testnevelö tan·
árok körében)

Jelen munka celja általános iskolai tanárok sporttevekenységének,
kardiális státusánilk, a HRV (,.HRV": a pu!wssziJm ingadozása), valamint egyéb EKG paraméterekböl levezetetl stressz reakciónak es élZ
STPI- y kérdóivvel meghatározható (pillanatnyi-, és alkllti)szorongás,
kiváncsisá'g, harag, és depresszió pontszámoknak komplex elenJzese.
A műszeres méréssel-, és önérlekeló skálaval nyert adatok, valamint
az életr1'1ódra vonatkozó in[ormaciók olyan egészségi lenyezők összefüggéseibe adnak betekintést, melyek a mindennapos pedagóglJsj
munka eredménye~ségét (is) befolyásolhatjak. A lelméresben 66 qn·
ként v<ilIalkozó (58 nö és El férfi), általános iskolai tanár velt ,részt. Atlagéletkor: 47,20 ~9,37 év. A műszeres vizsgálatokat CardioScan
(Energy Lab, Technology GmbH, Germany) készülékkel végeztük. A
CardioScan k szlMk végtagi elektrÓdákat. erösitól, analóg digitális át·
alakitót és Laptop szamitógépet tartalmaz Egycsillornas e!vezetéssel,
I perces, T'Jtin EKG íelvélelét teszi lehetövé. A kést.ülék speciális számitógep programja automatikusan analizálj<l az EKG regisztrátumot. A
szív állapotát O-tól 5-ig terjedé skalill1 ertékeiJ, O-lól 100 %-ig terjedő
skálán jellemzi a stressz faktor!. Kijelzi az egyperces regisztrátum pul·
zusszilm adatát. A 4-fokozatu (80 kérést tartalmazó) STPr-y kérdőlv
mellett az életkor, az iskolai végzettség, a sport.ág, a sportéletkor, és a
sportbeli minősítés is szerepel a vizsgált változók közott A vizsgálatokat több iskolában, e célra előkészitett helyiségben vegeztük. A taniuok először a kerdőíveket töltótlék ki, majd a CardioScan készülékkel
elvégeztük lIZ e'lsö mérést. A resztvevők eközben kényelmesen, rela"
xált állapotban üllek, A merés t követően 16 percig Sanlena mágneságyon pibentek, miközben 20 iT. igen kis térere:ü magneses dDzisl
kaptak. Ezt követően ismét CardioScan mérés következett. A résztvevők aktuális egészségi állapotát. es gyógyszer fogyasztasát kOlon
ürlapon rögziteUük. Kivonat az eredményekbó:. A kitöltött kérdőivek
tanúsaga szerint a résztvevők 11,54 %-8 sportol rendszeresen, A vizs·
gillatban részt vett tOl'nárok 53 %-a viszont :'endsteres gy6gyszerfogya"Sztasr6'1 tell emlilést. Kardiális állapotuk (c) méröszilma: c ~ 4,33
+ 0,75. A stressz átlag S ~ 2.2.,93 + 2.2,12 Az átlagos, aktuális, nyugal·
mi pu'lwsszam p ~ 79,61 + 11,78/ perc. (1. mérés) Szignifikáns nega·
tiv korrelációt mutattunk ki a sziv állapola és él szív stressz szintje kozolt [r ~ . 0,54; p<O,OOO] és szignifikáns pozitív korrelációt, a stressz,
valamint a ker,d6ives vizsgalattal meghatározott depresszió szintie között (r", 0,312; p<O,OOS). A sziv állapotát jellemző adóltok átlaga jó·
nak mondható. A stressz értékek viszont mérsekeit,en magasrnal< mutatkoztak. A korrelációs sz~milások arra utalnak, hogy a nagyobb
st'fessz negativOln hat él sziv allapotára. A szakirodalom felhívja illigyel.
mel a krónikus/magas slress·z káros emocionális 'következményeire.
Jelen vizsgálat objektív adatokat szolgálléltoll cl kérdés további tárgyalásához.

Al. Él.EJTt\RT~, ÉLETMÓ!?, ÉLET~NQSÉG.
MOZGAS ES KORNYEZET OSSZEFUGGESEl
Simon József, Szabó S. András

Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmisze~tudományi Kar, Budapest
Jól ismert terJY, hogy az élet hossza es az elet minősége összefüggésben van az életpálya alatt folytatOll - mozgásgazdag vagy mozgásszegény - életmóddal. A re~dszeres, tudatos és célszerü mozgás
nem csak fizikailag, de mentálisan is 'kedvezően hal a szervezetre, 11
na pi' tevékeny segre, a közérzetre s ebböl adódóa n al. eredmény sségre is. CélSZErű tehát, ha a napl munkaprogramunknak szerves resze cl
sporttevékenység is. Nem mindegy, hogy il sporttevékenységet mily,en
kör(ilmérlyek között v-égezzük, fontos a tiszta levegő, il higiénia, s
előnyös a slennyezésmenles természetes környeze!' a ,természetes hóés fényviszonyok megléte. A fenntartható fejlődés (sustainilble developmenl), a klimatikl:ls viszonyok stabilizálása, a biodiverzitás biztosi·
tása a természetes ökoszisztémában csak megengedhetö méNü
szennyezés! (,talaj-, viz·, levegó-, zaj· és fényszennyczés. tájképi erózió, a növény - és állatfajok kipusztulása' a biotópokban) tételez fel,
ökológiai egyensulyt. Ennek létrehozasaban és megtanásábiln a
sponlevékenységnek (pi. sportlétesítmények építése, sportesemények szervezése, il sporttevékenységeknek a környezetre gyakorolt
káros hlltásainak mérsék;ése) is szerepe van. Az .életminóségre táplálkoz1lsunk is halással van, Adekvat mennyiségű tápanyagra van szük·
ségünk, anl it valtoz.atos, arányaiban k~e9yensúlyolOlt és mérsékel!
táplálkozás biztosit. A tiszta és egészséges környezet kedvező hatással
van az élelmiszerek ősszetételére, toxikológiai és radiometria i, jellemzőire is, s ezáltal poziiivan befolyásolja az életnlinőséget is.

A SPORTPSZJCHOLÓGUS KÉPZÉS TAPASZTALATAI
NAGY-BRITANNIÁBAN

.

Soós István·, Hamar Pál"
·University of Sunderland, Nagy-Britannia

hSemmelweis Egye/em Tes/nevelési

es SporttudomJnyi Kar, Budapest

Bevezetés
A sport- és testedzés pszichológia. melyeket külön diszciplína ként
kezelnek Nagy-Britanniában, tudományos m6don vizsgálja az embere·
kel és visel kedésüket a sportolá s és testedzes során, ezen kivül válasLt
keres a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazhatósilgilra. A
spor~- és lesledzés-pszichológusnak harom rő feladatköre van, külölilbözo; tanintézmenyekben es iskola fokokon oktató rnunkilt végez, kutat es konzultációs munkát folytat sportolók körében. Az oktatói ml!Jl~
ka általában egyetemi képzésben történik pszichológia/sportpszichológia vagy testedzés- és sporttudományi programokon. A kutatómunka célja ~ feii;)almozotl tudásanyag fejlesz,tése, melyet az érdeklődők
szakmai fÓnJmokon és ludományos folyóiratokba tőrtenő publikálás
során osztanak meg egymilssaL A kOI1,wltáció közvetlen munkat jelent
különböző életkorú és ke.pességszintü sportolókkal egészen a "fitness
szektor"- tól kezdve, a sportorvosi munkán át, a versenyzésig, ,Módszer
Anyaggyűjtésünk dokumen~umelemzesekre 'epül, melynek során
praktizáló sportpszicholögu50k életútjál és véleményét vettük alapul.
Szakmai kompelelKiák A bri~ 'sporlpszici;]o!óge:sok a leglöbb esetben
sporttudományi vagy pszichológusi, eselenként mindkét aiapdiplomiival rendelkemek. Néhany egyetem, pl, a liverpooli Hope Egye~em
Sporlpszichológusi alapdíplomat (BSc) bocsat ki. A sportpszichológusok döntö tóbbsége másoddiplomás, ~osztgraduális (MSc) képzésén
szerzi meg il szakirányú diplomát. Erre épül ril a okutatáson aiapuló
doktori (PhD) kepzés elsósorban alok szamára, aki'k a felsóoktatásban
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vállalnak munkál. Karrierlehetőségek, csszegzes A sportpszichológu·
soknak konzultációs tevéker.ységÜk során gyakran egy irodához kotött a munkajUK. de ugyanilyen Mánybctn végezhetik feladalukat egy
kíub különbOLŐ !étesílményeiben. alon kivűl megtalálhatók versenyek
szinhel Yt:n, sportkórhálak reha bilitéc íós oszta lyon, vagy éppen rekreaciós terü leten. Nagy, Britanniilba n a legtöbb sportpszichológus konlultacios tevékenységét egyetemek sporttudoményi tanslekein fejli ki
kombinaiva oktató és kutató munkájával. Barmely pozícióban is dolQ02ik a sportpszichológ us. az a lényeg a szilmiJra, hogy" megta hilja azt
a slakterLiletet, melyet leginkább s7.eret, és attól kezdve nincs több
munk,map az életében"

A VESZPREMI EGYETEM HALLGATÓiNAK
FITTSÉGI ÁLLAPOTA 1995
Starhon Katalin, Edvy László

Veszprémi Egyete.m, Veszprem
Kutatasi terület
A Veszprémi Egyetem hallgatóinak életmódjaról - életkörulménye·
i ről. egészség i állapotaról. testösszetételéről - filtségéről képet adó fel·
merés elkészitése, melynek eredménye alapol adhat az 1994-b.en Dr.
Frf'nkl Róbert szakmai íelügyelf'tévf'1 az Egeszség BiztosiLási OnkormiÍnY7.ill és il Miniszterelnöki Hivatal Ifjúsági főoszlálya által lamogatott, a felsöoktatésban szerepio tanu!ók u:szágos, EUROFIT-próbarendsl.erre és ké:'döivre alapozó fell'l1érésenek adataival való összevetésre.
Cé i : l1Z 1994-es adatokkal való összevetés visszajelzés lehet a Test·
nevelés Tanszék szakmai mur.kajanak hatásfokáról, illetve a hallgatók
egés7.ségi állilpotának aktufllis rizikófaktorairól.
Távlati cél:
• az első évfolyamos hallgatók 4 év múlva ti5rtenő újbóli felmérése,
amely képet ad il hallgatók egészségi állapotanak egyetemi évei alatt
hekövetkező va Itozásairól,
• A felmérésbe bekapcsolunk olyan diagnosztikai eszközökel- rész·
ben teszlelesi célzattal -, amelyek napjainkban kerülnek bevezetesre
az egeszsegügy vizsgálati eszköztilrabil .
A reprezentativ mintavétel kritériumilinak megfelelően egyeternünk
ha IIgat6inilk \ Ű- ] 5%·át tervez:li k felmérni - évfolyamonként és nemenként ar1lnyosan,
Előad as tervezet:
A felméréssel elkészültünk, Az adatok feldoi(]ozásánal tartunk, A ie·
len fellt'telek mellett ilZ előadason al. egyetem~nk hallgatóinak fiusbgi
állapotiJra utaló felmérési eredményeke~ tudjuk majd ismertetni. Az
1994 -es adatok kal való összehasonlítast is te rvezzük, il zonban anna k
grafikus pérhuzamba állitésa egyelőre nem latszik megoldhatónak, mi·
vel - többszöri igéret ellenére - a korábbi felmérésben és adatfeldolgo·
úlsban resztvevő kollégáktól még nem kapluk meg a kellö segilségel.
Ennek ellenére a körvonalazódó eredményekböl kiolvasható allapotok
és vá!tozasok minden bizonnyal figyelemfelkeltő hatással birnak. A
fe!do'gol.~sból szJletett újabb eredMényeket folyamatosan igyekszünk
publikillf\i.

KOMBINÁLT SZOCIOMETRIAJ MÓDSZER ALKALMAZÁSA
SPORTCSAPATOK SZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATÁRA
Steck6 László

Semmelweis Egyetem Testnevelési es Sporttudományi Kar. Budapest
Kutalasi területem a csapatok szerkezetérlek és szerkezeti elemeinek vi7,sgála!a, mint példilul a jiltékosok stiltusa. preferenciil viszonyok
és presztizs helyzetek a csapiltbi:ln. Mindez elsősorban megfelelő módszer kivillasztésiÍt igényli. Szociometriai preferencia és attitűd (SPA)
módszert dolgoztunk ki témavezetőmmel, amelyet a továbhiakban ismertelek. Kiindulást jelentett egyrészről Nagykáldi (1998) nyomán
egy öt·szempontú kérdőív, amelyet néhány tétellel kiegészítettem,
másrészről Schellellberger módszere (1980), aki a választá50ka t at:itüd skalakká változtatta, Az új megoldasban tehát a választilsokból
senki sem esik ki a csapatból, és ugyanakkor minden csapattag numeriklIsan érlékelhető számokat is kap. Ha például ki kell valasztani,
hogy kikkellud valaki a leginkább egyÜttmUkÖdni. akkor a 7 ·es fokozat a legmagasabb és az l-es fokozal il legalacsonyabb (tehát elutasi·
tott) szint. A teszI alkalmazá5át gyakorisági táblázilttal, slOciogri!m·
mal, és preferencia sorrendJei muta lom be, Ezek után il preferenciák
alapján korreláci6kat számolok és kimutatom az egyült-járasokat ilZ
eltérő választási szemponk közóU, ilmeiyek a meccsen történő helytállils, il kreativitils, il megbizhat6ság, az együttműködés és il személyes
bizalom. A módszert megfigyelésekkel egészítem ki és a további doktorj munkám sorim alkalmazom magyar és ukrán mintán.

JÁTÉ KELMÉLET ÉS SPORT
Sterbenz Tamás

Semmelweis Egyetem Testnevelési és SportrudomJnyi fÚJ(, Budapest
A sportjátékok döntési heiyzetei mindig az ellenfelekkel való interakció eredményeképp alakulnak ki. Mivel ezek a szit~jációk megfelelnek
a stratégiai jatékok ismérveinek. iogikusnak tiinhet. hogya jatékelmélet eszközeit is felhaszn~ljuk az elemzéshez. A játékelmélet alapvető
kategóriái kÖzLil il racionalitils, a kockázatkelek~s. az együtlm űködő versengő stratégia, az inforrnació, az ismétlódés és a di5nte.shozatali
idő elemzése olyan lehetőséget nyújlhat a sportban érdekeltek részé·
re, amely tudatosabbá leszi vagy megváltoztatja a kialakult dontési
szabalyokaI. A tanulmány kísérletet tesz a legnépszerűbb sporljMékok
5t~uklúrajának Játékelméleti leirasára, bemUlatja az alapvetó diszkrét
és folytonos döntési stratégiákat. Sportpályán felmerülő példák segi~
ségével e!emzi az e~yenSL;iyi helyzeteket es a kevert striltégiák jelentőségét, A döntesnozó személye szerint vizsgélja a játékosok. az
edzők. a menedzserek va la sztásait és kitér a ta paszta I at szerepére a
dÖrltéshozatali szabá Iyok evolúciósan sta bil stratégia kká va ló fej lődé·
sében.

