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80 ÉVES
KÁRPÁTI GYÖRGY
Mindenki „Gyurikája” a nyáron ünnepelte 80. születésnapját.
Kárpáti 10 éves volt, mikor édesapja, Kárpáti Tibor (Csirke bácsi) levitte
a Ferencvárosba úszni. Ekkor Kárpáti még aktívan futballozott, így a két
sportot két évig még együtt űzte, aztán váltott, és az úszás-vízilabda páros mellett döntött. Ezt sem csinálhatta sokáig, ugyanis 17 évesen már
beválogatták a Helsinkibe utazó pólóválogatottba. Azóta is ő minden idők
legfiatalabb vízilabdázó olimpiai bajnoka. A Helsinkiben szerzett olimpiai
aranyat közvetlenül követte a melbourne-i, majd 64-ben a tokiói elsőség.
Hihetetlen gyorsan úszott, ami jól jött a labdák elhozásánál, de emellett
robbanékonysága, meglepő lövőereje, valamint határtalan csibészsége tudta versenyben tartani, sőt, a nagyobb darab versenytársak fölé emelni.
Az aktív sportolói pályafutását követően 1970 és 1980 között Gyarmati
Dezső szövetségi kapitány mellett a válogatott edzőjeként dolgozott, így
természetesen visszavonhatatlan érdemei vannak a magyar csapat montreali sikerében. A 80-as években Sydneyben, valamint Melbourne-ben
edzősködött. 1980-tól az FTC vízilabda-szakosztályának vezetője, 1989 és
1992 között a Magyar Olimpiai Bizottság, 1996-ig a Magyar Vízilabda Szövetség elnökségi tagja volt, 1990-ben bekerült a Ferencváros elnökségébe.
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1985: A WIMBLEDONI
DOBOGÓ TETEJÉN
Taróczy Balázs sikereit elevenítjük fel.

Taróczy Balázs a Feneketlen-tó környékén nőtt fel. Az itteni teniszkomplexumban az UVATERV vállalat 4 pályát üzemeltetett. A vállalat ötlete volt,
hogy a teniszt megszeretteti a gyerekekkel. Taróczy Balázs itt tanulta meg
Szőke Pali bácsitól az alapokat, és ez olyan biztos tudást jelentett, hogy
már 7 évesen versenyen szerepelhetett, majd négy különböző korosztályban tudott magyar bajnokságot nyerni.
13 évesen játszott először külföldi versenyen. Először Kelet-Berlinbe,
majd az NSZK-ba jutott el versenyekre. Mikor 14 éves korára tudása már
jóval túlnőtte a Feneketlen-tavi átlagot, átigazolt a Vasasba. Pályafutása alatt
tizenhárom egyéni tornagyőzelmet zsebelt be, ezek közül az elsőt mindössze 20 évesen Kitzbühelben. 1978-ban Ocean Cityben megverte John
McEnroe-t és Ilie Nastasét is, aki még 73-ban vezette az egyéni világranglistát. Párhuzamosan játszott párosban, először Machán Róberttel, utána
Frantisek Palával, majd a svájci Heinz Günthardttal egyesítették ereiket,
legutóbbival 27 döntőből 5 tornát nyertek meg. A legemlékezetesebb
természetesen az 1985-ös wimbledoni elsőség. A negyeddöntőt 5 óra 5
percig játszották, 2006-ig ez volt a leghosszabb férfi páros meccs Wimbledonban. A döntőben viszonylag simán gyalogoltak át a Pat Cash és John
Fitzgerald párosán.
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TÁRSASÁGUNK HÍREI
Júliusban az International Society
of Motor Control (Nemzetközi Mozgásszabályozási Társaság) kétévente
megrendezésre kerülő konferenciáját
- a Magyar Sporttudományi Társaság,
mint az egyik főszervező támogatásával - Magyarország rendezhette. A
neves konferenciát a Novotel Budapest City Hotelben és a Budapesti
Kongresszusi Központban tartottuk.
A rendezés elnyerésében kiemelkedő szerepet játszhatott, hogy három
évvel ezelőtt Társaságunk sikeresen rendezte meg a „Motor Control
Summer School”-t Tihanyban.
A Nemzetközi Mozgásszabályozási
Társaság olyan alap- és alkalmazott
kutatásokkal foglalkozó szakemberek
közössége, akik az emberi mozgás,
és általában biológiai rendszerekben
létrejövő mozgás szabályozását tanulmányozzák, elemzik és oktatják.
A kutatásokat biológusok, orvosok,
gyógytornászok, kineziológusok, fizikusok, matematikusok, mérnökök,

