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Pályafutása alatt húszszor állított fel világcsúcsot
(1938 - 2017)

Földi Imre 1938. május 8-án született Kecskeméten, de élete Tatabányához 
kötötte. Itt lett lakatos a bányánál, később pedig, 1955 és 1978 között már 
a Tatabányai Bányász sportolója volt. Ez idő alatt öt olimpián vett részt, 
amelyeken háromszor végzett a dobogón, kétszer pedig pontszerző he-
lyen. 56 kilóban lett olimpiai érmes. Az olimpiák mellett 10 világbajnoksá-
gon és 13 Európa-bajnokságon szerepelt. Kiemelkedő tehetség volt, ered-
ményei alapján hosszú időn keresztül a világ egyik legjobbjának tartották. 
Öt világbajnoki arany-, öt ezüst- és két bronzérmet szerzett. Tízszer volt 
Európa-bajnok és tizenháromszor magyar bajnok. Rajta kívül nincs még 
egy olyan magyar súlyemelő, aki tizennyolc éven keresztül a világ élvona-
lához tartozott volna. Tokióban (1964) és Mexikóvárosban (1968) ezüst-
érmet, Münchenben (1972) pedig aranyat nyert. Rómában hatodik, utolsó 
olimpiáján, Montréalban pedig ötödik, azaz pontszerző helyen végzett.
Sportolói pályafutása után a tatabányai klub edzője lett. Eredményeit, 
munkásságát számos elismeréssel jutalmazták. MOB olimpiai aranygyűrűt 
1995-ben, Olimpiai emlékérmet 2009-ben vehetett át. 2007-től a Nemzet 
Sportolója, 2016-ban Prima Primissima-díjas lett. A sportág halhatatlanja, 
a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség 2005-ben az évszázad súlyemelőjének 
választotta.

FÖLDI IMRE
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A 2017-es év első konferenciáját 
január 26-án, immár hagyományosan 
a Nyerges Mihály emlékére szentelt 
„Eredményjelző 2016” konferenciával 
kezdtük, melynek helyszínéül a Test-
nevelési Egyetem Hepp Ferenc terme 
szolgált. Mocsai Lajos a TF rektorának 
és Tóth Miklós az MSTT elnökének 
köszöntője után került sor a Nyerges 
Mihály emlékplakett átadására, melyet 
2016-os tevékenysége alapján idén 
Orendi Mihály vehetett át.  
A díjátadást követően kezdődtek a 
szekció előadások, melyek sorát a 
„Vertikális dilemmák a magyar sport-
ban” címmel Sterbenz Tamás előadása 
vezetett be Társaságunk képviseleté-
ben. Ezt követően került sor az „Elit 
sportágak versenyképessége a RIO-i 
Olimpia eredményeinek tükrében” 
című előadásra, melyet Gulyás Erika 
tartott, szerzőtársai voltak Csurilla 
Gergely és Kovács Eszter (Testne-
velési Egyetem, Sportmenedzsment 
Tanszék). A „A hivatásos labdarúgók 

fejlesztésének és karriertámogatá-
sának vizsgálata Magyarországon” 
című előadást Havran Zsolt tartotta, 
társszerzője András Krisztina volt a 
Budapesti Corvinus Egyetem Sport-
gazdaságtani Kutatóközpontjának 
képviseletében. Ezt követte Kassay 
Lili „Csapatsportágak sportüzleti ver-
senyképessége – a fogyasztók szemé-
vel” című előadása, majd következett 
Gősi Zsuzsa „A sportszövetségek 
bevételi szerkezetének változása az 
elmúlt 5 évben – a TAO által támo-
gatott és a kiemelt sportfejlesztési 
támogatásban részesülő szövetségek 
esetében” című előadásával. Mind-
ketten a Testnevelési Egyetemet 
képviselték. „Nemzetközi sportren-
dezvények Magyarországon. London-
tól Rióig” volt a címe Máté Tünde, 
András Krisztina közös előadásának. 
Az előadást a győri Széchenyi István 
Egyetemről Máté Krisztina tartotta. 
Ezután következett András Krisztina, 
Várhegyi Ferenc „Olimpia és gazda-