A NEMI ÉRÉS ÉS A FIZIKAI TELJESITMÉNY KAPCSOLATA
Suskovics Csilla

Kaposvári EgyetFm Csokonai Vitéz fr1ihály Pedagógiai Főiskolai Kar,
Kaposvár
A vizsgálat olapjéit Somogy megye 98 településén (8 város és 90
község) élő, 3377 (\ 614 leány és 1763 fiú) 1997/9B-ban végzett, keresztmetszeti vizsgálata képezi. A reprezenlatív mintavétel 207'0-05
volt. A kuta la s cél kitűzése a szexuális fejlettség k ülórlböző fokán lévő
leányok és fiúk fizikai képességeiben (ellepé tendenciáinak tanulmá·
nyozása. Az antropometria i prog ra m kerelén belül \ 8 te5lméret adatait rögzitettem (Martin és Saller 1957, Tanner el al. \ 969). A kutatas a
kondicionális kepességekre. igy az erő a gyorSilság és az állóképesség
vizsgál21téra is kiterjedt. E hérom alapvetö képességet néhany motoros
próbában (kézi 5l,oritóerŐ. tömöltiabda lökés, helyből tilvolugrás, Situp próba. Burpee.tcszl. 60m-es síkfutás, (ooper-teszt) nyújtott leljesílményértékek alapján jellemeztem. A menarche- és oigarcheko!" mediánjál\ak meghatároláslI a status quo módszerrel gyűjtött adatokból
prob:l analízissei tönént (Weber 1969). Az i1datok elemzéséhez meghataroztam az egyes csoportok atiilgait, szórásaít, minimum és maximum értékeit valamint az utóbbiak alapján variáció terjedelmOket. A
nemek kózöui k íilön bségek szign iftkanc:a szirlljének tesztelése kétmintás t·próbával, vllgy ha az F-próba szigninkálls el~érést eredmenyezett. Welch·féle d-pr6baval történl (H3jtman \ 971). A korcsoportok középértékeinek összehasonlitásál egyszempontos variar1ciaanalízissel, a pá ronként i összehason lítilsokat Scheffé -féle próbával vegeztem. Az eredmények szerint il leányok nál a7.0kban il próbákban, amelyekben a lesltömegnek meghatározó szerepe van. a nemi eres magasabb fázisában lévő leányok teljesitenek jobban. mig a többi motoros
lesztbefl alul maradnak vagy hasonlóan teljesítenek. A fentiek értelmeber. azokban a próbákban. ahol az abszolút erőnek jelentős szerepe
van (kéz sloriló eró és a tömöttlabda dobás) a nagyobb testtömeg fontos tenyezője az eredményességnek. A löbbi motoros felaQatnill azon·
ban az abslol(l! erővel szemben a relativ erő a domináns. Igy azokban
a tesztek ben. amelyekben asajál testtömeget kell mozgatni, il szexualitás alacsonYilbb szintjén lévő leányok eredményei jobbak vagy
megközelitően azonosak larsaikéhoz. Ugyanez tapasztalhaló a gyorsaság és az alapállóképesség esetében is. A leányok teljesitmény növe·
kedése a serdülőkori növekedési lökés csúcsa utan leall. A nemi élés
magasabb sIintjén lévő liúk az erő és al il.Omerő illlóképességére vonatkozó, valamint a futó gyorsaságot regisztriiló feladatokban jobban
teljesílenek. min~ azok il társaik. Jkiknel az oigarche még nem kövelkezelt be. Az alap·illlóképességet regismaló Cooper-tesztben azonban
a rlemi érés alacsonyabb fokán lévő fiúk teljesítménye jobb. A fiuk fizikai aktivitása. szemben a leányokkal. folyamatosan javul. és az oigarche bekövetkezése után is folytatódik, EI a fiúk erőteljesebb, és az
ojgarche jelentkezése után is v;illozatliJn i20mtömeg növekedésével
ma gyaralhaló.

A TESTSÚlYHOZÁS TÁPLÁLKOZÁSTANI KERDÉSEl
Szabó S, Andrés·, Zsuga Jmre··
'Budapesti Corvinus Egyetem. ÉlelmiszerludomiJnyi Kar. Budapest
"Magyar Súlyemelő Szövetség. Budapesl
A testsúlyhozás es a test.súlyszabályoz<i5 nem azonos fogalom, Az
a sulycsoporthol. kötött sportágak esetében a versenyt ii!, a mér·
legelést közvetlenül megelőző időszak (legfeljebb \ -2 nap) testtömeg·
csökkentése (esetleg növelése), a rnasodjk egy folyamatos, a sportoló sporlolói eletllljanak teljes időszakára kiterjedő, az optimális testtő·
meget és lestösszetételt bizlositani kívánó tevékenység, Súlyemeléselső
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ben pl. vislOnylag Jelentős lehet a kü!6nbség az un. edzősúly s a méTlegelési s.úly között. ezért évenIe csupán néhilnY versenyen célszcrü a
saját súlyc$oportban versenyezni. A mérlegelés ·előtti speciális diéta jelentósen csökkentet: energia bevitel, igen mérsékel! sófogyasztás,
visszafogott folyadékfogyaswis, a nitrogénegyensúlyt biztosító fehérje bevitele - fontos része a súlyholási programnak. A versenyző eredményessége szempontjából pedig a mérlegelés: ,követően a minél ha·
tékonyabb regeneráció biztosítása a feladal, ami külön tudomany. s
komoly hibákat (pl. vízmérgezés ) lehN elkövetni.

TESTNEVE$ SZAKOS HAu..GAT6K MOZGÁSSZERVI
PANASZAINAK 6SSZEHASOrtÚTÓ VIZSGÁLAliA
Szabó György,· Szabóné Baán Ildikó··
*Pixsi Tudományegyetem ÁOK Orthopead Klinik.a·, Pécs
"Pécsi Tudományegyet,em TTK TestnCJvelésiés Sportwdományi Imézet, Pécs
Bevezető

Munkánk során gyakran tapasztaljuk. hogy lestnevelés szakos hallgat6il1k egyre sérülékenyebbek, sokszor sportpályalutáSlJk legíntenzivebb Időszakilban orra kcnyszerülnek, hogy sokéves edzésmunka.
versenyzés utéin igen korán abbahagyjak azíntenzív sportolásI. Gyakran sérülések. arlalmak következtében a tesInevelés szak elvégzése is
nehézsége~ jelent számukra. felsőbb éves hallgalóínk közöt! alig akad
olyan, aki ne sérült volna, Ine lenne valamiIyen mozgásszervi panasza.
FigYf'lemre méltó lény, hogy ez alig hús'Z éves fiatal. sportos élelmódot folytatókra jeJJemző, akik a versenysport szeretetét, jelentőségét
saját éleltapaszta,latuk segitségével hivatásu'kká választották. Izgalmas témának tartjuk az okok kulatasilt, bár nem hagyhaljuk figyelmen
kivül. i;]og,y il mozgiisszervi panaszok. sérülések, ártalmak okai összetettek
(elkitüzesek
Adatokat szeretnénk nyern i 18- 22 éves korú egyett!mi - főiskola i
hallgatók leggyakorIbb mozgásszervi panaszai ról. leggyakoribb sérüléseik típusairól, icidenciájárÓI. Adalainkat szeretnélJk egybevetni előző
vizsgalalaink eredményeivel, következtetések levoná,silVal a tapaszta·Iati úton szerzett megállapításainkal tudományos módszerrel kívánjuk
megerositeni, illetve alatámasztani.
Arlyag és módszer
A vizsgálatokban több, mint sz.ilz (186) hallgató velt reszt, önkéntes
alapon és névtelenül. A válaszadást vállalóknak három feJezetb61 allo
kérdöivet kellett kltÖ1ter:liük. (a kerdések il spoHolói múltra·, sérL:;lések
körül mél'lyeire és a gerinc panaszokra vonatkoztak ). illetve egy adatlap segitségével felméntIk a hallgatók akluális mozgáss~ervi állapotát. A gerinc egyszerü fizikális vizsgálata mellett a lábszár tengelyeIléréseit, illetve a boka és sa~ok helyzetét állapítOlluk meg, ezen itda\ok
segitségével a laposlab előfordulási gyakoriságilra kivántu-nk adatokat
nyerni.
Eredmények
Korilbbi ikutatásí eredményeink szerint (6,8,9)a vizsgálati csoport
59,S %-ának volt a felméréskor va,lamilyen sport sérwlése, el az arány
jelenlegi vizsgálataink szerint jelentésen nem változott, a ~érüiések ti·
pUJsai, gyakorisága tekintetében sem állithatjuk. hogy az előző felmé[éseinkhez viszonyítva szigninkáns különbség fedezhető fel" A helytelen testlartas talaján kialakult gerincpanaszok és hiltfájdalmak gyako.
risága azonban nőIt, egyre gyakrabban 'lalillkozunk olyan hallgatoval.
akinek serdülökori funkcíonális. vagy strukturális eredetü gerincbetegsége ismert. E betegségek talaján kialakult derék ,és hálpanasz,ok gyakorisága jelentősen nőtl, mind a láb statikai megbelegedése, mind a
derékfájások gyakorisága igen magas elöfordulilsi arany t mutatott
vizsgálati cso~ortunkbar1. Hasonló korosztály vizsgalata soran M:lgrom
(6) I A%-os gyakoriságot id ,Ie. Alaposláb gyakorisagát fialalkoruaknál leggyakrabban 2·14 %-ra' teszik, vizsgálalaínkban ennél j6val magasabb elöfordl'Jlási arany t kaptunk.
Me gbeszélés
A mozgásszervi pilnaszok okainak kutalása összetett feladat, gyakori szakouvosi vizsgálatok meliett sziikséges az edző:, testnevelő lanári felelősség megilllapitasa ís. A gerinc panaszok, derékfájások gyakorisága mitgas, il pOrltos incide<lcia nem minden részletében ismert,
illetve az irodalmi közlések sok tekintetben eltérőek. Nem vitatható,
hogy az alsó végtag bármely izületél érintő elvalto~ás. beleértve a laposlabat, hatással lehet az egész torzs, elsősorban az agyéki gerinc
fun~ci6Jára (4), igy oka lehet derékfájásnak. gerincpanaszoknak. Megállap-ításaink összegzése riem egyszerü, meggyőzödésünk, hogya
sport, testnevelés, mint a testkultúra alapvető részei. Ilélkulözhetetlen
szerepet }alszanak a népesség oly ni"lgy részét sUJtó mozgásszervi banlalmak meg~lőzésébf;n. ugYiInakkor II minőségi·, é'lspoll a nagy, mo·
noton, gyakran a fiziológiás terhelése önmaga is károsodásokho'l vezethelne~(.

Új TÖREKVÉSEK A MAGYAR UTÁNPÓTlÁS-NEVELÉSBEN
Szabó Tamás
['{emzet! (JtimpotliJs-nevelési Intezet. Budapest

Az elmúlt nehany évben elkezdődöt! a magyar sport utanpótlils-ne-veiésének újra formálása, atstrukturálasa.
A kormányzati szándékok ezt a munkát támogatják a megfelelő hatlér kialakItása folyamatosan történik.
Talán a legfontosabb első Ié.pés volt il Nemzeti Utánpotlas· rleve-:ési
Intézet felilIlitása, mert ily módon a teoretikus és operativ tevékenység
kellő kereteket kapott.
A fejl'eszlés három fő irányban folyik:
1. Magas szintű tehetséggondozas (Héraklész Program)
2. A lehetségek korai felismerésének rerldszere és tömegesités
(Spor I XXI. Utanpótlils· nevelési program)
3. A sporliskola i rend s~er talpra iiilitása.
A fenti célok megvalósítására Jelentős pénzeszkózök áFamoitak a fiatalok sportjába. 2005 évben mintegy 1.7 milliiHd forintot használtak
fel.
Az eddigi tapasztalatok tulnyomó többségben kedvező képet mutatnak:
1. Kellö sZilkmai háttér áll rendelkezésre asportági szövetsége'knel.
2. Az iillami pénzfelhasználás szigorú elveinek fokozatos érvényesülése (normativa, utoflOanszirozils) éuvényesül.
3. Soha nem tapasztalt eredményesség mutatkozik fiataljaink nemzetközi szereplésében (labb mint 110 aFany·ezüst és bronzérem il VBken EIB- ken I)
4. A sportiskolai rendszer kiépjtésében nehézségeink vallnak és
most már az is latszik, hogya Sport XXI. utánpótlás-neve'lési program
céljait és feiadataít ujra, kell fogalmazni.
Biwnk ~bban, hogya megkezdett munka tovább folyik és il tehetségek áramoltatása, gondozasil, az esélyegyenlőség biztositasa rend·
szerekben és folyamatosan történi~.

SPORTÁaSPECIFlKUS TÁPW.KOlÁS
Szabolcs Mariann*, Szabó S. András", Tolnay Pál"
·Pécsi Tudomanyegyelem Egészségügyi Főisk.olai Kar, Pécs
·Humán Táplaik.ozástudományi és Dietetik.a! Intézet
"Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

Ismeretes il teny. hogya különböző tipusú sportágaknak más-más
az en~rg ia igényii k es ezze~ összefüggésben il mozgás fajtának megfe·
lelően il makrotápanvagok. mint a fehérjék. zsírok szénhidrátok szükséglete is. ÖsslefogliilÓilI\ nem beszélhetünk sporttaplálkozasról, sok·
kal inknbb sportag specifikus 13plalkozásról. Ennek alapján 5 csopor·
tot tudunk megkülönböztetni: il ciklikus mozgáSI végzi) alapvetően allóképességl- (közé p es hosszútilVfutás), az ac iklikus mozgast végző
alapvelően allóképességi- (!abda rúgás, kezil,abda), alapvetően gyo;s
reakciót és nagy erőt igénylő-(gimnasztika, cselgáncs), illapvetócn
gyorserót, robbanékonyságOI igenylő-(rövidtávfutás, 6kölviviis) és
aiapvetően gyors reakciot és swbmaxirnillis crókifeJtés~ igénylő (asz·
talilenisz, vivás) sportágak. Az egészséges tápiiJlkozásniJl kialakult
úgynevezett taplalkozási pír~mis közismert, általánós érvényű a lei·
nőtt, egészséges populáció számara. ezt azoflban sporto-:ók esetében
módositanunk kell. Irodalmi adatok segitségével próbálunk "épitkezni"', hogy az 5 csoportnak megfelelően tudjunk ujabb piramisokat
összeállítani, amelyek iranyadók a táplálkozás: szokások kialakíuisilban, az adall személyek szám <ira.