orvosi rehabilitációs szakemberek
végzik. Érdekes, hogy ezekhez képes
mind kutatási, mind alkalmazási szempontból a sporttudomány az egyik
legizgalmasabb terület. A korábbiak
közül hét konferencia az amerikai
kontinensen, kettő pedig Franciaországban volt. Külön siker tehát, hogy
Európának ezen a részén először
Magyarország (főszervezőként az
MSTT) rendezhetett ilyen színvonalas
konferenciát. Hazánkban még sosem
találkozott egyszerre ilyen nagyszámú,
világszinten elismert, mozgás szabályozással foglalkozó kutató.
A konferencián 175-en vettek részt
31 országból. Érdekes, hogy KözépEurópából viszonylag kevesen érkeztek. Magyarországról csupán 35-en,
annak ellenére, hogy fiatal magyar kutatók számára helyben volt elérhető a
rendezvény. A magyar résztvevőknek
még a regisztrációs díjat is lecsökkentettük 33%-kal. A magyar PhD hallgatók, sport- és mozgástudománnyal
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foglalkozó szakemberek, - akik éltek
a lehetőséggel és bemutatták munkáikat - felejthetetlen és egyedi tudományos élményben részesültek. Ők a
világ elsőrangú kutatóival vitathatták
meg személyesen saját eredményeiket. A résztvevők több mint 30%-a
tengerentúlról érkezett (USA, Kanada, Brazília, Japán Kína, Tajvan, Dél-Korea Új-Zéland).
A meghívott előadók előadásai és a
résztvevők által bemutatott szóbeli
és poszter prezentációk rendkívül
magas tudományos színvonalúak voltak. Huszonnégy meghívott, felkért
előadó - köztük egy magyar kutató
- tartott plenáris előadást, és további
15 résztvevő mutathatta be munkáját
még szóbeli prezentáció formájában.
Az utóbbiakat, a 131 beadott absztrakt szakmai tartalma alapján választotta ki a tudományos bizottság. A
szóbeli előadásokon kívül 110 poszter is bemutatásra került.
Szeptember 17-én rendkívüli
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Közgyűlést tartottunk, hogy elfogadtassuk új alapszabályunkat, ami
alapján remélhetőleg nem lesz gond a
közhasznú státusz a Fővárosi Bíróság
általi elfogadásával.
Ebben az évben még előreláthatólag a következő konferenciák
megtartására kerül sor Társaságunk
rendezésében. Október második
felére tervezzük a már hagyományosnak tekinthető SportInnovációs Őszi
konferenciánkat „A döntési és elemzési
technikák alkalmazása a sportági eredményesség érdekében” témakörben.
November 12-én tervezzük megtartani Hajós Alfréd az első magyar
olimpiai bajnok halálának 60. évfordulója alkalmából a „Hajós Alfréd, a
polihisztor” című konferenciánkat. A
rendezvényt a Magyar Sport Házában
tervezzük megtartani.
Már most felhívjunk Társaságunk
35 éven aluli tagjainak és témavezetőinek figyelmét a december elején - immár harmadik alkalommal