ság – az Olimpiai Játékok és a média” 
című előadása. A Létesítményfejlesz-
tési tendenciákról 2010-2016 között 
Géczi Gábor számolt be. Ezt követte 
Vörös Tünde előadása a Széchenyi 
István Egyetemről „Sportberuházá-
sok pénzügyi és közgazdasági érzé-
kenységvizsgálata – kockázatok egy 
sportlétesítmény életében” címmel. 
A konferenciát pedig Várhegyi Ferenc 
(Eurosport) „A ló- és lovassport mint 
kitörési pont?” című előadása zárta.

Az idei év második sportszakmai 
rendezvényére március 22-én „Régi 
idők focija, avagy tradicionális magyar 
futballstílusok” címmel került sor. A 
bevezető előadást Társaságunk Játék-
elméleti szakbizottságának elnöke, 
Ferenczi Attila tartotta Stílusirányza-
tok, stílusárnyalatok témakörben. Ezt 
követően került napirendre a maga 
korában Európa-szerte sikeres csa-
pataink: a Fradi, az MTK, a Honvéd, 
a Rába, a Vasas, majd végül az újpesti 
labdarúgás stílusa, játékrendszere, 

eredményességének záloga. A meg-
hívott előadók között volt számos 
kiváló, sokszoros válogatott, olimpiai 
bajnok játékos. Előadást tartott Bö-
dör László, Dunai Antal, Kiss László, 
Nagy Antal, Szepessy László és végül 
Vincze Ottó.  
A sportszakmai előadások után kö-
vetkezett „Klubstílus, játékszerepek, 
játékkapcsolatok, kronobiológia” 
címmel Somhegyi Annamária sport-
kronobiológus főleg a csapatsportok-
ban hasznosítható, érdekes, újszerű 
előadása.

„Egyetemek a magyar sport szol-
gálatában” címmel tartottuk meg 
április 26-án sporttörténeti konfe-
renciánkat a Magyar Sport Háza elő-
adójában. A tudományos ülést Szabó 
Lajos és Szikora Katalin, a sporttör-
téneti szakbizottság két tagja vezette. 
A bevezető előadást „A magyar egye-
temi sport kialakulásának előzmé-
nyei” témakörben Szikora Katalin a 
Testnevelési Egyetem tanszékvezetője 

tartotta, akit egy kolozsvári sport-
történész Killyéni András előadása 
követett a Kolozsvári Egyetemi Atlé-
tikai Club történetéről. Bartha Zsolt, 
a Műegyetem, Simon Gábor a Buda-
pesti Egyetemi Atlétikai Club, Iváncsó 
Ádám, a Debreceni Egyetemi Atlétikai 
Club, míg végül Nagy Máté a TFSE 
szerepéről, történetéről tartott sok 
képpel illusztrált, érdekes előadást. A 
történeti előadásokat „A MEFS hoz-
zájárulása a FISU sporttudományos 
tevékenységéhez” címmel Földesiné 
Szabó Gyöngyi, a Testnevelési Egye-
tem professzorasszonya, Professor 
Emerita előadása követte, aki hosszú 
ideig töltött be vezető szerepet a 
FISU tudományos bizottságában. Ezt 
követően került sor professzor Kiss 
Ádám köszöntőjére és Székely Mó-
zes, a MEFS főtitkárának előadására 
„A sportélet beszámíthatóságának le-
hetőségei az egyetemi rangsorokba” 
címmel. A záró előadást Szabó Lajos, 
a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum 
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http://mstt.hu/wp-content/uploads/Eredmenyjelzo_Magyar_sport_2016.pdf
http://mstt.hu/eredmenyjelzo-magyar-sport-2016-konferencia-kepek/
http://mstt.hu/eredmenyjelzo-magyar-sport-2016-konferencia-prezentaciok/
http://mstt.hu/wp-content/uploads/Regi_idok_focija_Program_-_20170322.pdf
http://mstt.hu/wp-content/uploads/Regi_idok_focija_Program_-_20170322.pdf
http://mstt.hu/sporttorteneti-konferencia-kepei-es-prezentacioi-2017-04-26/
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igazgatója tartotta „Universiade Bu-
dapesten” címmel.

