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KULCSÁR GYŐZŐ
(1940-2018)

1940-ben született Kulcsár Győző, aki a második világháború alatt szüleivel
Németországban, majd Svédországban élt, és csak 1946-ban tértek haza. A
vívással egy iskolai tanfolyamon ismerkedett meg 15 évesen, és 17 évesen
már az Újpesti Dózsa versenyzője volt, aztán rövid ideig a Vasasban, majd
az OSC-ben vívott.
Kulcsár Győző az 1964-es, Tokióban rendezett olimpián a férfi párbajtőrcsapattal lett először olimpiai bajnok. Négy évvel később Mexikóvárosban
sikerült a címvédés, és megnyerte az egyéni versenyszámot is. Negyedik
olimpiai aranyérmét 1972-ben Münchenben szerezte csapatban. Versenyzőként 1976-ban, Montrealban indult az utolsó olimpiáján, ahol bronzérmes lett egyéniben.
Miután véget ért profi pályafutása, edzőként és sportvezetőként is bizonyított. 1979-ben már főtitkárként irányította a Magyar Vívó Szövetséget, majd
6 éven keresztül szövetségi kapitányként dolgozott. 1985-től mesteredző:
1986-ban Olaszországban vállalt munkát, ahol 2001-ig dolgozott sikeresen,
tanítványai közül Maurizio Randazzo olimpiát (is) nyert. A sydney-i olimpia
után hazatért, és 2001 és 2008 között a Honvéd szakosztályának mestereként többek között az ő tanítványa volt Nagy Tímea olimpiai bajnok
párbajtőrvívó. 2000-ben tagja lett a Minden Idők Legjobb Magyar Sportolói
Egyesületnek, a Halhatatlanok klubjának. 2006-tól 2012-ig a párbajtőrözők
szövetségi kapitánya volt. Legutóbbi nagy sikerét Szász Emesével érte el, aki
Rióban nyert aranyérmet.
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Az idei esztendő két utolsó konferen-

kötelező jelleggel vezette be a községi elemi

Eldőlt, hogy a jövő évi Országos Kong-

cia rendezvényére decemberben kerül sor.

iskolákban, a felsőbb népiskolákban, a polgári

resszusunkat Nyíregyházán tartjuk június 5-7.

December 1-én rendezzük közösen a Magyar

iskolákban és a tanító képzésben a testgya-

között. A jelentkezés és az absztrakt leadás

Testnevelő Tanárok Országos Egyesületével és

korlat tantárgyat. Ekkortól indult el az a fo-

időpontja 2019. február 24-e. Részletek később

a Magyar Olimpiai és Sportmúzeummal a 150

lyamat, mely mára elért a mindennapos isko-

a honlapon, illetve a Magyar Sporttudományi

éves a kötelező iskolai testnevelés Magyarorszá-

lai

Szemle hamarosan megjelenő, 2018/5. számá-

gon című emlékkonferenciát 10.00-15.00 óra

Az emlékkonferencia helyszíne a Testnevelési

között.

Egyetem Athén előadója lesz (Budapest XII. Al-

testnevelés-testgyakorlás

bevezetésére.

kotás utca 44., K épület). A részletes program
társaságunk honlapján megtalálható.

KÉPEK AZ IDEI ORSZÁGOS SPORTTUDOMÁNYI KONGRESSZUSRÓL

ban.
Hamarosan megjelenik a Magyar Sporttudományi Füzetek sorozat XVII. kötete, amely a
magyarországi sportturizmus gazdasági és tár-

December 7-8-án tartjuk a Magyar Sport

sadalmi kérdéseivel foglalkozik.

Háza konferencia termeiben az idén már VI.
alkalommal megrendezendő Fiatal Sportku-

A 2019-es év első két hónapjában négy na-

tatók Országos Konferenciáját. A rendez-

gyon színvonalasnak ígérkező konferenciát ter-

vényen közel 50 előadás és rövid szóbe-

vezünk megrendezni. A pontos menetrendről

li prezentáció (e-poszter)

és a témákról később tájékoztatjuk a tagságot.

fog elhangzani. A

részletes program honlapunkon megtalálható.
A konferenciákon a részvétel ingyenes, de elő-

Minden kedves tagtársunknak kívánunk

zetes regisztrációhoz kötött! A regisztráció a

békés karácsonyi ünnepeket és boldog tudo-

december 1-ei rendezvényre november 29-én,

mányos sikerekben (is) gazdag új esztendőt!

Az Osztrák-Magyar Monarchia uralkodója 1868.

14.00 óráig, míg a december 7-8-i rendezvény-

december 5-én szentesítette a Népiskolai köz-

re december 5-én, 14.00-ig ezen az emailcímen,

oktatásról szóló 1868. évi 38. törvénycikkelyt.

vagy a +36-30-991-0203 telefonos elérhetősé-

Az Eötvös József által elfogadtatott törvény

gen lehetséges.
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MEZTELEN VILÁGBAJNOK
Megfogadta, megcsinálta. Talán maga sem
gondolta, hogy sikerülhet, de végül 15 év
után újra világbajnok lett.