- Szombathelyen megtartandó Fiatal
Sporttudósok Konferenciájára. A rendezvényre a szintén hagyományosnak
tekinthető Nemzetközi Karácsonyi
Sporttudományi Konferenciával egy
időben kerül sor. Ezzel is szeretnénk
elősegíteni fiatal tagjaink hazai-nemzetközi sporttudományos rendezvényeken való ingyenes részvételét.
Terveink között szerepel egy 2
az 1-ben könyvbemutató megtartása
is október 7-én 18.00-kor a Magyar
Sport Háza földszinti tárgyalójában. A
bemutató során egyrészt egy sporttörténeti könyvet szeretnénk ismertetni, mely „Olimpia álom a Radnai-havasokban” címet kapta. A kiadvány az
1940-1944 között kivitelezett magyar
olimpiai sí központ tervezéséről és
építésének történetéről szól, és a
Magyar Napló kiadásában jelenik meg.
1940-ben Európa egyik legnagyobb
téli sí központjának felépítését határozta el az akkori magyar sportvezetés, és a háború ellenére óriási
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összegeket fordítottak arra, hogy
lesiklópályákat, Európa legnagyobb
síugrótrambulinját, sporthotelt és
kabannákat építsenek fel. Sajnos a
második világháború vége meghiúsította a terv kivitelezését, sohasem
folytatták az építkezést.
A másik bemutató a Magyar Sporttudományi Füzetek XIII. kötetének
ismertetője lesz „Bababarát sportkocsizás” címmel. A kiadvány Olexo
Zsuzsanna tagtársunk szerzeménye
és a sportos, egészséges életmód
megtartására hívja fel olvasmányos
formában a figyelmet abban az életszakaszban, amikor sok szülő kicsit
elhanyagolja ezt a tevékenységet, arra
való hivatkozással, hogy a kicsi gyermekkel ez nem könnyen valósítható
meg. A kötet ennek a gondolatnak a
cáfolatával foglalkozik.
A tervezés alatt álló konferenciáinkról a későbbi hírlevelekben számolunk be.
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A „Progress in Motor Control X” mozgásszabályozási
konferencia képekben
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SZÖRFÖS KÉPEK
LeRoy Grannist a szörffotózás nagyapjának tartották. Beceneve is talán erre utált:,
ugyanis Granny-nek szólították barátai.

Grannis a Csendes-óceán partján
nőtt fel, így nem csoda, hogy korán
megismerkedett az úszással és a
szörfözéssel. A versenyzéstől egy
lassan gyógyuló fekély miatt kellett
lemondania, azonban olyan hobbit,
hivatást választott magának, mel�lyel a sportág közelében tudott
maradni: fotózni kezdett. Méghozzá
testközelből készített bámulatos
felvételeket a szörfözőkről. Gyönyörű témák gyönyörű pillanatait
ismerhetjük meg képein keresztül.

S
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ÚJ MÁRKA, ÚJ DIZÁJN?

MESSI SÜLDŐ ÉVEI

Az Észak-amerikai Kosárlabda Szövetség
(NBA) új sportszergyártóval kötött szerződést 8 évre.

A világ egyik labdarúgójáról jelentek meg
képkockák abból az időből, mikor még a
Barca U16-os csapatát erősítette.

2017-ben lejár az NBA Adidas-szal
kötött szerződése. A német székhelyű sportszergyártó nem kívánta
meghosszabbítani a szerződést,
ugyanis nem találta elég kedvezőnek és nyereségesnek az együttműködést. A helyét az amerikában, Bill
Bowerman műhelyében született
Nike veszi át. A szerződéskötés
nem lehet meglepő, hiszen a Nike
az utóbbi évtizedekben szorosan
összekapcsolódott a kosárlabdával
(is).

A 2002-03-as szezonban készült az
összefoglaló, melyet idén láthatott
először a nagyvilág. Jól esik visszanézni az ilyen felvételeket, ilyenkor
tapasztalhatjuk meg, hogy ezek a
világsztárok is voltak egyszer gyerekek. Ez volt Messi egyetlen szezonja
a Barca-akadémiánál, melyet ugyanabban a csapatban fejezett be, mint
amelyikben elkezdett. 30 mérkőzésen 36 gólt szerzett a kadett A csapatban, mely eredménnyel gólkirályi
címet is szerzett abban az évben.

MAROZSÁN DZSENI
Az első (hivatalos) női futball világbajnokságot 1991-ben rendezték Kínában.