A sporttörténeti konferencia után 
került sor Társaságunk idei beszámo-
ló Közgyűlésére. Az elmúlt jubileumi 
2016-os év szakmai és pénzügyi be-
számolóját, ellenőrző bizottsági jelen-
tését a Közgyűlés egyhangúan elfo-
gadta. Az idei évben a már lezajlott 
rendezvényeinket és terveinket is a 
megjelent tagok részéről teljes körű 
támogatás övezte. 

A május végére tervezett 
elhízástudományi konferenciánkat saj-
nos nem tervezhető technikai okok 
miatt el kellett halasztani, a rendez-
vényt november végén már kétna-
posra bővítve fogjuk megrendezni a 
Magyar Elhízástudományi Társasággal 
közösen. 

Június első napjaiban a hagyo-
mányokhoz híven immáron tizen-
negyedik alkalommal az idén is 
megrendezésre került az Országos 
Sporttudományi Kongresszus a pécsi 

Palatinus Hotel konferenciatermei-
ben, a Magyar Sporttudományi Társa-
ság, mint főszervező és a Pécsi Tu-
dományegyetem Egészségtudományi 
Kar, mint házigazda társrendező kö-
zös szervezésében. A kongresszusra 
több mint 200 regisztráció érkezett. 
A tudományos rendezvényen a részt-
vevő érdeklődők szakmai előadások 
keretein belül ismerkedhettek meg 
az előző évek hazai és nemzetközi 
sportszakmai tudományos kutatások 
eredményeivel. 

Az idei esztendő mérföldkő volt a 
Társaság tudományos életében, hi-
szen ilyen nagyszámú előadó – egy 
helyen, egy időben – még nem tartott 
előadást rendezvényeinken. Kijelent-
hető, hogy három napra Pécsre köl-
tözött a magyar sporttudományos 
szakma, hiszen az első nap nyolc ple-
náris előadásán túl, két szekcióban – 
társadalom- és természettudomány – 
90 előadás és több mint hatvan rövid 
szóbeli prezentáció megtartására ke-

rült sor. Az előadók zöme a magyar 
sportszakember képző intézménye-
ket képviselte, de érkezett előadó az 
Egyesült Királyságból, Csehországból, 
Szerbiából és Lengyelországból is. 
A Kongresszuson a „Sporttudomány 
az egészség és a teljesítmény szolgála-
tában” mottónk keretében terítékre 
kerültek a sporttudomány területét 
teljes mértékben lefedő témák mind 
a természettudományos kutatási 
eredményekről, mind a társadalom-
tudományi elemzések bemutatásával. 
A főbb témakörök voltak a teljesség 
igénye nélkül: olimpia, versenysport, 
egyetemi sport, utánpótlás-nevelés, 
sportorvoslás, prevenció, rehabilitá-
ció, sportpszichológia, sport-innová-
ció, sportgazdaság, sportjog, sport-
élettan, sportpedagógia stb. 
Örvendetes tény, hogy 51 különbö-
ző tudományos műhely képviseltette 
magát, ebből öten külföldről érkez-
tek, a legtöbb előadó (21 előadással 
és 9 rövid szóbeli prezentációval) a 