ÖKÖLVÍVÓK TÁPLÁLKOZÁSA
Szaboks Mariann, Shárkia Amir!!, MaTton Krisztina, Figler Mári!!
Pécsi TudomiJnyegyelem Egeslségijgyi Főiskolai Kar, Pécs
Humán TápJalkozastudományi és DietetikaJ Intézet
A sporttáplálkozás minden sportagban nagy jelentősl'>gü, befolyásolja az edzéseken , a versenyeken !lY újto\t ,e;edményeket egya ránt. Az
őkolvívásban a verseny· és edzosúly legtöbbször nem azonos. igy speciális étrend szükseges egy-egy versenyt megelőzően. Ezer, tények
a!apjim feimérést végeztiink egy pécsi ökölvívó klubban. A kikérdezés·
hez a személyes interjú módSl(~rét választottuk. A feltett kérdéseknél a
t.áplálkozási szokásokr~ és az edzések gyakQriságal~ kérdeztünk ta.
Osszesen 8 sportoiót vizsgill:unk meg. A sportolók életkora 13·31 év
közötl volt és. I kivételével mindegyik rendszeresen ,észt vesz valami·
Iyem helyi szervezésű versenyen. Vizsgálataink sajniJli1tos módon. arra
az eredményre jutottak, hogy ezek a spcrtoiók egyáltalán nem foglal.
koznak a taplillkozásukkal. Ez egyrészt annak köszönhető, hogya 'fia·
tal korosztályn,íl a szülőkben Iilem tlld~.tosul, hogy gyermekük aktiv
életmódja hoz másra lenne szükség, il ,{elnött ko:osztalyra pedig az ill·
talanos magyar populacIora érvenyes egészségtelen taplalkol.3s a jellemző.
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l ]-12 ÉVES SPORTOLÓ lÁNYOK SPIROERGOMETRIÁS
VlZSGÁLATÁNAK TAPASZTALATAI
Szakály 'lsolt. Ihász Ferenc, Király Tihor
Nyugat-Magyarországi Egyetem ApiJczai Csere JilIlOS
Ianilóke-p2ö Faiskolai F(ar. Győr

A fizikai terheléshez törtenő akut adaptáci6s folyamatok mennyise'gi és minoségi jellemzői a felnőlt korosztillyoknal nilpjainkball má. viswnylag Jól ismerlek. A .gy1>rmeki szervezel alkalmazkodasi jelensegeiről azonban kevesebb megbízható adat áll a rendelkezésünkre. A
gyermekek és serdülők teljesitmény vizsgálalainill a fő kérdés az, hogy
hogyan válaszoi a gyermek. serdülő szervezete a különféltö fizikai megterhelésekre. illetve kialakulnak-e a rendszeres lestedzés hatilsára be·
következő alkalmilzkodasí je!enségek. A kapott eredmények vizsgaIatánál azonban figyelembe kell vennünk, hogya gyermek- serdülő korban az egyedfejlődés l1em egyel1leles, hanem rövidebb· hosszabb
időszakok követik egymást IOkésszerÜ. a nagyobb leljesitmenyeknek
kedvező báZist jelenlő vállozások'Kal. Vizsgálatunk ban 7 triatlonos 3
éves edzéskoru leány vell ré"sz\. A. gyermekek a Magyar Triatlon Szö·
vetség altal készitett ranglistan az 1-15. helyel foglalják el. A vizsgált
szemelyek heti öt aJkaiommal \ 20 perc ídőwtammal vesznek részt
edzéseken. A vizsgáL,t az alapozó idöszak milsodik mezocikhlsanak
második mikrocíklusában történt. A felmérés során vizsgálatUK a g.yermekek testmagassag<Ít, testtomeget. ébredési pulzusál, mennyiségi és
minőségi vérképét. valamint él terheléses vizsga lat sorim a szivfrek venciát, az aerob kapacitást é) relatív aerob kapacitast. az oxigénpulzList.
az egy perc alatt ventillali levegó menl1yiségét. a légzési térfogatot. ilZ
egy liter oxigén felvételéhez szükséges levegő mennyiséget és a légzesi equivalensL Vizsgalati eredményeink és a szakirodalmi adatok talán
meggyölően bizoClyitjilk, hogy a gyermekei szervezet il rencszeres
edzéshatélsokra a fiziológíai és a motoros leljesítóképesség növelésével reagál. FontosIlak tartjuk azonban megjegyezni. hogyarn nden
kélséget kizáró adetgyűjlés nehézségekbe ütközik, hisl'en az egyedfejlődés során létrejövő menr,yiségi és minőségi valtozások is a na·
gyobb teijesitmény irállyilha mutatnak.
NELlROMUSZKULÁRIS ÉS KARDIOVASZKULÁRIS
ÁllAPOTfELMÉRÉS EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZ0KNÁL
Szalay Ka talin·, Bretz Éva", 8retz Károly János..•.
Bényei Béla.. ••
~AI''{OL1S Humán

T

Egeslsegiigyi SzaigáltolÓ BI.,

'Semmelweis Egyetem. TesuJeveiesi es SponludomiJnyi /(ar, Budapesl
, "Müszaki és Gazdaságtudomanyi Egyetem . •• " IranylLi B/.

Jelen ml:nka célja egy b<Jdapesti neurológiai osztály egészségügyi
dolgozöinak allapotfelmérése. KOfábbl munkánkban az oSl.tály páciellsei kÖlül, polineoropáliás betegek testtartási stabilításal. mozgáskoordinilciőját vizsgaltuk. A mén kardiovaszkuláris paraméterekból,
elsősorban a HRV-böl ,evezet\1e~ö s.tressz reakciot határoztuk meg. A
vizsgáletban \4 rő vett részt (nők). Atlagéletkoruk: 42,14 1-.14,07. Vicardio (Energy wb. Technology GmbH. Germany) kés1.üléket használ·
tunk a kardiovaszkulilris parar:léterek regisztrálására és univerzális dinamométert (Tf) il kéz szorit6erejének méresére. A vilsgálatok sorrendje: Vicardio mérés, a. jobbkéz. miljd a balkéz szor;tiierejének !lleghatározása. Eredmények (átlagok) Testmagassag: 164 ,7,44 cm;
testtömeg: 62,29 ,9.36 kg; a sziv illlapota O -5 skálán: 4,39 ~ 0.77, a
stressz faktor O - 100 %·os skálán: 30,14 1-24,26; pulzusszám/perc:
78,7 \ ...8.8t1, szoritó erő jobb kézzel: 327 ...75.92 N. szorító erő balkézzel: 310,93 +98,83 N. A vizsgalt személyek erőállapotd a szoritóerő
túkrében általában megfelelőnek mutatkozoll . Egy személyné-l. az ismert csuklő panasza mellett. objektiven. slamszerűeil lehetett az
eröcsökkenést regisztráln~. Az EKG·ból számithatö. a sziv állapolara
jellemzo paraméterek az átlagosnál jobbnak 11111tatkoztak. Három eset·
bel1 tapdsztallllnk átlag alatti értékel. Ugyan ezen személyeknel átlag
feletti stresszt és pulzusszám értéket rr.értül1k. A stressz reakcio tekinletébel1 il tapastta It érl.ékek átlagosak voJta k. Ezen belül, öt esel ben
kiemelkedően jó és három esetben kiemelkedően magas stress~ inde·
xel mertünk. A felmérő program ercC1ményei nyilvánvalóv.á telle. hogy
aZ egészségügyi dolgozók kOl1stans terhelése egyénenként különbözőképpen hat. Akiszűrt esetekIlei' egyéni lanácsadassal történő
élelmód korrekciő és személyre szabotl rekreilció terv készitése indokoil.
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A FENNTARTHATÓSÁGI ELEMEK MEGLÉTÉNEK VlZSGALATA
ÉS T ARTÓSSÁGUK BIZTOSíTÉKA!NAK ELEMZÉSE
VAS MEGYE SPORT ELET'EBEN
Slegnemé Dancs Henriette
Berzsenyi Dániel Fóiskola. Szombathely

Az Europai Ul1io !egfőbb dőméshozó szervei az egyik legfontosabb célkitlizésként Jelölik meg il harmoni,kus. kiegyensúlyozotl prosperitást, "
ienntartható regionalis fejlődés gondolat~l. amelyböl az EU bármely részén lakó mil1den állampolgárnak részesülnie kell. Ennek a gyakorIalbar) dZ emberek életminőség'ének javulásában. a slO'lgáltatilsok siamánaK és szinvonillalil1lk emelkedesében. az ezekhez való hozzáférés leheloségében kell megjelennie egy előrelato. racionális gazdalkodas és
tilrSildalomszervezés kereten belül. Perdön tö tehát egy olyan tartős és a
társCldalom valamenny, szegmensét érintő fejlődésről beszélni, ami .perspeklivában is és a maga atfogó !eljességében is garantálja az emberi élel
mil1őségének javulása l. Ez a fenntartható fejlődés lényege. Napjainkr<l a
SpOft globalis jelenségge vált, s a tarsadalom szinte minden 5zférajához
közvetett vagy közvetlel1 fomlaban kapcsolódik. Megtalál)uk benne a
sokszinüseget. szerteilgazódast, a differenciálódást (vé'rsenysport. szabadidósport, iskolai SpOrl. gyógyitils-rehabililaci6 a sport állal. fogyatékkal
élők sportja ). A modem társada lom il1tézrnényei, él g"azdasagi elel szereplóitől, a, ;Jolilikai szervezeteken ke.resztül az államiakig bezárölag a fejlelt - kL'ilöniiskeppen - az angolszasz orsútgokbal1 hamar felismerték il
spor! jelentőségét és kompatibilitasat a tarsadalmi lét külől1böző színtereihez. Az Európai Unió sport gazdasági jelE'i1lösége mellet.t kiemeli tár·
sadalmi fontosságát, annak 'több vetüleléJe vonat.kod>i!fi1. s egyéneImű
en deklaralja a SpOrl kntebb emlilett funkciöil az alabbiak szerint:
A sport jelentős szerepet játszhat II kis, helyi közösségek létrehozasiiban és fenlltartasáoan.
- A sportnak jelentos küldetése van al etnikai es kulturális különbségeK il lhida Iásá ba 11.
. A sport lehetőségél ad az esdyegyenlóség megteremte;;ében.
-A sport alapvető fontossilgLJ az egészséges életmód megvalósitásában. az egészséges életvitel megleremtésében, az egészségvédelemben .
. A sporll1ak strategiailag jelentös szerepe lehet a drogfogyasztás és
il b(inözés megelőzésé bert.
- A sport nagymértékben segitheti a népek közölti békés egymás
melleIt élés megvalósitását.
A kutatás célja: a sport szerepének, jelel1toségének bemutatása il
fenntarthat6sagi slempontok figyelem'bevételevel Magyawrs"lagon
Vas megye ~éi'dáján. Kiindulő hipotézis: az allami sporthatóság által
megfogalmazott és az ul1ió által propagalt sportpolitikai célkitűzések
és azok gyakorlati megvalósílhatosága, rnegval6sulilsa kőzött nagy a
különbseg' - azez egyen szintjére nem transzformálódnak le az uniós és
kormany'zati szintekeli1 meghozott célkilűl.ések. Kérdóíves módszer segit5égével Vil5 megyei 120 sportszakember (te&tnevelö tanar, edző,
sportadminiszlrációban dolgozó sporlvezétÓ. sportszervezö). poigM·
mester, területfejlesztési szakember. sportújságíró
turisztikai szak·
ember vissZajelzÉ:se alap.ián kerestük a választ:
I. Milyen szerepet játszik a sport amegye eletébel1?
2. ,\\el1l1yi1>en szolgaljilk, illetve szolgillhatnák a sport területei (al elsport. a szabadidö-sport, az iskolai sport. az egyetemi sport, a sportturizmus és il fogyalekkdl éiók sportja) slllátos eszközeikkel, lehetősége
Ikkel il fenntartható regiol1ális 'fejlődést?

es

'EDZÉS ÉS VERSENYTERHELÉS vivÁSBAN
Slepesi László

Semmelweis Egyetem Testnevelési és SporttudomiJnyi "ar, Budapes I
A vizsgáiat 29 elvonallDeli, francia kardvivó edzes- és versenylerhelé·
sél1ek mennyiségi tényezőit elemzi 1982-92 kózött. A tanulmány
enyagal élZ edzésnilplón .kivül minden évben a válogató jellegű 7 világkU;J'a verseny és további 8 felkészülési verseny adatai ké,pezté,k. Az évi
14-16 versenyt - az alapozó időszak 1;;'.-14 helet követöen - heti 2
edzésversetly egéslilelle ki, eze~ dokumel1tált tél1yezCSi is részei az
elernzésn ek. Az lJtóbbi fő céljil annak lisztalaSil volt. hogy cl terhelést
m~ró változók (mérkÖzésszám. iSKolaszám, adott találatok és győzel
mek száma) kőzül melyik befolyáso'lja. vagy magyara.z.ze' a leginkább
a világbajnokságokon. illetve az olimpia kon elért eredményeket A
stalislti.kai és regressziős analízis szerint 1) a válogatott és a közvetlen
utánpötlilst I<épező vivók egy 'ftivételével minden mUla~6ju'kban jelel1tősel1 különbözlek; 2) a világbajnokság vagy ol:mpiai szereplés
szempontjaból a valogató versenyeknek sem a ha52na, sem a prediktiv Jelentősége nem volt időarányos; 3) él csupán mennyiségi nek látszó
terhelési tényezők is számos áttételes. gyakran jeientős idökűlönbség
gel érvényesülő. olykor egymással ellentétes ha~ást fejtettek ki, ezérl
4) a több irányú megközelités nemcsak jogos. hanem korabbal1 eSTre
nem vea összefüggéseket t<irhat föl. Az edzés- és versenylerhelés tervezésében mindezeket a lehetősegeket figyelembe Ikell venni.
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A .SPORTBLOKÁD" ÉS A MAGYAR SPORT,
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 1919·1924 KÖZÖTT

TESTTÁVOU SEGÉDESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK HATÁSA
A JÁRÁs STRUKTÚRÁJÁRA

Szikora Kata'lin

Szilágyi Tibor, Koltai Bika

Semmelweis Egye/em Testnevelési és Sporttudományi /íar. Budapest

Semmelweis Egyetem Tes/nevelesi és Sporttudomiln.yi Kar. Budapest

Az első világháborút lezáró békeszerzödések . köztük a trianoni,
amely meghatározta Mag,yarország új hatilrait- a, sport területén is kö'
vetkezményeket vontak maguk után il háboruban vesztes országok
számára. Angol kezdeményezésre, amelyet a franc;iak is támogattak. a
Irancill de lllve!eye báró r.yújtotta be a INemzetköz,j Labdarúg6 Szövet·
ségben (FIFA) azt a javaslatot - melyet el is fogadtak -, hogya FIFA
sz(intesse be il sportérintkezést valame.nnyi háborCJban vesztes ország
labdanig6 szövetségével. azokat ziHják ki a nemzetközi szovetsegböl.
S tiltsanak meg minden még barátságos jellegű mérkőzés rendezését
is az ilyen országok csapataival. Ezt a kezdeményezést más spertagi
szakszövetségek is k6vették, s igy életbe lepett az un, sportblokád
idöszaka. Arnagyar politj,ka és a spon akkori vezetői először hinni sem
merték, hogy ez előfordulhat, de hamarosan ra kell@tt döbbenl]iűk ennek valósagára .. A sponblokád tehát bekövetkezett, s az lett az elso
komoly következménye, hogy üZ 1920-as antwerpeni o!irnpiára a ma·
gyar sportolók nem u'tazha'llak el. Hasonlóan nem vehettek részt a többi háborúban vesztes ország (Németország és A:.Jsztria) sporlolói sem.
valamint Szovjet-Oroszország sem kapott meghívást, Különös kontraszt Viszont, hogy éppen ezen az olimpian vonták föl elöször az ötka·
rikás rászlót. mely az öt földrész sporlbeli összekapcsolódását kívánta
jelképezni. Az elöadas ennek, él magyar történelem szánlára "VéilsiÍgos" evtizednek a spodönénetét elemzi - nemzetközi kitekintésben '
a kor legfontosabb dokumentumainak, siJjtóanyagának figyelembevételével.