Mark Williams olyan sportember,
aki tartja is a szavát. 15 év után,
2018 nyarán lett újra világbajnok, és
jó előre bejelentette, hogy ha megnyeri a világbajnokságot, akkor meztelenül ad sajtótájékoztatót utána.
Valószínűleg azért mert ilyet ígérni a
43 éves snookeres, mert maga sem
gondolta, hogy valóban sikerül neki.
Az utóbbi években már többször
vissza akart vonulni, de szerencsére
maradt a snookernél. Ez volt a harmadik világbajnoki címe.
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NEM ÉPPEN SPORTBARÁTI

EZ SZOROS VOLT

Egészen elképesztő tömegverekedéssé
fajult az egyik világbajnoki selejtező.

Aranyérmet szerzett az U18-as férfi 3x3-as
válogatott a debreceni Eb-n.

Végül a két csapat szinte valamen�nyi játékosa beszállt abba a tömegverekedésbe, amivé fajult Ausztrália
és a Fülöp-szigetek világbajnoki selejtezője a kosarasoknál. A hazaiak
komoly hátrányban voltak, amikor a
vezető ausztrálok egyike könyökléssel torolt meg egy, a társát ért sérelmet. Ekkor szabadult el a pokol a
pályán, és estek egymásnak a felek.
Hosszú percekig tartott, míg sikerült
mindenkit szétválasztani. Amúgy az
ausztrálok nyertek 89-53-ra.

Az ősszel rendezték a kosárlabdások 3x3-as Európabajnokságát, amelyen az U18-as férfi válogatottunk
aranyérmet szerzett. A döntőben
a szerbekkel kerültek össze a fiúk,
és a csoportkörös vereség után egy
nagyon szoros, kiélezett és harcos
meccsen tudtak győzni. A magyarok
egyik játékosa a végjátékban megsérült, de így is nyerni meglett a győzelem. A torna legértékesebb játékosa is a magyar csapatból került ki:
Mokánszki Áron.

BICIKLIBŐL AUTÓ
Kevesen tudják, de a Skodát gyártó cég egykor kerékpármanufaktúra volt. Nem csoda,
hogy a Skoda a Tour egyik fő támogatója.

A Skoda már jó 15 éve támogatja a Tour de France-t és mellette számos kerékpáros versenyt.
Az egykori Laurin & Klement egy
kerékpármanufaktúra volt még a 19.
század végén. Érdekesség még, hogy
a szponzorság mellett van még egy
fő feladata a Skodának: már 2011
óta ők készíttetik a Tour de France
kristálytrófeáit. A kristályokkal a
cseh Lasvit cég művészei dolgoznak.
A dizájn évről évre változik, bár nem
számottevően.

EGY 10 ÉVES VETTE EL
PHELPS REKORDJÁT

A srácnak beszédes neve van: Clark Kent,
nem is véletlen, hogy Supermannek becézik.

Michael Phelps 23 évvel ezelőtt felállított rekordját javította meg egy
teljes másodperccel egy amerikai
reménység, Clark Kent. Ma már a 10
éves fiú a 100 méteres pillangóúszás
korosztályos rekordjának tulajdonosa. Phelps 1995-ben, szintén 10
évesen állította fel a magát 23 évig
tartó rekordot, méghozzá ugyanazon a versenyen. Az úszólegenda
még a Twitteren is reagált a fiú teljesítményére.
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VÍZALATTI REPÜLŐ

DÍJAT KAPOTT
A MAGYAR MÁRKA

Már egy ideje ismerjük, de mindig jó megnézni, hogy csúsznak vele a profik. Főleg
télen.

A Manta Swim Collection 2018-as Cartoon
családja kapott díjat.

ÓRIÁSI SIKER
Berecz Zsombor a magyar vitorlássport első
világbajnoki címét szerezte meg.

Annyit kell pontosítani, hogy aktív
olimpiai hajóosztályról van szó. (Tehát korábban is születtek már vitorlás osztályokban világbajnoki címek.)
Berecz Zsombor nyár végén a dániai Aarhusban nyerte meg a finn
dingi hajóosztály világbajnokságát. A
szakértői beszámolók szerint is Berecz „porrá verte” a világ legjobbjait a döntőben, a Medal Race-ben.
Berecz a futamon aratott rajt-cél
győzelme után azt mondta: „a legnagyobb álmom vált valóra, nagyon
keményen megdolgoztam érte”.

A dizájn szakmában jól ismert, New
York-i székhelyű Graphis Magazin
aranyéremmel jutalmazta a magyar
Manta Swim Collection 2018-as
kollekciójának Cartoon termékcsaládját. Egyébként a teljesen magyar
tulajdonban lévő Manta Swim Kft.
6 éve alakult Budapesten, és céljuk,
hogy minőségi magyar úszómárkát
építsenek. Termékeikkel a versenyzők mellett a hobbiúszókat és a
strandolókat is igyekeznek kiszolgálni.

A NAGY REMÉNYSÉG
200 centi és 130 kiló. Kell ennél több?