Testnevelési Egyetemet képviselte, 
de jelentős számú előadó érkezett a 
házigazda Pécs városából is, ahol az 
Egészségtudományi Karról 24, míg a 
Természettudományi Karról 11 pre-
zentáció hangzott el. Kiemelendő 
még, hogy nagyon sok fiatal kutató 
mutatta be kutatásainak eddigi ered-
ményeit, illetve számos olyan kutató-
hely képviseltette magát, akik először 
vettek részt kongresszusunkon. Ami 
viszont elgondolkodtató, hogy a ki-
emelkedően nagyszámú résztvevő 
ellenére voltak szinte üres foltok a 
hazai tudományos térképen, hiszen 
voltak olyan sportszakmai kutató-, és 
képzőhelyek is, ahonnan csupán egy-
két szakember érkezett. 
A kongresszus keretében az első 
napon sor került az Európa Unió 
által támogatott „Kettős karrier a 
sportban” – DC4AC – program 
zárókonferenciájára is, ahol a Test-
nevelési Egyetemmel közös rende-
zésben valósult meg az eredmények 

bemutatása is igen nagyszámú érdek-
lődő előtt.

A Társaság őszi programja – im-
már a Közgyűlés által elfogadva és 
támogatva, annak megfelelően – már 
a tervezési fázisban van. A sportszak-
mai rendezvények közül kiemelendő 
a „Nők a sportban és a sportveze-
tésben”, „A Tao tapasztalatai és árny-
oldalai”, az „Őszi SportInnovációs 
Konferencia”, a már említett elmaradt 
„Elhízástudományi Konferencia” és 
nem utolsósorban a jubileumi V. Fiatal 
Sportkutatók Országos Konferen-
ciája. Ezen nagyobb rendezvényeken 
kívül tervezünk még egy sportjogi és 
egy sportélettani konferenciát is.

Kiírásra kerültek az idei MSTT 
tudományos pályázatok. A kiírások és 
a beküldendő űrlapok megtalálhatóak 
a honlapon.
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http://mstt.hu/elhizastudomanyi-konferencia-miatt-novemberre-tolodik/
http://mstt.hu/xiv-orszagos-sporttudomanyi-kongresszus-vegleges-program/
http://mstt.hu/xiv-orszagos-sporttudomanyi-kongresszus-vegleges-program/
http://mstt.hu/palyazatok/
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12 éves kora óta minden évben a 
legjobb eredményt érte el 60 vagy 
100 méteren. Dominik 15 éves, 
első komolyabb eredménye még 12 
éves korában volt: 60 méteren elért 
7,26-os eredménye akkor nem 
hivatalos világrekordnak számított. 
(Csak 18-19 éves junior kortól 
tartják számon a hivatalos világcsú-
csokat.) Illovszky Dominik példa-
képe érdekes módon nem például 
Usain Bolt, hanem a még mindig 
aktív Pauer Géza. 

Legalábbis a feltaláló Varjas István-
nak ennyit adott a vevő, cserébe 
pedig a prototípus mellé 10 évi 
hallgatást kért, és azt, hogy Varjas 
senki másnak ne adjon el hasonlót. 
Varjas a CBS műsorában is beszélt 
a fejlesztéséről, azt mondta, a Tour 
de France-on is használtak ilyen 
bicikliket. Az akkori kerékpár-el-
adásról egyébként azt mondta, visz-
szautasíthatatlan ajánlat volt, hiszen 
annyit kértek tőle, hogy ne csinál-
jon semmit - 2 millió dollárért. 

Rosco Allen jelenleg a spanyol első 
osztályban játszik, a Río Natura 
Monbús Obradoiro bedobója. A 
208 centi magas Allen 2016 óta 
játszik Spanyolországban. Miután 
végzett a Stanford Egyetemen, saj-
nos nem került be az NBA-be. De 
most nem is ez a hír, hanem az, 
hogy az év elején Spanyolországban 
meglátogatta őt a magyar váloga-
tott szakmai stábja, és meghívták 
a nemzeti csapatba. Allen állítólag 
pozitívan fogadta a hírt. 