Szilágyi Tibor", Kanyó IidJkó·, Kamuti ZS\JZSll W "

Kutatasi munkánk során különbözo s~emélye.k fiziológiás járását és
különféle segédeszközök flaszniJ!aliival törtenő járását szabad boka és
gipszsinben rögzitett boka esetén egyarilnt. A vizsgálat során elöször
segedeszköz nélkul. majd tiÍmbottal, konyökmankóval illetve járókerette\ történt a hel yváltoztatá s, Célkitüzésur1'k az voU, hogy a rnozgi!s
részletes elemzesével megliizsgáljuk, miképp befolyásolja il jaras harmonikus kivitelezését maga a bokarögz.i!ő, illetve il különbbző segédeszközök használata, A járas elemzesére és a mOLgásblln beállt vállozások ertekelésére APAS video teldolgozó rel'1dszert flilsznaltunk, A
helyváltoztalast megkönnyítő segédeszközök használatának indikació,
ja, hogy il hárompontos alatámasztils biztosítja egy rends-zer számára
a legnagyobb stabilitást. A testtávoit segedeszk6zök felhaszr.álösával,
azok szerkezeletől és hasmálatától függ6en megval6sitható a dinamikus hárompontos alátámasztás, Egy serülésl szemvecfett betegnek fő
célja és a felépú!és feltétele teflál (elsősorban a rehabilitáció kezdeli
szakaszában) a megváltozotl járásmechaoizmus stabilizálása. biztons1lgossá tétele, Ennek érdekében különböző kompenzációs mozgások
lephetnek fel. valamil~t kialakulhat egyes IzOletek túlterhelése is, Fontos lehat. az egyénre szabolt opUmális segédeszköz kívalasztása és a
segédeszköz hasznáiatáflak megtanitása, A jelen vizsgálat olyan ei6tanulmany melynek eredményei alapján képet kaphatunk arról, hogy
miként befolyásolja az eszközök haszr,1á!ata a fiziológiás mozgás 'dolyásat. Távlati célun k a kCJlónooző ti pusu a156 végtagi sérü Itek segédeszk6zö!<kel történó mozgásának vizsg~lata annak érdekt>ben, hogy
il rehabilitáció folyarnatilban mindig a megfelelő ~oglitest és segédeszközt viJlaszthassák ki a rehabilitáci6t vegzö szakemberek_ A különboző
hatások ,és kölcsónl1atások ismerete megkönnyit~ és segíti az eszközök
hasznalatának lanitását is,

·Semmelweis Egyelem TestnevelésI és SporttudomiJnyi Kar, Budapest
"Semmelweis Egyetem Egeszségugyi Főiskolai Kar, Budapesl

A Tf-RE JELENTKEZŐ NŐK TESTZS1R-MlNTÁZATA

CSiPÓIZÜLETI TEP BEÜlTETÉSENEK HATÁSA A JÁRÁSKÉPRE

Az izűleteket érintö elváltozilsok közü!
felnőtt lakossag 15/20%-át érimő kórkép.

az artrózis a leggyakoribb, il
Magyarországon I millió izüleli kopásban szenvedö ember van, Ha egy izülel kis mértekben deformálódik. akkor az elváltozás, meg ha minimális mertékü is, már kifeJti natasal a mozgás szervrendszerére. Súlyos deformitás esetén azonbar) a mozgás, il járas harmóniája, összerendezettsege, koordinac:i6ja
felborul. és ez. az egyén mozgásképességének váitozását eredményezi.
Fontosnak tartjuk, hogy a ~zakemberek, a rehabilitáció idöszakilban. a
kóros iranyu valtozásokra figyelve próbillják a létrejött tartásbeli eltéréseket az egyéni lehetőségek.hez képest kikűszöbólnÍ, Olyan mérték·
ben csökkenteni kell az eltéréseket, hogy az izületek és al körülöttük
levő lágyrészck szintjén tapasztalt állapotok minél inkabb közelitsenek
a fiziológiáshoz. A rehabilitaciós tevékenység hah~konyságának fontos
feltétele az alapos, körültekintő betegvizsgálat. A csípőartrózis- köve!keztében kialaklJI6 vilitoziJsok hatására létrejött mozgasbeli eitérés kinematikaí elemzésének segitségével olyan informaciókhoz lehet jutni.
melyek ala pji:n pontos rehabilitációs programok tervezhetők, A megtervezett rehabilitációs program mütétlltimi kivilelezését követő járasvizsgi:latokkai nyomon követhető a megváltozott járasmecha'nlzmus
fiziológiás i rányba történo aiakuiiisánú mértéke, vagyis a rehabilitáció hatékonysaga, Bármenn,yire pontos és hatékol:lY a mű,tétet kövelő
rehabilitáci6, a műtét u:áni ~árásv'i'zsgálat paraméterei mégsem lesznek
azoMsak a fiziologiás járás paramétereivel. csak kisebb/nagyobb
mértékben megk6zelitik i1Zt. Eg.yrE\szt az érintett csipőizület helyére beültetell prOiézis önmagában még nem eredmenyez liziolögias állapotot, másrészt bizonyoscsipöizületi mozgasok (addukti6. kirotácio)
ko:)traindik állak il műlét után. Tapasz~alatok szerint ilZGnban, a mulét
utiÍni járásvizsgálat adatai statisz\ikailag' szignifikánsan jobbak lesznek
il csípő TEP műtét elölti járás paramelereihez képest. A csipöizűleti
TEP mlítét elötti és ut,mi jiJrasok biomechanika.i elemzesét a Semmelweis Egyete!T', Testnevelési és Sporttudományi Kari\nak Biomechanikai la bora tó,i'umáball vége1-tii k, A vizsga ,athoz , az Ariel Performance
Analysis System videókép {elvevő és mozgáselemzo relldsze~t haszmi,ltuk. Feltételezésűnk az voll, hogy i1rtrozis hatására> ,a cs,;,pöizület
mozgilsterjedelmél1lJk csökkenése, valamint mils izületek fokozott
kompenlácíós mozgásának eredményeként a cs!pőartrózisos beteg,járasábar. nagymértékij változások lesznek kimutathatók il fiz'ioiógiásrlOz lIépest. A letreJotl patológia s Járás túlterhel i az artrózis slempontjáb61 egészségesnek tekintell szomszédos izületeke~, Mivel a járas ha·
tékonyságát, nemcs~k fiziológiils, hanem palológiils esetben is fenn
kell tartani. ez a foko'lott mobilitás elkerülhetetlen "kényszere" a kompenzáló ízületeknek. A csipöizületi TE? mlitét utáni e.setben a piJ!ológiás folyamatok hatására létrejött kóros irányu valtozás nem szönik
meg. csak csökken bizonyos mértékbt;r csök'ken, Fiziologiás Irányu
változások lesznek ug.y.al1, de a kapott eredmények tovabbra is pato16giasak maradnak.

Szmodis Márta, Farkas Anna
Semmelweis Egyetem Testf1!evelési es Sporttudományi Kar. Budapest

Je.len tanulmányban 2003· 2004-ben il TF-re jeientkez6 fiatal sportoló nök testzsirjának tesUiJji e'ioszlását vizsgáltuk, Az. antropometriai
méreteket a Nemzetközi Biológiai Program a.lanlasainak megfelelően
vettük fel. A résztvevők feie kérdöÍ,vet is kitöltött. amelyből 'a sportmúltra és aielenlegi edzésmennyiségre vonatkozó kérdéseket haSlnáltuk fel ebben al elemz,ésben, A relativ zsíu( Pcrizkova módszerével becsültük. A vizsgalatban résztvevöl\et (n ~ 3651 sportágak (labdajéltékok, allétil<a, uszas. kuzdösportok, torna-aerobik és egyéb sportagak)
szeri nl csoportos itöt\uk. Az ~gy k:a la kitott 6 CSOpOrl testmagassagl,a,
tesitömegre, abszolut és relaliv zsirra vonatkozó átlagait variallciaanalizís segitségével haSOlllitottuk össze, az összefuggéseket korretació-anallzissei vizsgáltuk, il véletlen hiba p = 0,05 szintjEm. Számos
börredö átlaga szignifikánsan eitert a csop0ftok között. A relatív zsír
mel~ny:ség,ének ,különbsége is szignifikans volt a leg,öbb esetben, A
bőralatti lartaléklsir lerak6dilsa a végtagokon és a törzsön közismerten nem egyenletes. Sportágtól függetlenül ugyanakkor a törzsön es a
végtagokon, illetve az alsó és a felso végtagon felhalmozott zsirvastagsag aranya az egyes sportélgcsoportokban hasonl6nak bizonyult. Az
edzeséletkor és aielenlegi edzésmennyiseg legtöbb esdben igen laza
együltjárast mutatott az abszolut és a relatív testzsír mennyiségével, es
az egyes sportágcsoportDkban al. együltjárás mértéke eltért,

A FIZIKAI AKTIVITÁS

ts A CSONTEGÉSZSÉG

Sz6l.s qábor, Faludi Judjt, Farkas Anna,
Martos Eva·, Po6r Gyula", Pavlik Gábor
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és SporttudománYJ Kar.
'Orszagos Sponegészségiigyi Imézet.
"Országos Reumarológiai és Fizioterapiás {mezeI, Semmelweis
Egyetem. Reumatológiai és Fizio/er6piás TanszékI Csoport, Budapest

A vizsgiJ!~atokban 74 fő: sportoló - kosárlabdázó és fizikailag kevésbé aktjv, nem sportol6, önként Jelentkező nő vett rész, A résztvevőket
életkoruk a'!apjiin nég\' csoportba oszlották: iHlagosan 5 éves sportmu!ttal re-ndelkezo ] 2 eves. 8 éves sportmulttal rendeikezo 17 éves,
15 éves spor'tmulttal rendelkezo 24 éves és 35 éves sportmultlal rendelkező 45 éves kosárlabdázók és a korosztálynak megfelelő kontrol·
lok. Megfigyeléseiket k,jterjeszteHék a terhelési mutatók, a csontsűn]
ség (5MD), a csontanyagcserél Jellemz.ő paraméte~ek, a taplil.lkozas
mennyisegi és minöségí mutatói és a !estaikati mutatók vizsgiiJataira
illetve a fenti mutatók közótti összefi.iggésekre. Jelen eiőadasban ebből
il munkából a sportmjlt. az edzet,\ségre Jellemző terhelési mutatók. az
életkor es a BMD ertekek közötti ósszefüggésekről és az igy kapott
eredményekről szamolnak be,

2005/3
Kérdésfelteves
CélulIliztek ki, hogy megvizsgálják: van-e összefüggés az élelkor és
az ehhez szorosan honátanozó sportmúlt és az eitérő lesttájako.n (gerinc, combcsont és az alkarcsontok) mért B!'\D értékei között. Osszefüggést kerestek az edzettségi mutatók (maximális oxigén felvétel. re·
ialiv maximális oxigén fe:vétel, a vita maxima terhelés leljesitéséig elteU idő) és a BMD erlékei közöl!. Az előzőeken kivül összehasonlítottilk az ellérő testliijakon mérl Bf.\D és Z-score értékeit is.
Módszer
A résztvevők terhelés-élettani mutatóit futószalagom végiZet't vita maxima, terhelés közben vizs9iilták. A csontok slirtíségét Hologic·DEXA
készüléken mérté k. A statisztika modszere k közül a l· próbál, a kortelaciós együUhatók vizsgillatál. a variancia és a regresszió analizist
haszmiiták.
Eredrm!nyek
A kapolt eredményeikböl megállapitottak. hogyasportmúlt és a je·
lenlegi fil.ikai aktivitás nagymértékben befolyásolja a csontok a'ktuális
sürűségét, Az aktiv csoportok tagjainak minden egyes mért régióban
magasabb volt a csonlsürüség értéke, mint a nem sportol6ke és a
sportmlJlt növekedesével el a különbség, sIignifikánssil valt. majd az
idösebb korcsopo~tban a különbség újra csökken!. A maximális oxigen felvtjtei érlékei szignifikáns összefüggést mutattak a különböző
csonlok sűrDsegének énékeiveL Al. eltérő sportmúlt, az eltérö szirltü és
eltérő minoségü fizikai aktivitás különböző mertékben befolyásolja az
egyes régiók BMD i>rtékekeil.
I<oflklúzió
A szerzők vizsgálataikban megállapították. hogya vizsgált korosztályokban nöknél az aktuális csontsürűség, alakulásábafl, vagyis az
idöskori csonlritktllás megelőzésében, mértékének csökkentésében, a
csontegeszség megőrzésében jelentős szereppel bir a rendszeres múltbeli ill. jelenlegi fizikai akllivilas,

A MÉDIA SZEREPE A TESTI NEVELEsBEN
Takács Bence, Bognár József
Semmelweis Egyetem Testnevelési es SpoJttvdományi Kar. Budapest
A rendszerváltás óta a magyar közéletet is eláraSl.tottiJk és jelentös
befolyás alá binak a' még mindig szaporodó tömegkommunikációs
csatornák, 200S-ben már alig találun'k olyan hiiztartást, amelyben a
média valamely formája ne lenne jelen. A társasági-társalgási kikap·
csolódásokat felváltotta a meslersegesen megnövelt informilcióéhség
és a bulvár szintű népbulil3S. A sokat hangoztatott megoldas helyett
("fel kell áiiitani 31. embereket a képernyő eiőn valami újat kell kita·
lehet tenni. milyen
lálni az egészséges flemzel megteremléséhez.
eszközökkel lehetne különbözo i'eforl'nokon keresztül az egyre römló
magyar egészségügyi mutatoinkal Javítani, zuhanó tendenciájukat
megállitani) Előadásomban kiemelten foglalkozom a tömegkommunikilCió szükebb szegme nsével, a televiziózilssaJ. A lelevizia egy olyan
lJjfajta környezetet képes teremterJi, amelyre a lakosság nagyobb ré·
sze -különösen a gyerekek- fogékonyak, 'Ennek a hala.snak jellemző
és alapvető motívuma, hogyatelevizió olyan szemlélelet képes sugározni, amely allal az egyén egész életében az igy kapott információkhoz és ilzok forrásaihoz ragaszkodik. Rejter! modon már kora gyermekkorról adoptálja be!'énk az áIta la e!'ferdíte~t valoságnu- érzetet és
formillja értékrendszerünket. Fe.lmérések bizonyitják hogya 14- t S
éves fiúk 46%-ban, mig a leanyok 33%-ban a televízió világában fellelhető személyisége'khez szefe.tne hasonlitani (8íróné, 2004). Ezen ada·
tok ismerete felerósiti, közszereplőink vállán nyugvó súlyos terheket az
utánpótlas nevelésében és az egészséges magyar társadalom testkullurális szokásainak kialakitásban, Sokak számára evidencia, hogy az
egészség érték, mégis a lakosság körében végzett vil,sgálatok (Aszmann 2003) az egészségtelen életmód meglétet mutatják. Elöadásom
fő célja a professzionali~ta kommunikátorok helytelen példamutatasának és a média meggyözésen alapuló szándékolt hatásának a. bemutatiIsa, Eddigi ismereteink alapjan, a rendszerváltás óta e lémaban
megjelent szakirodalmi elemzéseket. cikkeket használom fel és foglalom össze, Ezáltal ikiviinok egy pontos képet adni a média (ezen belül
lelevízió) rendkivüli szerepéröl és jelenlőségéről a társadalmi szemlélet befolyásolhat6ságfJban. Elöadásom három pillére: 1) a média jelentos hatással bir a fiatalok, különösen a serdülőkorúak önértékelésében es sokszor idez elo különböző pszichés eredetű betegs'egeket; 2)
a·z egészségtudatos maga:artást jelentősen befolyásQljak a médiaban
megjelenö reklámok, szerep.J6k viselkedése és a röluk elterjedt aJlűrök
végtelen kusza. áradata; és 3) kiizszereplőin k élete s annak ár nyékolt
vetületének a megjelenése él különböző médiumokban. MódszcrkérH
elsősorban dokumentum- és tartalorl\elemzést (Falus, 2000) használok, emellett adolt időintervallum (1 hónap) alatt megfigyelt 4 országosan fogható és nézettségi mutatóík ala pjan kiv á.lasztotl csatornák
(M I, Duna TV, RTL 1<lub, TV2) egészségre, testrnozgásra nevelő a 1216 éves korosl.tálynak szánt műsoraikat - kivéve a Hiradók, k ulönböző
filmsorozatok és filmek· elemzem. Ezen ismereteink tükrében világitok
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ra a média egy!e elhatalma&odó szerepére és a sport értékteremt6,
sLOcializ.áló funkcióinak égető szükségességére a magyar lársadalom
egészség·formálasaban, Eredményke-nt mutatom be, hogy il kőzsze
replök példaértékű magatartása - nem csak a SijJOrlban ' mek~oril tömegekel képes megmozgatni. Illúzióként vázolöm fel a médiában dolgozók tudatosabb életvitelét. társadalmi nevelő· szerepük pontos isme·
retét.