Az idei tornát Kanadában rendezték, és számunkra azért is volt érdekes a sportrendezvény, hiszen a
német nemzeti válogatottban játszik a kiváló középpályás, Marozsán
Dzsenifer. Sajnos Dzsenifer csapata nem tudott a döntőbe jutni, és
végül a negyedik helyen végeztek.
A német női válogatott egyébként már kétszer (2003 és 2007)
állt a világbajnokság dobogójának
legtetejére. Nem szabad azonban
elfelejtenünk, hogy Dzsenifer idén
BL-győztes lett a Frankfurttal!
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PINCÉRSORS
Az alkoholizmus és egyéb szenvedélyek
nem tették lehetővé, hogy Vin Baker sokáig
élvezze a gazdagságot.

Az egykori NBA-sztár 2006-ban
vonult vissza, és a 13 év alatt felhalmozott vagyonát már teljesen
elherdálta. Jelenleg egy Starbucks
kávézóban pincér. Nagyon úgy néz
ki, hogy a vagyon avatatlan kezekbe
került, és ez csak egyre rosszabbá
vált, mikor a játékos abbahagyta
profi pályafutását. Az azonban megnyugtató, hogy Baker saját elmondása szerint élete legboldogabb
„idényét” éli a Starbucks alkalmazottjaként.
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ÚJRA CSÚCSON

KUCSERA:VÉGE

Sajnálatos módon és hirtelen ért véget Kucsera Gábor Európa- és világbajnok kajakos
pályafutása.

Kucsera a július 18-i második szolnoki válogatón akadt fenn egy szúrópróbaszerű doppingvizsgálaton. A
sportoló vérében kokaint találtak,
elmondása szerint az utóbbi évek
eredménytelensége, és az emiatt
ránehezedő nyomás miatt nyúlt a
tiltott szerhez. Ez az eset valószínűleg Kucsera pályafutásának végét
jelentette, tisztában van tettének
súlyával, esetleges következményeivel, mély sajnálatát fejezte ki a sajtóban.

IRONCOWBOY

Cseh Laci 10 év után állhatott fel a világbajnoki dobogó tetejére. Hatalmas teljesítmény
ez, a magyar versenyző kitartása példátlan.

Az Ironcowboynak becézett James
Lawrence új rekordot állított fel.

Cseh Laci fantasztikus formában
úszott az idei Kazanyi vizes világbajnokságon. Tökéletes hajrájának köszönhetően állhatott fel a dobogó
legtetejére a 200 méteres pillangóúszás döntőjében. Az eltiltás miatt
távolmaradó Michael Phelps hazája
bajnokságán Lacinál egy hangyányival jobb időt úszott. Ez vitathatatlan
tény, de fikarcnyit sem vesz el Laci
eredményéből. A riói összecsapás
nagy küzdelmet sejtet, nem kétséges!

A sportoló legújabb rekordja szinte
még olvasva is émelyítő. Lawrence
ugyanis 50 nap alatt teljesített 50
teljes ironmant 50 különböző államban. Ez azt jelentette, hogy
nagyjából 4,5 órányi alvásra volt
ideje a megterhelő napi adagok
között. Előfordult olyan is, hogy
kerékpározás közben elaludt. A
sportemberhez rengetegen csatlakoztak az egyes szakaszokon, ez
mindenképpen erőt adott, ahogy
elért egy-egy a holtponthoz.

DOPPINGBOTRÁNY

Az atlétika már régóta megtépázott hírnevét cincálta meg a legutóbbi doppingbotrány.

Az angol Sunday Times és a német
ARD/WDR tényfeltáró anyaga
augusztusban jelent meg. Riasztó
képet festenek a közreadott adatok, melyek szerint 2001 és 2012
között az olimpiákon és világbajnokságokon kiosztott 55 atlétikai
aranyérmet és 146 érmet szereztek
meg gyanús, doppingolásra utaló
módon a versenyzők. A WADA
külön bizottságot állított fel az ügy
kivizsgálására, kíváncsian várjuk az
eredményt.
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UELI STECK

Új rekordot állított fel a svájci hegymászó.
Nyugat-Európa 82 4000 méter feletti csúcsát mászta meg 62 nap alatt.