A januári, Wijk aan Zee-ban ren-
dezett Tata Steel tornán sakk szu-
pertorna hetedik fordulójában a 
21 éves Rapport Richárd legyőzte 
a címvédő sakkvilágbajnok Magnus 
Carlsent. Ez volt Richárd első mecs-
cse Carlsen ellen. Rapportnak négy 
döntetlen és három vereség után 
ez volt az első győzelme a tornán. 
Utána pedig megejtő szerénység-
gel nyilatkozott. A magyar sakkozó 
előnyben fordult rá a végjátékra, és 
Carlsen a 33. lépésben feladta.

A 17 éves Piros Zsombor idén 
megnyerte az Australian Open 
junior versenyét. Andy Murray 
menedzsere egyengeti útját 2016 
óta. Az interjúban Zsombor arról 
is mesél, hogyan adott neki erőt, 
mikor Nadal edzője leszólította, 
és a játékáról érdeklődött. Emel-
lett kiderül az is, hogyan képzeli el 
a jövőjét. Receptje egyszerű: „az 
eredményesség és a siker titka a 
fegyelem”. Addig megy előre, amíg 
az álma még elérhető. 

REMÉNYSÉG 10 év, 2 millió dollárROSCO ALLEN

SZERÉNYSÉG FEGYELEM

Korosztályában a világ leggyorsabbjának 
számít Illovszky Dominik.

Az év elején meghívták a magyar kosárlab-
da-válogatottba a Stanfordon végzett ma-
gyar játékost.

Állítólag ennyibe került az első, motorral 
ellátott versenykerékpár prototípusa.

Rapport Richárd 21 éves magyar nemzet-
közi sakknagymester a világbajnok ellen.

Egy évben maximum kétszer-háromszor 
lazít Piros Zsombor. 
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http://www.origo.hu/sport/20170124-riport-interju-illovszky-dominik-a-15-eves-futo-1-2.html
http://www.origo.hu/sport/20170122-rapport-richard-legyozte-a-sakkvilagbajnokot-magnus-carlsent.html
http://www.bb1.hu/tartalom/cikk/32868_rosco_allen_meghivot_kapott_a_valogatottba
http://www.origo.hu/sport/egyeni/20170130-piros-zsombor-piros-attila-australian-open-roger-federer.html
http://www.origo.hu/sport/egyeni/20170128-piros-zsombor-australian-open-tenisz-gyozelem-grand-slam.html
http://bikemag.hu/magazin/hirek/varjas-2-millio-dollart-kapott-hogy-jegelje-de-a-cbs-felgongyoliti-a-mechanikus-dopping-ugyet
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Az elképesztő mászó- és 
futóteljesítméneiről ismert sporto-
ló májusban, egy hét alatt kétszer 
mászta meg a Mount Everestet. 
Rekordidő alatt, kötelek és oxigén-
palack nélkül.   
Hasonlóan nagy szám volt Sző-
nyi Ferenc júniusi teljesítménye: ő 
nyerte meg a Himalájában rende-
zett The Hell Race ultramaratont. 
113 óra kellett neki, hogy teljesítse 
a 480 kilométeres távot. Facebook-
oldalán azt írta, hogy már az első 
kilométerek megterhelők voltak.

Russel Westbrook Oscar Robert-
son 1962-ben felállított rekordját 
döntötte meg idén: 42 tripla-duplát 
ért el az idei idényben. 
Az Oklahoma City Thunder játéko-
sa szinte emberfelettit játszott egy 
áprilisi meccsén. A Denver ellen 
50 pontot dobott, szerzett 16 le-
pattantót és adott 10 gólpasszt.  A 
mérkőzést pedig az ő hárompon-
tosával nyerték meg. Természete-
sen az utolsó pillanatban, emberről 
dobta, bőven a hármas vonalon túl-
ról. Egy ponttal nyertek a kosárral.