AZ EMBERI TEST NÉHÁNY FlLOZÓFlAl KONCEPCiÓJA
Takács ferenc

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
Az antik vitás klasszik us t!l0zófusa i rendszerl~ k szerves részeké nt ke·
zelték a testet, a testedzést és an na,k etikai va la min~ esz:ébikai vonat·
kozásait. Az ókori görög szerzokt61 kiindulva összefoglaJjuk il tesltel'
kapcsolalos főbb filozófiai koncepciókat. majd vázoljuk, hogya patrisztika és skolaszt-ika miként szoritotta Ile az értékskála :egalj.ára a ~es
tet (aszketizmrJS), Az újabb akadémikus filol-ófia sokáig, marginálisan
kezelte a testet. Amikor ismét felszínre került az emberi test vizsgálata, akkor a kom.ervatívok tovább éltették a középkori test· ellenes dog·
milkat, él "korszerűek" pedig a mechanikus materializmus bázisán egyszerű gépnek tekintették a testeI. Ebből következetl, hogy a.l európai
kultúrában a ttst és a szellem merev szétválasztásnak doktrinája meghatározó lett, ameiy elidegenftette, tárgyiasitotta és fragmentálta a lestet. Ezzel a leszűkitelt téves koncepcióvai vitatkoztak él kultúrkritikusok, mirlt példauJ Max Horkheimer és Theodor Adorno. Szerintük a
testedzés rajongói az emberi testet szimpla "fizikai szubsztanciaként"
kezelik, amely szükségszerűen a piacgazdasag fogsfJg:ába kerül (lásd:
a milliárdös kozmetikai ipa.t. a testépitő és il fIlmesl ge.pezeteket ilietve szereket stb.), végső soron pedig a legszélsőségesebb (pl. fasizmus)
hatalmak gyilkos kiszolgálóJáva válhat (vesd össze: Pierre 80urdieu
irásaival), Szükségünk lerlne a testei összefüggő filozófiai teóriil'kban
egy olyan paradigmaváJtásra, amely magasabb szil;lten visszaál1ftaná
az antik görög kalokagathiát és elméletileg, de főképpen gyakorlatilag
is szolgálná a modernitás által ,egyre jobbam veszélyezletett testünket.

EDZÓKÉPZÉS HELVZETE MAGYARORSZÁGON
(KIHívASOK ÉS PROBLEMAK)

tamás István
Magyar Edzok Társasága. Budapesl
A sports7:akember-képzés bázisa Magyarországon hagyományosan
a :estnevelő taniIrképzés, a "tornatanár" képzes heiysIÍ'r;te volt. 1925től a TF, majd jóval később kapcsolódtak be a leslnevelőket is képző
lanarképző főiskolák. A kétpolúsú világ megslületése után kialakult
..kirakatpolilika" lendületet adott az élspmtunk fejlodésének, így az
edzőképlésnel<. is, mert kellettek a jó sporteredmények, ehhez pedig
kellettek a jól felkészült szakemberek, A TF·en a különböző időtarta·
mú spontanfolyamok mellett 1960-ban elkezdődött a föisk01ai szirntü
edzöképzés is, A lF Kutatóintézete ontotta il kulatfJsi eredményeket és
az elmélet - gyakorlat csodálatos együttmük6dése jött létre. A2. együtt·
működés kialakult a .,táborhoz" lartozó országok szakemberei között
is. Ezután a lendület megtört. a világ utolért !bennünket. Bár még "si·
ker-sportágainkban" sZámla,lan edző dolgoz'ík világszerte. az
edzőszakma 'válságba jutott. Erezhető ez az edzói tanfolyamokra jelentkezők számában is, különösen, ha figyelembe vesszük il sok palya·
elhagyó edzőt. A mai teljesítményeket csak a megalapozott tudású
szakemberek "hozhatják ki" a tehetséges, tudományosan kiválasztott
fiatalokból. Ezt a célt szolgálja edzőképzés\inkl A divalos, népszerű
sportágak leendő szakemberei [elkészítésében "segit" a magimszféra,
azonban az olimpiai szereplésünket leginkább meghatároz6 sport·
ágakból az alkalmankénl néhány jelentkező edzőí pályára törlénő fel·
készítése egyre kevésbé lehetséges...

ERŐNLÉT-DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK KOSÁRLABDÁZÓKON
Téézely Tamás·, Ángyán Lajos··

'Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, f"1ozgastani Intézel, Pécs
**Pécsi Tudományegyetem, FEEK, Mozgástan; Ku(atÓcsoport. Pécs
Intézetünkben olyan vizsgálatsorozatol állitottunk össze, amely leteszi! a vizsgált szemely erönlétének megitélését. az erőnlét·di·
agnosztikát. A vizsgálatsorozal a testméretek íelvételére, erőmérések
re, sztatikus es dinamikus motoros próbákra, valamint a cardio-respiratorikus rendszer működésének a vizsgalatitra terjedt ki. A vizsgálat
teljes idötartama illiagosan 50 perc. Erönlét-diagnosztikai méréseket
eddig elsösorban egyetelt',istákon végeztünk. Jelen eloadásunkban
azonban azokat a vizsgálatainkat ismertetjük, amelyeket minősiteit
férfi kosárlabd3zokon végeztünk az alapozó :döszak eloa es utan, ilietve a versenyidösl-ak félidejébem. Külőnbözö okók (pl. játékos.állomany
változasa. sérülések) miatt ósszesen nyolc játékos jelent meg mindhá·
hetővé

54 =~~~~~~=~~~]M~a~~ii1If!!ar

2005/3

S orttudomán i Szende

rom viTsgálaJon. Ez al alacsony szám is lehetőséget ad az összehasonlító értékelésre. Jóllehet a mérési adatok állagaival számoltunk, hangsulyoznunk kell azonban, hogy az egyes játékosoka~ külön-külön is érlékeltük, AhoQlY ez várható voll, az alapozó időszak végeee javult a játékosok valamennyi mérési adata. Euel szemben a versenyidőszak
ban egy'es ada~ok romlottak, mások javultak. Igy csokkent a lestzsir.
jav'Jlt a futas és az egyensúlymegtartás. csökkent a 'kiindulási pulzus
és a tejsavszint, rövidGlt a reakcióidő, Romlott a sztatikus függés.
emelkedett a vérnyomás és a terhelés utim mén tejsJv5zint. Adataink
azt bizonyítják, hogy az álla lunk összea lIilott e rőnl ét -diagnosztika al.
kalmas a versenysportolók erőnlét-változásainak a vizsgálatára. A
méHt adatok alapján kOlön figyelmet kell forditanj, azokra a funkciókra.
amelyek romlottak a versenyidő$zakban.

AZ ERÓEDZÉS OKOZTA SZARKOMER SZAPORULAT REGULÁClÓJA
Tihanyi József
Semmelweis Egye/em Testnevelési és Sporttudományi Kar. Budapest
Az ilOmtömeg növelése a sZilrkomérek szi\manak szaporodiJsa áJ~al
valósul meg, amely a slarkoméreket felépít6 fehérjék le.és felépülését
szabiliyozo genek összehangolt működése határoz meg. A legiJjabb
'kutatások szerint a miosltatin (GDF8) aZ1izomtömeg nagyság dnak fő
meghatározója. amely hatását a serdülőkor végén fokozza müködését.
amelynek következtében a'z izom tömege nem változik már tovább.
Nevezetesen al izomrostok száma. és az izomros:ok kontraklilis alio·
mánYélt jelentő szarkomérek szama min.d hossz·, mind keresztmetszeti irány állali1d6vá, válik. LegLijabb kutatások azl mutaljak, no(~JiY a szM·
koméfek számának tiGSSZ- vagy radiális irányu növekedését az un,
szarkomérogenezist szabalyozó gének működési inlenzitása, illetve
azok aránya határozza meg. A fizikai aktivítas. elsösorbiln az e~őedzés,
ho,moná'lis úlon gátolhatja a mioszlalin szarkoméfszam növekedését
gátló hatását és fokozza il kontraklili5 fehérjeállományt kontrolliJló gének aktivitását. Vizsgálelok mutatla k ki, hogy az eröedzések akut hatása a növekedési hormon szint megemelkedése a vérben, amely
együtt jár az izomtömeg növekedéséért felelős ill inzulinhoz hasonlatos növekedési faktor (IGF-l) expresszálódásával. Ma mM az is ismert, hogy azIGF·j·nek több vóriánsa van, Az egyik véÍ7.izom specifikus és magá.ban a vázizomban termelődik, amelyet mechanikai növekedési faktornak neveznek. Minthogy minden iwr:1ban megtalillnató
ez az anyag, és csak az izom megfelelő hosszús~gú nyújtásá.~i1, illetve
a szokilsosnál nagyobb feszülés halilsilra növekszik meg a termelése.
el@ft lehetséges ill, hogy csak ann9k al il-Omnak a tömege növekszik
meg. ame.lye: ezek cl Iha til sok érik. Ailati izmokon végzet! kisérle:ek azt
bizonyitjá k. hogy az izmok ta nós nyújtá sa egy ór cl al att négy szarkomer szaporodást idéz elö hoss?:ir.ilnyban miofibrillumonkénL felte·
hetően, a sponolók állal alkalmazott stretching hasonló változást hoz
létre az izomban. Az izmok tarlós passziv nyujtilsanak azonban paradox hatása van. Nevezetesen bar növeli a szarkomerogenezist előidéző
gének akt ív itilsát. de ugya nak kor megnövekszik azoknak a géneknek
az aktivitása is, amelynek szerepe a növekedés megállitasában. il DNS
lebontásában és a sejt ciklus gátlásában van. Ennek következtében az
izom hosszú ideig !(jrtó :pa ssziv nyujtása csökkenti az izoniIrost 'hosszát.
A fentiek ből következőleg a sZarkomerszam hossziranyban történő növelésehez az izomnak a nyújtas alatt aktivnak kell lenni. Feltételezhetően. ha az izom feszűlése a nyújtás alalt nagyobb. mint az izometriás kontrakció alatt és a nyujtás során a szarkomerek hossza 25 százalékkal növekszik, aszarkamerek szilma mind hossz, mind radialis
irilnyban növekedn: fog, amelyannal, 'köszönhető. hogy csak a mitozJst támogató gének aktivitása növekszik meg. Jól ismert tény" hogya
szokatlan ingerek, különösen az excentrikus edzés, elhúzódó izomfájdaJmat:DO.!'ItS) okoz, amelyet a magyar nyelvben izomlázMk nevezünk, Az itomnak ez a jellegz'e\es allapota két-három napig tart az
edzE!st követóell. Az izom slerkezetében jellegzetes változilsok állnak
be, amelyet egyes kutatók mikroserülésne~ tilIlanak, masok az izom
rekonstrukciójának kezdetet látjiJk il je'lenségben, Ha elfogadjuk az
utóbbi állásponto~. akkor feltetelezhetóen az ízomszerkezet 'felbomlilsa.
előidezhel'i azoknak a géneknek az expresszálódását. amelyek a szarkomerogenezist előidézik és izomrost hipertrofíilt es/vagy izor'rihossz
növekedést e-edmenyez. A kérdés Jzonball még mindig nyitott, hogy
milyen gyakorisagga'l kell ezeket a szokatlan jngereket biztosítani ahhoz, hogy il mioszlatin hatásanak gátlása bekovetkezzék es az ilOms·
pecinkus fehérjéket szabályozó gének tartóséln kifejtsék hatásukat.

. IRANViTOTf PEpAGqGIAJ HATAsqK AZ ÓNÉ.RTÉKELÉS

ES HELYZETERZE/<ELES AlAKITASARA FELNOlTKORBAN
Tihanyiné Hös Ágnes
,
Eötvös Lóránd Tudomimyegyetem,
Ovo- es Tanitóf<epzó Főiskolai Kar. Budapest

Kutil\ásunk célja az egy -éves. szi sztematiku s es rendszeres aeTObik
program hatásának vizsgálata az önértékelésre, az énképre és az állásstabilitásra'. A vizsgálatban 53 egészséges. rendsz,eres testedzésben
reszt nem vev6 (éJetkor: 48,6:ö.l év) azonos végzettsegü szellemi
log'lalkozású nő önként vett rész~ lifs mindannyian ilZ APEH, Fejér f'.\egye i Központjában dolgoztak, A mozg ásprogra m hatásának mega Hapítás.ilhoz az 5J vizsgálali szemé'lyt kél csoportba osztottuk. Az egyik
csoportba az a 25 személy (életkor: 48.9~5.6 év) kerűlt. aki onként
vállalta, hogy ,egy éven ke~esztül' heti három alkaloritmat, 1·1 órás il~
robik fogJalkozásokon részt vesz. Az a 28 személy (életkor: 48,3",5,2
év), aki nem akart részt venr)i a foglJlkozásokon szolgalt kontroll CSQportként. A két csoport ,eletkor, :estsúly es lestmagasság atJaga kozott nem volt jelemös különbség'. Az önertékelést a Rosenberg-féle
önertékelés skálával, az en képet a Tenessee énkép skillaval mértük.
A statikus egyellsúly meghatarozasára a Rombe'9 teszlet Bikalmaztuk, A dinamikus egyensuly lcsztben il vizsg~lali személyeknek a nyomásközéppontot akaratlagosan ugy kellett mozgatniuk, hogya monitoron megjelent jeleket kellett elerniLik 20 mp alatt. illetve egy l cm2·
es terülelet kellett beszinezni a nyomasközéppont mozga\aSiÍval. Vizs'
gálati eredményeink élzt mutatják, hogy az egyeven keresztül aerobik
mozgasprogramban résztvevő köiépkorú nők test-kepüböl alkotot!
véleménye sz'igniHkimsan javult, mig él kont.roll csoporté nem válto·
zott. Az egy E:'vig tarto rendszeres aerobikozas a középkorú nők énké·
penek megíté lésére és -önértékelésére ,pozitiva n hato~t. Feltételez·
hetően a javuló teslkép további pozitiv hatással van a teljes énkép ul·
dimenzióira és az őnértékelésre. Az aerobik mozgásprogram jeler.!ősen javito ta a dinamikus egyensúly teszt paramé~ereil. Enné! a
korosztillynál az egyéves rendszeres aerobikozas nem elegendő ahhoz. hogy javuljon il statikus egyenSIJly. mivel az aerobik jellemzoen
dinamikCJs fizikai aktivitás és ezért valósziflŰ, hogya statikl'Js poszturogrMias mutatókra nincs szignifikáns hatása az egy éves időtartam
alatt sem.
INTEGRÁLT TESTNEVELÉS ÓRA
- AHOGY A TESTNEVELÓK LJ- TJÁK
Tóvári Ferenc, Prisztóka Gyöngyvér, Vass Miklós, Papp Gábor
Pécsi Tudomanyegyetem Tes/nevelés- es Spomudományi Intelel, Pécs