Ueli Stecket már ismerhetjük egy
korábbi látványos rekordja miatt is.
Ezen a nyáron Ueli új célt tűzött ki,
és egy német mászó társával indult
neki a rekordot jelentő elképesztő túrának, azonban végül egyedül
fejezte be a kalandot. Érdekessége
a teljesítménynek, hogy a hegyek
között kizárólag emberi erővel
közlekedtek. Ez azt jelenti, hogy
valamennyi esetben vagy túrázva
vagy kerékpáron közelítették meg a
soron következő csúcsot.
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Futsal: gyorsasági edzés

Hátúszás: a jó
start titka

alváshiány, oxidatív stressz
Carl Bolyard, Jeffrey Adams, Kaitlin McDade, Brandon
Sellers, Colton Allen, Sarah Marshall, Shawn Stover
Journal of Exercise Physiology Online Aug2015,Vol. 18
Issue 4, p1

A jelentősen megnövekedett
edzésszám és –mennyiség krónikus
alváshiánnyal kombinálva komoly
károkat okozhat egy sportoló szervezetében. A krónikus alváshiány
például megkönnyíti a glutathione
(GSH) oxidációját, amely annak
áldásos hatása okán rendkívül
kedvezőtlen folyamat. A GSH egy
alapvető antioxidáns vegyület, mely
szabályozza más antioxidánsok működését is a szervezetünkben.

De Jesus, Medeiros, Gonçalves, Figueiredo, Fernandes
and Vilas-Boas
Journal of Sports Science & Medicine Sep2015,Vol. 14
Issue 3, p591

DAMIAN COSMIN1, NEAMTU MIRCEA1
Physical Education & Sport/Science, Movement &
Health 2015,Vol. 15 Issue 2, p213

Az úszás esetében a start az egyik
kritikus pont. Itt ugyanis könnyen
beragadhat a versenyző, és a hátrány leküzdése mentálisan és fizikálisan is felőrölheti a versenyzőt a
táv alatt. A jó start nehézsége, hogy
az úszónak nagyon rövid idő alatt
kell maximális erőkifejtést produkálnia. A cikkben a kezek és a lábak
különböző helyzetével kapcsolatos
előnyökről olvashatunk.

A cikk célja volt egy fiatal (11-12
éves) teremfocistákra optimalizált, gyorsaságot fejlesztő komplex edzésprogram kidolgozása. A
kutatásban, valamint az edzésterv
gyakorlati alkalmazásában a romániai CSM Metalul Resita játékosai
segítették a cikk szerzőit. A 30
hetes kísérleti időszak 2013 novemberében kezdődött, és összesen
311 edzésórát jelentett a fiatalok,
valamint a kutatók számára.

MINIMALISTA
CIPŐK

Sarah T. Ridge,Tyler Standifird, Jessica Rivera, A.Wayne
Johnson, Ulrike Mitchell, Iain Hunter
Journal of Sports Science & Medicine Sep2015,Vol. 14
Issue 3, p643

Az utóbbi években gombamód
szaporodtak el a különböző sportszergyártók visszafogott külsejű,
könnyű kialakítású futócipői. Ezeket
a legtöbbször a minimalista jelzővel
illetik. Jelen cikk célja megvizsgálni
a minimalista futócipők oxigénfelvételre gyakorolt hatását a futás
közben. A kutatást 24 hobbi futó
segítette, akik előtte hagyományos
futócipőben hódoltak kedvenc aktív
hobbijuknak.
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TÁPLÁLKOZÁS ÉS
MOZGÁS
Paul D. Loprinzi, Ellen Smit, 1-Min Lee, Ross E. Andersen,
Carlos J. Crespo
American Journal of Health Promotion Sep/Oct2015,
Vol. 30 Issue 1, p2.