Érdekes válogatás került fel az in-
ternetre. Néhány asztaliteniszes 
szórakozott különböző trükkös 
ütésekkel. A hasonló válogatásokat 
leginkább a billiárdosoktól szokhat-
tuk meg. Korábbi számunkban már 
foglalkoztunk a Dude Perfect nevű 
csapattal. Legutóbbi heteikben ők is 
pingpong labdákkal trükköztek. És 
nem is akárhogy. A felszereléseik-
ből látszik, hogy megszaporodtak a 
támogatóik, és a nézettségük is az 
egekben van már azóta. Van miből 
ráérniük...

DUPLÁZÁS TRIPLA-DUPLA PINGPONG
Kilian Jornet Burgada újabb fantasztikus 
teljesítményt tudhat magáénak.

55 éves NBA-rekordot döntött meg idén az 
Oklahoma játékosa.

Az ilyen videó mindig jó a szemnek, függet-
lenül attól, hogy milyen sportágról van szó.

A 100 méteres síkfutás megha-
tározó alakja volt egykor Jesse 
Owens (1936-ban nyert olimpiai 
aranyat) és Carl Lewis (1984-ben 
és 1988-ban győzött), Usain Bolt 
pedig jelenleg a szám, és talán az 
atlétika királya (2008, 2012 és 2016 
győztese). A számítógépes technika 
segítségével most megnézhetjük, 
mire mentek volna egymás ellen, 
ha mindannyian az olimpiai formá-
jukban futottak volna ugyanabban a 
százas döntőben.

Egy 1999-es interjúban kap egy 
halom kérdést a 18 éves Roger 
Federer. Vannak használható ér-
dekes kérdések is, de hallhatunk 
olyat, ami már kicsit messze esik 
a tenisztől, de még a sporttól is. 
Nagyon kedves a fiatal Federertől, 
hogy ezeket egy kisebb mosoly kí-
séretében ugyanúgy megválaszolja, 
mint a lényegesebbeket. Nem sok-
kal azután készült az interjú, hogy 
Federer ifjúsági világbajnokságot 
nyert. 

LEGENDÁK VERSENYE FIATALSÁG
Ilyen, amikor Jesse Owens, Carl Lewis és 
Usain Bolt egymással versenyez. 

Előkerült egy kedves videó, amin a 18 éves 
Federerrel beszélgetnek. 
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https://streamable.com/pvv58
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A hatékony szociális problémameg-
oldás csökkenti a mentális beteg-
ségek kialakulásának kockázatát. A 
fizikai aktivitás is jótékony hatással 
van a mentális egészségre. A koráb-
bi tanulmányok már jelezték, hogy 
a szociális problémamegoldás és 
a fizikai aktivitás együtt képes jó 
hatással lenni a mentális egészség-
re. Ez a tanulmány pedig igyekszik 
konkrétan meghatározni a kapcso-
latukat és (együtt)működésüket.

A korral járó esetleges mentális 
hanyatlás már régóta ismert jelen-
ség. A fizikai aktivitás pedig egy 
olyan könnyen befolyásolható élet-
viteli megoldás, ami jó hatással van 
a mentális hanyatlásra. A tanulmány 
bemutatja a legújabb bizonyítékokat 
az időskori fizikai aktivitás jótékony 
hatásáról a mentális teljesítmény 
tekintetében, illetve ismerteti a leg-
jelentősebb háttérmechanizmuso-
kat is. Emellett a tudományterület 
jövőjéről is szó esik.

A tapasztalt futók természetes mó-
don állítják be lépéshosszukat, lé-
péstávjukat, ami valószínűleg a leg-
optimálisabb a lehető legkevesebb 
oxigénfelvételhez. Függetlenül attól, 
hogy az optimális hossz kialakítása 
esetleg genetikailag kódolva van az 
emberben, mégis alig foglalkoznak 
a témával. A cikkben egy 33 futóval 
végigvitt kísérletet mutatnak be a 
szakértők. 