Az Európai Uniós tagsaggal hazankban is egyr-e több szó esik az integrált oktatásról, befogadó iskolákról. Van-e realitása es lehetősége a
magyar közoktatasban az il1!egrált kél!'zésnek? Az kétségtelen, hogy
szemléietváltásra van szükség él testnevelö tanárok korében:
a tantervközpontú. \eljesitménycentrikus álláspontr61 a terlyleges gyermekközpontúság felé kellene nyitni. [nnek egyik lehetősége lehetne a sa'·
játos nevelési igényCek integrilh oktatása a teslí nevelésben is. Az iskolai testneveles olyan terület, amely keretein belül megvalositható az
eltero képességekkel rerldelkezők integrácioja, és a közös élmények
biztositasán kereszlü: al sporttcvékenység egészségre es mentéiis állapotra való pozitiv hatasainak kihasználása. A kutatás célja: Vélemenyünk szerint a szemléletvéltás eléréséhez és a gyakorla'lban val6
megvalósitáshoz elsősorban testnevelő tanárnak keszü:6 hallgatók és
a mar pályán lévő 'szakemberek felkészitésében stükséges megtenni
az elso lépéseke!. Ennek érdekében egy vizsgálaiban felmenük a Jelenleg testnevelő tanaTként do!goz'Ók ismereti szintjét, kiváncsíak vo!·
tunk veleményükre es meglévö ismereteik re az integralt testnevelés·
sel kapcsolatDsan. EI tudják-e képzelni a kŐz.ós testnevelés órákat
va'llalkoznanak-e ilyen órak tartasara a Jelenlegi ismereteikkel, gya·
korlati tapasztalataikkal. Fontosnak éreztük, hogy vizsgáljuk ill.t is. ho·
gyal1 velekednének az integrilIt oktatasr6l a szülök - a szakemberek
szerillt, Célunk voii. hogy egy olyan vizsgála:ot inditsunk el, amely
négyaspektusból (!ilnuló, testnevelö tanár. szülö. iesmevelés szakos
hallgató) vizsgálja az integrált testi nevelés megvalós'itásának esélye!.
A klJta:ás módszerei: A vizsgálathoz k,érdőivet szerkesztettünk nyi:: és
zárt kérdésekkel. amelynek kiértékelesét egyszerü matematikai-statisztikai módszerrel végeztük, A viz.sgalat pedagógiai Jelentősége: A
kapott eredmén\'ek ala';>Ján bebizonyosodott. hogya testnevelő tanárok liJjékozallanok a kérdeskorben és a hozzá kapcsolodó szakmai is·
meretek tekintetében. Az eredmények rávilágitanak a továbbképzések
szükségessegére, amelyek ,hatására talan egyre több kolléga vállalkoz·
na integrált testnevelés órak megtartiisilra, Fontosnak erezzük a pe·
dagógusok és a sziilők korébel1 a szemléletváltásra való törekvést,
egyes szakmai 6'5 pedagógiai értékek étgondöiilsáL Meggyöződes'JI1K.
hogy il testnevelő tanarok képesek az integració felé történo nyitasra.
és ezzel a tanulók és Szlileik fele uJ értékek közvetitéset végezhetik,

,~

2005/3 -._~.~::::;~~

KENU SEBESSÉGÉT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK ELEMZÉSE.
SZÁMíTÓGÉPES MODELLEZÉS, sZlMuLACJÓ
Török Attil~, Vajda Vilmos·, Udvari Zsolt d , Gyémánt Iván··

A LÉTESíTMÉNY ÉS SPORTSZEREK BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE
A TESTNEVELÉS OKTATÁS CÉWAJRA
- KÚLFÓLDI TAPASZTAlATOK ALAPJÁN

'Egi'szségfejleszlési Tudomanyos Egyesülel, Szeged
"Szegedi Tudomiinycgye!em, Elrneleli FílJka, Tanszék.S/eged

Kecskemé/i Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét

Előadásunkbw a C-I. \ OOO m·es táv verse:lyzojének eredmerlyes.
segét befolyasoló térlyezoket vizsgáltuk. Kétségtelen. hogyalegfonto.
sabb térlyező il versenyzo erő-állóképességi felkészültsége'. Ez a ver·
senyző és ilZ edző adottsagától és habitusától függ, Azt gondol nilnk,
hogya személyi tulajdonságok döntik cl a versenyt. Győz az edzettebb
versenyző, rIo\indig igy történik? A verseny taktika és az evezési techni·
ka befolyásolja-e az eredményt) Olyan versenyzot modelleztürlk és
szimuláltunk matematikai modell alapján, aki adott hajtóeről biztosít a
hajóból és az evezósból álló rendszernek, A víz által kifejtett
kÖlegellenalla st a sebesség négyzetével arányosnak tételeztük fel, az
egyottható megvalasztásánál figyelembe vettük a verserlYző tömegét
és a versenyzo esetleges eliire- hiJlra mozgilsa során bekövetkezö változast. A versenytavot hiirom szakasLrd osztottuk, amelyek a hajt6erő,
az előre-halra mozgás ampiitúdójában és i:I csapasok gyakoriságilbar.
ternek el. A harcm szakasz az rajtolas, az utazás és a hajrázás. A ver·
seny során nyomon követjük az időt, il megtelt utat es a versenyző ál·
tal felhasznált energiát. Figyelembe vettük, hogy az energiatilrtali>kok
10gyiJsával cs6kken a hajtoerő, illetve ritkul a c:sapásszám. A számító·
gepes megvalósítas lehetövé teszi, hogy a modell~ a legklllonfélébb
tapasztalatok szerint tovabbfejlesszük, ezáltal mintegy kisérleti eszkÖZl
adva keziin kbe a különböző versenyzési stilLlsok si kerességének vizs·
galatához, amely az edzőknek is nagy segitseget nyújthat, hiszen egy
versenyző nerr. képes a stílusat egyik napról a másikra megváltoltatni. viszonl a számítógeppel vizsgálható a sti!us változasának hatéIsa.
TovabiJi modellezési megfonlolásokat igenyel a taktikázás és il lelektani tényezők beépítése a modellbe, anliben Slamitunk a versenYlóközössegek ta pasztalatai ra.

UTÁNPÓTLÁSKORÚ ELsPORTOLÓ LANYOK TESTALKATA
Tróznai Zsófia, Pápai Júlia
Nemzeti IJtfmpÓtlás·nevelesi In/ézel, Budapest

ElöadásLlr.k 14-18 éves élsportoló ianyok tes:aikatával foglalkozik.
Munkánkban az alábbi kérdésekre a kerestük 11 választ:
• Milyen dominanciaviszol1yokkal jellemezhető a különböző sportagaka t üző leányok testformaja)
• Eltér·e a kOóán- és későn érők testfelepitése?
• Van-e különbség az azonos sportágbilrl kivál6an és allagosan teljesitő sponolók slOmatotipusilban?
A vizsgalat alanyai elit utanpótláskoru Sporlo.lónök voltak, mind·
annyian a Héraklész Bajnokprogranl résztvevői. Osszesen 529 fő- 12
sportágat képvise~ó- leill1yt vizsgáit unk meg.
Az antropometriai szomolotipuSI Healh és Carter módszere alapjan
(1990) számitottuk, A korán és későn érőket a menarchekor kvartilis
értékei alapján különítettük el.
Az eredmények szerint il vizsgált leányok alkataban -az élsporlolás
ellenére is- enyhe endomorf dominancia észlelIletö, Ez aló! kivételt kepeznek az atlétika, triatlon és öttusa sportágat üzö lányok, akikre a
többi sportág képvíselőihez képest kiegyenlílelt dominancia viszonyok
jellemzőek,

A sportágak közötti külörlbségek főleg il mezomorfia relativ sulyanai< eltéréseíből adódnak. A küzdőspor!O, Üzö· és il kajakozó lányok
endo-mezomorf, a vizilabdázók, a kézilabdazok és a vivék kiegyensuIYOlOlt endomori alkatuak. A kosár- es röplabdáz6 lanyok atlagos szomatopontjai az alkathaló endo-ektOl'norf mezóJében helyezkednek el.
A korán és későn érok testterképen elfoglalt po~iciója elter, A korán
érők robusztusabbak, endo- és mezomorfia komponensük nilgyobb,
mirll il kéSől1 érőké. A klilönbségek minden esetben jelentősek. Van·
nak sporlagak, ahol a morfológiai különbségek nem kifejezetlek, míg
más sportégakban (röplabda. allélíka) a tilvolságok nagyok, Ez való·
slinGleg a sportág ra történo szelekcióval van kapcsolatban.
Néhány s;Jorlágban összehasonl:tottuk az aZ0l10s karL:, 3tlagos színten sportoló leányok és az elit sp0rlolók slOmalotipusat. A rendelke·
zésre alló adatokból megallapitható. hogya puherlilskor vége felé il
két csoport pontjaí a testtérkep azonos mezőjében. egymashoz közel
helyezkednek el. Az eletkor előrehalildtilval az élsporto!ó gyermekek
lestfelépítésében egyre kifejezettebbe villik az endomorfta. mig a melomorfla komponense csak kevésse gyarapodik. A nem kvaliitkált
sportolónök is endomorfabbak lesznek, de náluk ezzel együtt jelent6sen nő a csont- izomrendszer relatív súlya is. Ez azt Jelenti. hogy
a közepes szintű sportolók fejlődési mutatói kedvezőbbek, mint a kivilla sztotta ké.

Ulrik Tamás

A lestnevelés az egyik, ha nem 11 legil1kább fellételigényes tantárgy
oktatas-nevelés területén. A megállapitás méginkább igal, ha elfogadjuk a testnevelés célrendszer lJjragondolásilnak igényél. Valós
igény ugyanis az lij, érdekes, élmcnyt nyújtó mozgasformak beépitése és az örömszerző funkció összhangba julIatása. Az OKI Programés Tarltervfejlesztési I<özponlja 1999·ben 85 intézményben vizsgálta
az iskolai teSlnevelés és diaksport helyzetét. Az adatok bizony nem
túllelkesitók. Es mi a helyzet a tőlünk északabbra-nyugatabbra tala I·
ható orszagokban) Milyen körülmények között dolgoznak cs milyen
eredménnyei ilZ ottarli teslnevelők? Az előadas sorilrl ir-o nf>met·, finn
iskolai megfigyelésekről, lapa5ztalalokr61, eredményekről számolok
be.
ill.

RELATIONSHIP BElWEEN PHYSICAL ACTIVITY PATIERNS AND
ANTHROPOMETRfC CHARACTERISTlCS IN HIGH·SCHQOL BOYS
Martinll Uvacsek, Viktor Borbély, János Mészáros
Semmelweis Universily. FaCt/IlY of Physical Education
and Sport Sciences, Budapest, Hungary

The relative frequency of overweight and obese children and adoles·
cents ís hígh, According to the results ofvarious-based estimations this
ratio ranges between 25% and 30%. Beyond the unfavourable filcts un·
fortunately we know less about the body composition ~nd lilestyle att·
ributes of the high-school population, The aim of the slucJy was to
describe the physique and body composition of healthy, non-athletic
Budapest boys aged between 14 and 18 years and also the relationship between BI\lI and physical activity patterns was cal<:ulated. A
sample (N ~ 1017) of hig h-school boys was divided accord ing to the
sLiggestions of Lohman (1992) in every age group. There were two
grOLIps: G l = normal body fat content boys (F% ( 25), and G2 = over·
weight and obese boys (F% > 25), neverlheless the age·group differen·
ces were also analysed, By using the ilrlthropometríc characterísation
technique ol Conrad (1963) the growth type indíces were calculated.
The body mass-related fat content WilS estimated according to the sog·
gestiorls of Parizková (1961), ln taking body dimensions the IBP prescriptions (Weíner and Lourie, 1969) were observed. Lifestylc characteris:ícs were- investigated by questionnaire. This techrlique íocused on
basicaily habiwal physíCil! activity. tíme spent of learning out of seho·
ol. arld time spent in front of screens (TV, video, computer). The over·
weight and obese boys were significilnlly taller Ihan their n{)rmal fat
counterparts on ly in the group of \ 4, however, the body mass mea ns
were signíficantly higher consistei\tly. The standard devialions aroLlnd
the mass means were remarkabiy higher in 02. The growth type indices of G2 boys were signi:kantly higher consequently these boys represent picrlomorphk-hiperplastic samples in ali 5 age groups. Relative
body fat content means of the whole samples can be evaluated as be·
ing high without significant age group differences. The relatíonship
between BrIo11 ilrld physical aclivily characterislics was not sifjnificant in
this sample.
TESTMÉRET, TESTARÁNY ÉS TEwESrrMÉNYKÜLÓNBSÉGEK
GYERMEKKORBAN
Vajda Udikó, Mészáros Zsófla, Photiou Andreas, Prókai András
Semmelweis Egyelem Testnevelési és Sp0r/tudományi Kar, Budapest

A keresztmetszeti és hoSSZmetSl.eti vizsgálatok eredményei szerint
al. általános iskola alsó tagozatos gyermekeiné,' a testmagasság és a
testtömeg nemenkénti különbsége nem vaiódi. A mellkas és eze:l ke·
resztül az egesz test arányait bemutató metrikus index különbsége kö·
vetkezetesen szignifikáns, de a sliÍmitasára javasolt nomogramok
vagy regressziós egyenesek is eltérőek. Az elemzes célja hosszmetsze·
li vilsgálatban összeha soniita ní a 7· 10 éves leányok és fíúk testmére teit, testi felépitését, testösszetételet és futóteljesitményét. Az elemzés
során 194 ;\\Iagos fizikai aktiviliÍsú leány és 176 fiu adatait hasonlítot·
titk össze. A gyermekek naptári életkora 2003 áprilisában 6,51 és 7,50
év közö~t volt. A testtömeg sziÍzalékában kifejezett zsirtartalmat 5
biirredő alapján szilmitOlták, a morfológiai aiKat linearitását bemutató
metrikus Indexet mindkét nemnél a fiúk regressziós egyenesével állitottak elő. A motorikus teljesitményt a 400m (utás eredményével be·
csülték 2003 és 2005 köz6tt. félévenként. Az állagok különbsegeit kétrnirltás l-próbával elemezték a véletle:l híba 5%'05 szintjén, A testma·
gasság és a testtömeg titlagai mind a 6 vizsgillatban statisztikailag
egyformák. A l1övekedési sebességek alapjan a leanyok értékelhető
bíológiai előretartása még nem ismerhető fel. A termet, a testtömeg és
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ebből er;edöen a relatív te5ttó01eg következetes hasonl'ósÍlga mellett a
leállyoi< re lativ testIsírta r\alma minden adatfelvétel al kalmá val nagyobb, továbbá míndkét nemben ertékelhetóeo nő rnéq 0,5 év tavIataban is. Az azonos algoritmus alapjan sz,ámított metrikus index áltagol'<. is jelentösen különböznek. A leánynk testi felépítése :~issé nyúlánkabb és a linearitás korfüggö fokozódása is szigniflkál1s, valamint ne·
menként elterő. A 40001 futiÍssal becsült illlóképesség il leányok csoportjában mar a vizsgálat kezdetén is szignlfi.kár.san gyengébb és il
fejlodés meredeksége is kisebb. Az alap testméretek azonossága ellenére a szexuáiis dimorfizmu's az azonos elvü összehllsonlítassa! bjlO1~yit
ható. A 'leányok nagyobb testzsirtartalma csak részben a dimorfizmus
következménye. A futóteljeSitmények következetes szígnifikims kü·
lönbsége alapjim az életmód. hatásai is jelentősek,

GRÓF KLEBELSBERG KUNÓ JSKOLAÉPÍTÓ ÉS ISKOLAREFORMfR
Varró Oszkár
SZTE JGYíFK Müvelődéstórll!neti Intézet, Kó.zmuvelődési Tanszék.,
Szeged