A tanulmány azt igyekszik megvizsgálni, vajon az általánosan egészségesnek gondolt étkezési formák egy
rendszeres testmozgás mennyiséggel kombinálva vajon valóban a legjobb választás a fiatalok számára a
későbbi szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának elkerüléséhez.
2628 (6-17 éves) fiatal gyermek
vett részt a felmérésben, segítve
ezzel a kutatókat.
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A TESITANÁR

HIGGASZTÓ
JUDO

OSMAN PEPE, MEHMET BEHZAT TURAN1, ZIYA
BAHADIR
Ovidius University Annals, Series Physical Education &
Sport/Science, Movement & Health 2015,Vol. 15 Issue
2, p164

TESTNEVELÉS ÉS
MOTIVÁCIÓ
LTimo Jaakkola, C. K. John Wang, Markus Soini and
Jarmo Liukkonen
Journal of Sports Science & Medicine Sep2015,Vol. 14
Issue 3, p477

Az élvezet az egyik legjobb fokmérője a testnevelésnek. A cikk célja
megállapítani, vajon el lehet-e különíteni a középiskolás diákság között a egyes csoportokat bizonyos
különbségek-hasonlóságok alapján.
Ezek a hasonlóságok pedig a szerzők reményei szerint leginkább a
motiváció, valamint a testnevelés
élvezete 2594 lány és 1803 fiú segítette a szerzők munkáját.

A cikk célja megvizsgálni a különböző professzionális testnevelő-edzői
attitűdöket elsősorban a nem, kor,
végzettség, a munkavégzés helye,
valamint a „szolgálati idő” alapján.
A kutatáshoz az adatokat 195 véletlenszerűen kiválasztott testnevelő szolgáltatta az Ankarai körzetből.
A kutatók az Üstüner-féle attitűd
skálát használták, valamint számos
metódust ismertettek a tanulmányban.

VULPE BOGDAN IULIAN1, MACOVEI SABINA1
Ovidius University Annals, Series Physical Education &
Sport/Science, Movement & Health 2015,Vol. 15 Issue
2, p191

TESTNEVELÉS ÉS
ELVÁRÁSOK
TUFAN ALINA ANCA, MACOVEI SABINA
Science, Movement and Health,Vol. XV, ISSUE 2, 2015
June 2015, 15(2): 183-190

A fiatalság fizikai képzésnek, tehát
a testnevelésnek számos akadállyal
kell megküzdenie a modern társadalmakban. Ezek az akadályok az
egészséges fizikai állapotot támadják, és ellene dolgoznak: alkohol,
drog, dohányzás, stressz, obesitás,
stb.) Ezekben az időkben az iskolai
testnevelésnek különösen fontos
szerep juthat, így a kutatók ennek
megfelelő szakmai szinten álltak a
kérdéshez.
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Romániában a felsőoktatásban zajló testnevelés célja elsősorban a
fizikai fittség megtartása, lehetőség
szerinti fejlesztése. Emellett szociális és erkölcsi célokat is megfogalmaznak a szakértők. Romániában az
utóbbi években kezdtek elterjedni
a küzdősportok a felsőoktatásban.
A judo igen kedvelt időtöltéssé
vált a diákok körében, ilyenformán
tökéletes választás a testnevelési
sportpalettán.

TANÍTÁS-TANULÁS
Phillip Ward, Insook Kim, Bomna Ko,Weidong Li
Research Quarterly for Exercise & Sport. Jun2015,Vol.
86 Issue 2, p130-139. 10p.

A tanulmány célja megvizsgálni,
vajon milyen hatással lehet egy
tartalmi tudást átadó kurzus a testnevelőkre. Bővebben: mennyit használhat a testnevelőknek a tanításról
szóló tudás, valamint a gyermekek
tanulási folyamatainak mélyebb
megismerése. Másképpen fogalmazva: hogyan lehet átadni sportmozgásokról szóló tartalmi/technikai
tudást (pl. így nyitunk a röplabdában) a tanulónak, akinek azt a gyakorlatban kell tudnia alkalmazni.
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