A tanulmány egy óvodáskorú gye-
rekeknek szóló, 6 hetes mozgásfej-
lesztő programot mutat be. Egész 
pontosan a program hasznát vizs-
gáló felmérést, amiben 162 gyerek 
mozgását vizsgálták a szakértők. 
Tizenkét alapvető mozgástípust 
néztek, többek között a stabilitást, 
a futást, ugrást és a különböző 
tárgyak kezelését, dobásokat, elka-
pásokat. 

A hátsó combi sérülések, elsősor-
ban húzódások meglehetően gyak-
ran térnek vissza. A tanulmányban 
szereplő erősítési terápiát 50 kü-
lönböző sportolón tesztelték és 
dokumentálták is. Ez egy háromfá-
zisú kezelés, ami a cikkben bemu-
tatott eredmények alapján nagyon 
hatásos, ugyanis hosszú távon kö-
vették a sportolókat, és a sérülés 
nem tért vissza. 

MOZGÁS AZ ISKOLÁS 
KOR ELŐTT

IDŐSKORI AKTIVITÁS

A HÁTSÓ COMBIZOM 
REHABILITÁCIÓJA

A TÖKÉLETES
HOSSZÚLÉPÉS
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A tanulmány célja, hogy bemutassa 
a különböző táplálkozási zavarok 
kialakulási gyakoriságát és a test-
képzavarokat, egész pontosan az 
énképpel való elégedetlenséget női 
sportolóknál. A kutatást 101 spor-
tolónő segítette. Egyértelműen gya-
koribbak az evési zavarok azoknál a 
sportolóknál, akik sportágában nem 
mindegy a testtömeg. 

A tanulmány 13 és 14 éves teni-
szezők pszichológiai vizsgálatát 
mutatja be. Emellett pedig a maga-
biztosság, a lehető legjobb (sport)
pszichológiai fittséghez vezető utat 
is kijelöli. 31 teniszezőt vizsgáltak a 
tanulmányhoz, és a cél az volt, hogy 
megtalálják a bajnok alkat formá-
lásának lehetőségeit. Amihez alap-
vető fontosságú a koncentráció és 
a figyelem folyamatos fenntartása 
(fizikai aktivitás közben is).

Nem titok, hogy a különböző ét-
rend-kiegészítők gyártásában és 
forgalmazásában óriási pénzek 
vannak. Ennek megfelelően több 
tudományos munka is született már 
a különböző szerek fogyasztásáról. 
Ez a tanulmány éppen a koffein és 
szénhidrát kombinációjának esetle-
ges hatásait vizsgálja, és kifejezetten 
a női röplabdázók esetében. Első-
sorban versenyhelyzetben. 

A tanulmány egy ötnapos nyári 
tábor túlsúlyos gyerekek egészsé-
gére és fizikai aktivitására gyakorolt 
hatásait vizsgálja. Kilenc fiú és tizen-
egy lány állapotváltozását vizsgálták, 
egyébként mindannyian 9 és 11 év 
közöttiek voltak. Több pozitív tes-
ti változást is mértek a szakértők, 
ezekből egyértelműen kiderül, hogy 
igenis hasznos lehet akár egy ötna-
pos nyári tábor is. 

A tanulmány egyik alapvető célja, 
hogy összevesse különböző él-
sportolók biológiai óráját, cirkadián 
ritmusát más, nem sportoló embe-
rekével. Emellett pedig az is, hogy 
létezik-e bármilyen tendencia arra 
vonatkozóan, hogy a az emberek 
már saját bioritmusuk szerint vá-
lasztanak sportágat. 5 sportágban 
114 élsportoló bioritmusát vizsgál-
ták. 

AZ ÉLSPORTOLÓK 
KRONOTÍPUSA

TÚLSÚLYOS
GYERMEKEK

ÖNBECSÜLÉS,
MAGABIZTOSSÁG

SZÉNHIDRÁT, KOFFE-
IN ÉS RÖPLABDA
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MÉG ŐK IS LEHETNEK
ELÉGEDETLENEK
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