Szegedi előad6ként e!őadasombar. dr. gróf ,Klebelsberg Ku~ót, a TF
alilpilót mutatom be, Sporttörti>neti és m(ívelődéstörteneti vonatkozci·
su kutatásaim arra ösztonöztek, 'hogy rnegismertessem előadasom
hallgatóiVal volt iskolám a Testnevelési Főiskola alapítóját es mecenasat. Dr. grőf Klebelsberg KUFló - vallási és közoktalási minisztert nemzedékem alig ismeri, önhibaján kivül, de a több évtizedes mult (73 év)
is. mely eltelt halála ól<! halványithat emlékezetunkőrl. Életutjeit es
munkassagilt ponrévazlat formajában szeretném bemutatni: 'Kiváló allamférlít, jogászt, torténészt és polihisztort ismerhetünk meg szemeIyeben. MagYllrpécskán született 1975. november 13· án és 1932, október I I ·én halt meg 8udapesten. 1922 és 1931 között vdt Magya rország kultuszminisztere. Főnemesi címet visell, a valósil-gban azonban nem il nagybirtokos arisztokráciiÍt képviselte, hanem azt.a modern
államigazgatási szakembergárdát, amely a hivatali paly<:in találta meg
hiva'lását és megélhelésél. Történelmünk legválságosabb időszaká
ban, al I. vilaghá~orú után - amikor a lelkileg összetart nemzetnek ki·
látástalan helyzetben kellett ujraépiteni az országot - mint államigazgatási szakember olyan programot tudott adni és végigvinni, ami nilgyon ritka. A rendelkezésere álló kilenc év alatt az emberi eröfomisokra támaszkodva Közép-Európa legmegbecsLiltebb, legstabilabb, legsikeresebb nemzetévé tette az országot. A proóuktí,v magyar polgároknak a kineveléseért tett rernd kivül sokat, kinek -kinek a ma ga szintjén.
Az emberekbe ruhalOtt be, akik később Nobel-dijas tudósokka, olimpiei bajnokokká válhatlak. A kultuslminiszter és sport mecénas lexi·
konnyí alkotásait, cselekedeteí felsorolni is sok, én inkább az iskolaépítési programjairó! és iskol'areformjairól szerel;)é:k megemíékezni, Iskolaépítési programot vitt véghez munkatársa,ival 1925 és 1930 között. Iskolakat építtetett az elemitól az egyetemig, A szegedi, pécsi és
debrecení egyetemek, huszonegy egyetemi klinika, 3500 népiskola és
1500 tllnítoi lakás megépiaetöjet, a Polgári Isko!ai Tanilrké~JZő Főisko
la és a Testnevelési Főiskola létrehozoját !iSZleihe~jük személyében.
Két oktatási intézmény Magyar Testnevelési Föiskola (M(lgyar Királyi
Testnevelési Föiskola. 1925) és il Szegedí Tudományegyetem (Szege.
di Egyetem, 1930) különösen koztl allt a szivéhez. Mindent megtett
épitésGk, fejlesztésük, és megfelelő működésük érdekébef<l, Szemé~ye
ser. is többször meglátogilHa a rrn0ködö oktatási intézményeket, és segítette a vezetöket. Ai i,skolai oktatásban belső korszerüsitéseket, a tanárképzesben reformokat hajtott végre. Vallotta, hogy al allam kötelessége azoknak a bertlhillásoknak a megvalósít.3sa, melyek az emberi tökét hivatottak hasznosítani. ő volt az első kormányférfi, akii felismerte a ~port nemzetnevelő jelentőségé", vezetése alatt villt il spor! a
kulturpolitika szerves részévé . Klebelsberg Kunó el gondola sa az volt,
hogy az uj sportpolilikat modern testnevelő tanárkeplésse'l alapona
meg. Ahhoz hogyateslnevelés modernebb és eredményesebb legyen,
szükségesnek tartotta a Magyar Kiralyi Testnevelési Főiskola ferállitásat. Olyan oktatókal' kivánt nevelni, akik az erkölcs! nevelés, cl fegyeimezés, a közegészségügy és a sport kérdésében egyforma otthonossággal mOZQgnak. Még 1925-ben megszervezi és felállitja ezt a maga
nemében valóban mintaszerű intézményt BLJdapeslen a Polgári Tanarképző Föiskola bázisán helyezte eli, Az elso ünnepélyes megnyitóra
1925. december 12-en ,kerGIt sor. Az általa lé:rehozoll intézmény hozzájárult napjaink sportsikereihez. Al elmúlt 80 esztendö alatt nemcsak
Európa. hanem a világ elismert testkuhurális és sporttudományos intézménnyé vált. Klebelsberg Kunó nevét őrzik napjaink~an: iskolák
nevei. oktatási központok, utcanév, köztéri emléktablák, emrékmüvek,
szobrok. Emléktársaság es alapitvány is foglalkcYlik emlékének méllo
megörzésével. A TF mega iapitásá n<lk 80 éves évfordu IÓjil ka pcsa n,
ezért szeretnék -rá emlékezni.

SPORT ÉS MOTiVÁCiÓ A SZÉKELYUDVARHELVI
ISKOLÁS GYERMEKEK KÖRÉBEN
Vass Imre, Keresztes Noémi",
Pluhár Zsuzsanna·'''·, Pik6 Bettina,···
'8aClkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium.
Székelyudvarhely
" 'Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Inthet, Budapest
•• 'Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika
MagatartástUdományi Csopor/ja

Napjaink népbetegségei, mint a sziv-és érrendszeri betegségek. valamint a daganatos betegségek oki strukturájában kiemeit helyen szerepel a stressz, az elhizas, amelyek jórészt az inak~iv, mozgásszegény
életmódra. a sportolás hiilnyára vezethet6k vissza, Ezért az általános
iskolás gyerr:lekek sportolási szokásainak kutatása kiemelten fontos,
hiszen ebben az életkorban a ,gyermekek meg aktívak és a megfele,[ö
sportolási szokások, eletszemiélei k!alakítás~ az egyik leghatékonyabb
megeLőzési programot eredményezheti. A program hatékonysag'iit a
sportmotivációs hattér megísmerése, feltérképezése nagyban elösegitheti. Fe!méreslll'1ket 10-15 éves székelyudvarhelyi (n=235) általanos
iskolasok körében vegeztük, az eredményeinket pedig, a szegedi
(n=S50) altalános iskolás gyermekek körében végzetl vizsgálawnkkal
vetettük össze. Az adatg,yüjtéshez önkítöltéses kérdőives módszert alkalmazt~.nk, ~melynek le.gfontosabb célje) il fi~talok ~portmotiváci6s
stru,kttJraJanak megismerese volt, figyelembe veve a ket minta szocio·
kulturális meghatarGLOttságát. Megallapítást nyert, hogy ebben az életkorban II fiatalok motivációi nagyon összetettek. A külső és 11 belső
motivációkat egyarant megligyelhetjük motivációs struktúriljukban.
Mind a k'et városban az egészség, a jobb fizjkai erőnl'ét elérése. a jobb
alak, az izmosabb külsö, a saját test feletti ura:lom, a jó sportolóva válas. az edzöi elegedettség, a győzelem érzése, a ba rMi társaság, és a
szórakozás s7.ámitott a legfomosabb motivaciós tényezőnek, azonban
ezek arányaiban jelentös eltérés mutatkozott a két mintában, úgy
ahogyanemil hovatartozás szerint ís, A felmérésünk rámutat arra,
hog,y az életkori és nemi sajátossagok r:leliett, a regió, illetve II város
sajátosságai is döntő tény.ezőként érvényesülnek egy, a várost átfogó
hatékony egeszsegfejlesztési sportstratégia kidolgozásában, A város
sporto!ói múltjának, jelenének megfelelő motivációs tényezőként való
beállitása, a sportelel részletes megszervezése, összehal'lgoliisa, il hiányzó, de igényelt sportágak megszervezése, fele[ősí~ése houajárulhat egy egészseges életmód es szemlélet kialakitásill1oz, amely társada ImlJnk fizika i és sze Ilemi javulásat szolgalja ,

ÉRTÉKELÉS A TESTNEVELÉSeE.N
Vass Mikl6s, Telek István, Priszt6ka Gyöngyvér, Papp Gábor
Pecsi Tudományegyetem Testnel'eJés- és SporftlJdományi In/ezet, Pécs

A tanulók iskolai leljesitményének értékelése al aliibbi időben a pedagógiai érdeklődés középpontjába került. A PISA felmérés és más teljesí,ménymérö vizsgálatok eredményeibőllevonható következtetés,
hogy az isrneretcentrikus, a memóriai teljesitményen alapuló ertékelés
- akár szöveges, akár osztályzat formájában - a tnnulók aiapképességeinek, készségeinek fejlettségéről nem nyújt megbiú13tó informaciókat. Az életben is hasznosíthat6 tudás, iskolai enékeléséhez a képességek fejleaségének méréséhez a működésük, lartósságuk stb, kritériumit is hozzá kell rendelni. Az értékelés problémája tehát rövid uton el·
vezet a tanulas-tanitás es a tartalmi szabályozás kérdéseihez, Ezek
vizs,gálata nélkúl az értékelés formai megoJdilsairol beszélni rnegen,gedhetetlen leszűkítése a problémanak. A testnevelés osz tá Iyzatta,[ történő érték€Ms,ének mcgváltoztatására tett kormányzati Javaslat széies·
körű vitát indított el az érintettek - testnevel6 tanilrok, szülők, érdekképviseleti szervezetek stb. - körében. Vizsgálatunk célja az volt, hogy
a tanulók véleményét is megismerjük a .testnevelés tantárgyban alkal·
l11awLl tanári értékelő eljárásokraL Viz,sgálat,j módszerünk kérdőives
felmérés, a vizsgálatbiln több mint nyolcszáz 1O-l4 éves ,korlJ tanuló
vett részt. Az eredmények a testneve'lés tanításával kapcsolatban több
úton levonható következtetésekre adnak lehetőség~t.

EGY Ht1lG TARTÓ, MINDENNAPOS
EXCENTRIKUS· KONCENTRIKUS EDZts HATÁSA
AZ lZOMFÁJDALOMRA ÉS Al IZOM MECHANIIW MUlATÓIRA
Váczi Márk·, Tihanyi J6zsef", Rilc:z Levente, Pucsok József··
• Semmelweis Egyetem Tesmel'elési és Sportwdományi Kar. Budapest
•• Orszagos Sportegész.ség1igyi Intézet. Budapesl

Az edzés, különösen aswkatlan erőeazes utan ilZ izmokban i1Ommerevség, izomfájdalom (izomláz) lep fel es csökken az izom erőki
fejté képessége, Ezeknek a' jelensegeknek az okat az. izom intra- és
extracelluláris szerkezetenek megváltozásaban (mikrosérül'ések) es az
ezt kóvetö gyulladási folyamatokban kell keresni. Az elhúzódó izomfájdalom kezdete (delayed onset of musele soreness) 24-48 6rával a SIO-
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katlan edzés után jelentkezik, A kutatók általában az egyszeri edzés
hatását vizsgáltak a kisizmol(ban fetlépő izomfajdalomra és erőkifejtó
képességre. Vizsgálatunk célja 1IZ voll, hogy megfigyeljük, hogya
rlégyfejű combizomban, mint antigravimcíós izornban hogY<Jr\ változ·
nak eze,k a mutatók, ha a szokatlan, intenziv edzést mindermap eivé·
gezzük, A vizsgalatban réSJ.tvevÖ kilenc férfi két csoportban vegezIe el
az edzéseker: 1. csoport (L, n=5): lassu, 6x 15 excentrikus- koncentri .
kus kontrakció. 2, csoport (GY, n=4): gyors. 6x 15 excentrikus-kon·
centrikus kOliltrakció. Mindket csoport személyei a hét edzést 8 nap
alatt végezték el, a, harmadik edzést követő napon pihel'lönap volt. A
vizsgálat alan hét alkalommal mertUnk izommechanikai paramétere·
ket egy kompjuterizált dinamométer segítségével, három alkalommal
pedig a c,ombfeszitők elektromos aktivitilsál (EMG) is megmérIük, Het
alkalommal veltünk vért a vizsgálati személyektől krealin-kináz (CK)
korKentráció meghatározására,. A vizsgálat alatt fellépő iIomfájdalmat
folyamatosan regisztráltuk. A két csoportot összevetve az első edzést
követo 24 órán belül valamennyi ilOmmechanikai paraméterben (ma·
ximális ízometriás oyort'laték, excentrikus nyomáték az excentrikus
fázis kezdetén és végén, koncentrikus szög sebesség) jel en lös vissza·
,esés következett be, A ciklus végére ezek ~z été kek visszatértek <I ki·
induiási szintre, vagy túlszárnyalták azt (maximális izometr,iás nyomatek: 10%,05 javulas). Az edzéskontrakciok alatt mért nyomatékak átlagábarl 24%·os javulas következett be az utolsó edzésre. A csoportok
között jelenl.Ős eltérés egyetlen alkalommal sem volt. A négyfejü
combizom maximális izometriás ,kontrakció alatt mért EMG értékében
szignifikáns növekedést allapítottunk meg mindkét csoportná!" már a
harmadik edzés után. Mindké! csoportnál slignifikáns serllm CK emel·
kedés ,következett be 24 órával az első edzést követően, Az L csoport
értéke 24, a GY csoport értéke pedig 72 órával az első edzésl követoen
érte el csúcspontJaI. Ezt követően il CK koncentráció fokozatosan
visszatért közel a 'kiindulási szinthez, Az izomfájdalom általában 24
óraval al. elsö edzést követően érte el csúcspontját, ritkább esetben 48,
vagy 12 órával utána. Az edzéscik!us végére az izomfá~dalom minden
vizsgálati személyné! teljesen megszünt. Az eredményekböl aml a Ikö\letkeztetésre jutottunk, hogy DZ egy hétig, tartó, egy pihenonappal biz·
tositott excentrikus"koncentrikus edzés kiváltotta a mikm-se.rülések tű
neteit, a négyfejű combímmban jelentős izomfájdalom alakult ki, és az
első edzést kö~etően jelentösen csökkent az izom erőkifejté kepessége, A további edzések alkalmával hataroz{)tt regeneráciös és adaptációs folyamat indult be. Az erőcsökkenés, jóval kisebb, az adaptáció és
regeneració pedig lényegesen nagyobb es gyorsabb volt. mint az iro·
dalomban ermliteU, ki.sizmokon végzett vizsgálatokban.
A RÚDUGRÁ? OKTATÁSA ~O~ÁN MÉBT PARAMÉTERE;K
OSSZEHASONUTO V1ZSGALATA
Végó Béle, FeketE! Éva, Kovács Norbert

Semmelweis Egye/em TestneveléSi

es Sporttudományi Kltr.

Budapest

Vizsg~latunkban viszonylag nagy mintat (n= 102) dolgoztunk, fel a
rúdugrás órai oktatásanak egyes gyakorlatait felmé~ve. A Ileányoknal
22, mig a fiúknál 25 paramétert vizsgáltunk objektiv felmérési körül·
mények között. Dolgozatának célja az volt. hogya legeredményesebb
hallgatók eesetében feltérképenük a teljes mintánál korábban már
megállapitott törvényszerUségeket. Kérdésfeltevésünk a következő
voll:
- az étsportra jellemző paraméterek dominánsak-e a ,Iegeredménye·
sebb kezdők esetében?
- Az lm. "tornász -komponens" jelentőséggel bir-e a legeredményesebb kezdők esetében?
Hipotézisünkben a futósebesség és a "tomaS7.· komponens" je·
lentőségét felteteleztij1k az 'élsponspecifikus tényezők közül. A vizsgá·
lat eredményeiboi kiderül. hogya leanyok esetében a nekifutas végen
[létrejött gyorsitási képesség mellett a lör7sizomzat ereje domináns al.
élsporlspecifikus tényezők közül. A fiúk esetében a láb dinamikus
gyorsereje kDmplexen határozza meg az ugrás eredményességét. Az
ún. "tDrnász-komponens" felméresére alkalm.alOtt labemelés bordás·
falnál gyakorlat csak élZ )·5 leányeseteben volt informativ feiméresi
sJ.ilm a korrelációk tűkrében.

CIPRUSI F1ÚK ANTROPOMETRJAI TULAJDONSÁGAINAK ÉS
ACSI·28 TESZTEREDMÉNYElNEK ÖSSZEHASONLíTÁSA
VölgyI Eszter, Kyprianou Panayota, Mészaros Zsófia, Sipos Kornél
Semmelweis Egyetem Tes/neve/esi és Sporlludomimyi Kar, Budapest
A vi7-sgálat celja, a fizik'!.i tulajdonságok és az ACSI-28 villtoz6i kapcsolatának elemzése volt 9-13 éves ciprusi fiwknál .. Az anlropometriai
es a ké~dőives adatok felvételére 2005 tavaszán Cipruson került sor
(N=89), A vizsgálatban önkentes g-I 3 éves naptári korú, nem sportoló fiúk vettek részt. A Pa rízková (1961) ffioGiszerével becsült relatív
lesusillartalom, és Loliman (1992) ja,vaslatöi 1llapján él eseteke t két

csoportba sDfoltuk (!kövére'k és elhizottak (n=32): ,P'jo,25, normál lestzSÍflartalmúak (n=57): F%<25). Az ACSI·28 teszt görög változatát
használtak a kérdöives adalfelvételnél (Smith et al., 1995)" Az ala·
csony összvaríóncia ellenére statisztikailag lineiHis összefűgg~s mutat·
kozik néhány antropometriai vatozó (lestmagasság, BMI, rela,tív testzslrtartalom) és a csapilsokkal való megküzdés, továbbá célkitúzés,
önbizalom között rr.ind a teljes- (N=89) és él normál le.stzsírtartalmú
mintánál (n;o57). A tapasztalt párhuzam a kövér és elhízott fiúk esoportjánál sokkal kifejezettebb volt. Akiszámolt antfOpometriai indexek
között kiemelten kell figyelembe vennünk a fizikum lineáris komponenseit. Ez a tulajdonság fordítottan arányos a stralégiai feladaUeljesités skálájával. A magasatilb termet kővetkezménye szintén kifejezett
volt ebben a mintában, mindameilelt, hogya nagyobb teslmagasság a
korai biologiai érésnek és a magasabb depó zsír mennyiségnek is betud t1a tó.

A MUNKA!.TA TÓKAT 'fERHELÓ EGYES FlZlKÁUS
ÉS MENTÁ/'lS BETEGSÉGEK KÖLTSÉGVONZATA
WORKSITE WELl.NESS, AVAGY A VÁLLALATI
EGÉSZSÉGFEJLESZfÓ PROGRAMOK JELENTÖSÉGE
ZGpcsák László
IWI Eu[ópil We/lness Központ
Az egészségügyi kiildasok világszerte veszedelmes fenyegeiest je·
lentenek a Ikis· es nagyvállalatok verseny,ke~ességétIlletően. USA·ban
Végzett kutatások bizonyitják, ~ogy a dolgozók rossz egeszsegi állapota jelentosen csökkenti ~ produktivitilst, és ~l()gy az ezzel járó indirekt
kiadások, pl. hiányzások (absenleeism) és a látszat·jelenlét, vagy
munkahelyi halékonysag (presenteeism), 2-3 szorosat is elérhetik a
direkt egészségügyi kiadásoknak. Egy 2004 -es, USA-beli kutal<3s során az egeszségügyi kiadásokból, a dolgozók betegség miatti hiányzásából, rÖvid·távú munkakiesésböl, és produktivitásboi fakadó veszteseg,eket lQ·fé'le betegségi állapottal összefüggésben vizsgáltilk, A költ·
ségek megbecsüléséhez rendelkezésre állt egy orvosi/táppénz adatbázis. és ezek ilz eredmények összevetésre kerültek szflmos munkahelyi
produktivitás! vizsgáló publiká'it kutatással. A betegségek gyakorisága
és az ezzel összefGiggésben vrzsgalt presenteeism és absenteeism vesz·
teségek alilpján került sor az adott betegséghez tartozó kiadások megbecsülésére, Az, átlagos impairment és gyakOfisagi mutatók alapján az
összes gazdasági leher, melyet ezek a betegségek il vállalatokra rónak
a 'hypertensio-nál volt a legmagasabb ($ 392 per dolgozó/év) szivbetegségek ($368), depresszió és más mentális betegségek ($ 348),
arthritis ($ 327). A presenteeisll1-ból fakadó költsegek magasabbak
voltak sok esetben, mint az egészségügyi kjadások, és a teljes kiadások 18% . 60% ·át tették kj a 1O vi~sgá It betegség mell'ett. Joel B.
Bennett PhD és mtsi a dolgozók stresszel valo megkűzdést során alkalmazott. pozitiv magata,r,tást (testedzés, meditáció, olvasás), valamint a
káros anyagokhOl (szokásokilOZ) való menekülést (alkohoL drogok.
gyógys~erek, cigilretta) vizsgálták. A kutatas feltárta il siresszei való
megküzdést és 'a preventiv tréningek közötti kölcsönhatást vállalati
környezetben (N= 539), A személyes es mun ka helyi felkészitő programok hatására javult a stressz·kezeléssel kapcsolatos pozitiv vist:lkedés
és csökkent a káros anyagok használata. A dolgozókat ~andom módon
beosztották il. két prevenciós tréning csoport valamelyikébe (Team
Awareness·SB, vagy (holces in Health Promotion), vagy a kontroll
csoportba, Reglessziós analízis során kimutatható volt, hogy mindkét
tréning során nőU a dolgozók pozitiv magatartása a stresszel való
mergküzdés so~án a Ikontroll csoporthoz képest. A dolgozók mssz
egészsegi áliapotiJból fakadó direkt és indirekt költségeket vizsgáló kutatások arra az eredményre jutottak, hogy az adott vállalat igényeire,
specifikus problémáira szabott munkahelyi egés7.ségmegÖrző, ,fejlesztő wellness programok, jelentösen hozzájárulnak az emlitett költségek csökkentéséhez,
Az előadás a vállalati egészségmegőrző progra.rnok sZNepét muta!·
ja be a legújabb ame.rikai kutatásokon keresztűl, új értelmezést és
minőségi lehetőséget mutatva él hazai wellness mozgalomnak is.

MÉREfKULŐNBSÉGEK VAGY EL TÉRŐ FEJLŐDÉSI SEBESSÉGEK

Zsldegn Miklós, Mészáros Zsófia, Photiou Andreas,
Vajda Ildikó, Zsidegh Petra, Meszáros János
Semmelweis Egyetem Tes/nevelési és SporltudomiJnyi Kar, Budilpest

Az egészséges gyermekek szomatikus és motorikus fejlődése egy relative széles fiziológiás tartományon belül élla~vetöen hasonló. Az azo·
nos n-aptári korú csoportokban tapasztalható nagyon jelentős méret1<ülonbségek okaként leggyakrabban az oröklődés és a biológiai érés hatásait emlitik a vilsgá:ók, A vizsgálat célja eiemezni a testmagasság
alapján 8 éves korban jelentősen különbozö fiúk növekedési és feílődé.
si jellemzőiL Elemezték a testmagasság, a testtömeg, a relativ tesLzsir·
tartalom, a 30 m futás, a helybö~ távolugrits, él' k'islabda·hajítás és a

400rn futás korfüggését. A f{ét évig tartó és 5 adatfelvételt tartalmazó hosszmetszet i vizsg'álatban
168 egészséges, rendszeresen nem sportoló fiu vett reszt. A teljes mintából alacsony (testrllagassag < il lia g - l szórás: n= 21 ), ália gos testmagasságú (átlag ± l szóras; n= 122) és magas (leslma gassag , állag T l szórás; n=22) csoportokat alakitollak ki. A növekedési sebességek különbözősé
get lineáris regresszió· analízissel elemeztek. A mintanként számítolt regressziós eQlyenesek mere·
deksége csak a relatív testzsírtartalom és a 30m futás esetébe~l nem volt különböiő. A csoportosílás~ szempontkén.t használt test magasság és az ezzel statisztikai, kapcsolatban levő testtömeg kormggésél bemutató .. o" szignifikánsan kisebb volt az alacsonyak csoportjában. minI a magasakeban.
A helyból lávolugrásban a kis·iabda· hajilasban és il 400m ful.as próbában az évenk~nti növekedés
a legllagy·obb volt az alacsony csop0rtban és a legkisebb a magasakéban, de a meredekségek szignifikilns küiönbözosége e mintában nem jelent jobb fizikai teljesitményt. A kOrfelilCió al1allzis tanusága szerint a két testrnéret korfüggese a legszorosabb és il relativ testzsírtartalome il leglazább.

KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS HATEKONYSÁGÁNAK
ÖSSlEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA
Wa'ChtJer J. György
DUNA VIT Sportegyesület, Vasad
A téma fontosságának felvetődése közel húsz évvel ezelőtl törtent .a TF szakedzöi képzése során. Szamomra e,rthetetlen, hogya mai napig miért perifériális kérdés a koordináció: hogy iehet
az. hogy nem ez a 4- II évesek leg'fontosabb képzési tartama? Szakmai korokben közlüdotl, hogy
a keila idöben alapos koordinációs képlésben részesülő gyerek il fizikai képességfejlödesben és a
mozgastanulásban, sportilgi technika, t,mulásában is ugriJsszerlíen is jobb leheL Az első sza~i1sz
során alsós ta:lulók (9-11 évesek) kazött a Fal'mosi-Arday 199511 Kalol{agathia-ban publikill~
anyagában található gyakorlatok eredményei vel hasonlítottuk össze il saját csoportjaink feimérési adatait (létszám: 40 föl. Kiderült. ez a gyakorlatsor kicsiknél nem alkalmazható.
Módszer: 2.000·2002 között zuglói és kőbányai óvodasok között (4-6 évesek, 120·,40 föl koordinációs képessegfejleszt6 tréninget tartottunk félévig, heti rendszerességgel. Elő- és utófelmérések történtek (helyből távolugrás, fürgeség es labda pattogtatás) illetve a kontroll csoporlnál is.
akik nem vettek részt a tréningben.
Az alkalmazotl mozgásgyakortat "tömbÖK" a következők voltak:
\. testtartás javitó gyakorlatok (gerinc, lilbboltozat) - a korosztály miatt fontos
2. teSlr:levelési játékok (pl. Kídobós, T(jz· viz ... ) - lüvabb fejlesztett vá ltozatok
3. labdás gyakorlatok (fŐleg kézzel végrehajtva. 'később labbal is)
4. összetett koordinaciós tanpiilya - az őt képesség b>eiklatásaval
5. foci merkőzések (Ianyok is)
SVJ1S videofiImen rögzitettük a záró foglalkozasokal.
Eredmények: Az adatok feldolgozasa során t· pró!Jak. F· próba és legközelebb korrelilciós együtt·
ható szárnitásokés szignifikancia szint keresése történt. A "tréning" csapatok önmagukhoz képest
fürgeseg és labdás próbákon gyengén szignifikánsan javultak, a Kont ro~1 csoporthoz képest erőseb
ben szignifikans. A HTU (helyb61Iávoiugrás) próba sehol nem szignifikáns A koordinációs tanpálya. eredménye és a fizikai képességek közötti korreláció még feldolgozatlan.
Enékelés, összegzés: Egyértelműen hasznos az összetett, nem sportagspecifikus képzés, hatékonvsága valószinúleg később realizálódik, hiszen ez a norma lis.
S?ükségesnek lálj~Jk, az egyes koordimi.ciÓs képesség területek (kinesztezis, ritmus, reakció,
egyensúly, téri tájékozódas) ,gyakorlatainak bővítésé!, a merhetőségü.~, egymásra hatásuk vizsgaIatát. Meggsöződésünk, hogy óvodakbail, alsós iskolásoknál a testneveles képzési anyagának kő
7.éppontjába kellene kerüljön. a koordinációs képzés.
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EGY EMBER Al. ÖRÖKKÉVALÓSÁGNAK
- GRÓF KLEBELSBERG KUNÓ, A TF At.AI'lT6JA
Woth Klára, Makszin Imre
Semmelweis Egyetem TeslJleve.f('si es Sporttudományi Kar, Budapest
Eszménye a tehetséges, szorgalmas, de a jjtékosságal megőrzö gyermek, a sportbalil edzeH
testben lakozó tudásszomjas elme, s az erkölcsi normákhoz igazodó lélek. Gróf Klebelsberg Kunó
a TF alapítója, 1922.-1931 között vallás és kölokta~á:si rniniszler, aki a két háború közötti Magyarorszag talán legnagyobb hatasú, legszebb en~dményeket eiérő államférfia volt. Munkásságának
közeppontjaban a magyar oktatasügy atfogó fejlesztésI" állt, ami elsősorban a köz- és felsőoktatás
fejlesztesel. ehhez kapcsolódóan ótanárk,epzés szifWonalának emelését jelernette. Hasonlóképpen
fontosnak tartotta il kutatóintézetek fejlesztését, ösztöndijak biztositását, a külföldi magyar intézetek mf"gala pilíi.sál. A trianoni sokk utan a nemzet egyetlen lehetseges megmaradásának a kultú'
rát tekinti: "a magyar hilzat ma elsősorban nem kard, hanem a kullúra tartja meg és teheli ismét
naggyá." Ebbőll fakad il .. kultúrfölény" gondolata, amely a kimüvelt fök minél nagyobb számu
megjelenését igényelte. Ezén igy iogalméz: ..Lehet egy nemzetet szegennyé, koldussá tenIiIi. de ha
a nemr.etben lakozó szellemi és erkölcsi erőket meg:artan: és gyarapítani képesek vagyunk, akkor
a nemzet nincs e.iveszve." Klebelsberg olyan értékeket helyeze\! előtérbe, amelyekre mai is nagy
szüksége lenne a magyar oktl'ltasügynek. A kemény munka, a magas erkölcsiség fontossága Jelentette szá mara a Jövőt a megfelelő önbecsülessel parosulva ..Az öntelt sovinizmus éppoly veszedelmes, mint a nemzeti kishitüség. Amink vall. amit lsten kegyelméból éppen mi adhatunk a vilagnak, aZI jobban rl1eg kell becsülnünk. Az idegen nemzetek négyzelre emelik kiválóságai kat, mi
magyarok gyökót ig.yekszún){ beJőlük vonni." Gróf Klébelsberg é.letÚtJa és cse·lekedetei a remény
és az akarat legszebb példáját mutatja az égész nemzet számaril. Minden r;lemzetéért felelős magyar értelmiségi" de a testnevelő tanarok szamara ~ülönösen. mivel ó ala.pitotta az egyetemünket,
meghatározó. biztató ,kell legyen ilZ a rengeteg énék, amelyet létrehozott és amelyek még ma is
meghatlnozóak tudományos gonqolkodásunkban és eredményeinkberil. "Háromféle haiaszeretet
van. Szónokló, kesergő. alkotó." O az alkotó 'hazaszeret apostola volt.
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