Zion Williamson még csak 18 éves,
most került egyetemre, de már komoly esélye van arra, hogy 2019ben „lenyúljon” érte egy komolyabb
NBA-csapat. A fiatalember jelentős
tömege ellenére elképesztően atletikus, és a játék minden területén
komoly erőt képvisel.Williamson jelenleg a Duke játékosa, örülhetnek
is ott, hogy megszerezték a középiskolai mezőnyt éveken át végigverő
erőcsatárt. Kíváncsian várjuk Zion
Williamson pályafutásának következő állomását. Lesz még néhány...

A foilboard már néhány éve a piacon
van, de Magyarországon még mindig nem elterjedt sporteszközről és
tevékenységről van szó. Leginkább
vállalkozókedvű szörfösök és más
vízisportot kedvelők szeretik próbálgatni. És általában egy életre el
is kötelezik magukat mellette. Az
egyik kedvelője mondta róla, hogy
vízalatti repülő. Érdekes, hogy egyre
több vízes-deszkás sportban felbukkan a technika.

KŐKEMÉNY HÖLGY
Tavaly második volt, idén viszont már megnyerte a versenyt az esztergomi futónő.

Maráz Zsuzsanna szeptember végén megnyerte a Spartathlont, azaz
az Athéntól Spártáig tartó, 246 kilométeres ultrafutást. Maráz 27 óra 4
perc 28 másodperces idővel ért be
a célba. A verseny elején még vezetett, aztán 20 kilométernél elé került
egy cseh ellenfél, aki féltávig előtte is
maradt, majd Maráz szép lassan ledarálta a hátrányt, és volt, hogy 30
perccel is vezetett. Egyébként a távot idén 19 magyar versenyző teljesítette.
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RÖPLABDAEDZŐK
AGYA

A MESTEREK TITKAI
Luciele G. Minuzzi, Luís Rama, Matheus Uba Chupel,
Fátima Rosado, João Valente dos Santos, Richard Simpson, António Martinho, Artur Paiva, Ana M.Teixeira
Exercise Immunology Review 2018,Vol. 24, p34

KAPUSOK EDZÉSE
CARP ION1, SÎRGHI SERGHEI, CIORBA CONSTANTIN,
Journal of Physical Education & Sport Mar2018,Vol. 18
Issue 1, p270

A tanulmány célja megállapítani, hogyan lehet emelni a fiatal futballisták
differenciált edzésének terhelését. A
kutatók elsősorban a kapus posztra
koncentráltak, és leginkább a motoros képességek teljeskörű fejlesztésére. 12, utánpótlás korú kapus segítette a munkájukat. A csoportot
két 6-os egységre bontották, és 6
különböző mozgásforma változását
vizsgálták mindkét csoportban: futásos és ugrásos teszteket használtak.

Az öregedésnek komoly hatása
van az immunrendszerre, főleg a
T-sejtekre. Viszont a fizikai aktivitás
gyengítheti a korral járó negatív hatásokat. Éppen ezért választották a
cikk szerzői vizsgálati csoportnak a
Masters sportolókat, akik egy életen
át edzenek, és nem állnak le az aktivitással. Céljuk pedig az volt, hogy
megvizsgálják az élethosszig tartó
edzés a T-limfociták mozgósítására
gyakorolt hatásait.

Gustavo C. Costa, Henrique O. Castro, Isabel R. Mesquita, Jose Afonso, Guilherme M. Lage, Herbert Ugrinowitsch, Gibson M. Praca, Pablo J. Greco
Perceptual and Motor Skills
2018,Vol. 125(5) 951–965132, p123

RÖPLABDA OKTATÁS
MÓDSZERTANA
Anna Hakman, Igor Nakonechniy,Yuriy Moseychuk,
Tatiana Liasota,Yuri Palichuk, Ivan Vaskan
Journal of Physical Education & Sport 2017,Vol. 17
Issue 4, p2638

A cikk szerzői olyan módszertant
dolgoztak ki, amelyik kifejezetten a
röplabdához szükséges mozgások
elsajátításához használható. A szakemberek által megcélzott korosztály a 9-11 évesek voltak. A létrehozott módszertant a gyakorlatban
tesztelték, és ennek eredményeit is
beépítették a cikkbe. Úgy néz ki, a
kutatók némileg szembe mentek a
hagyományos módszertanok megszokott rendszerével.

A kutatók egy csoport röplabdaedző agyi vérellátását vizsgálták különböző döntéshozatali helyzetekben. Az edzői csoportot kezdő és
tapasztalt trénerekre osztották. A
vizsgálat mutatott némi különbséget a két csoport agyi tevékenységei
között, és a szerzők saját bevallása
szerint is további kutatást érdemelne a téma.

MENTÁLIS
FÁRADTSÁG
Anthony Crimarco, Carlene Mayfield, Nathanael Mitchell, Michael W. Beets, Zenong Yin és Justin B. Moore
International Journal of Exercise Science 11(5): 137151, 2018

A tanulmányt jegyző kutatók célja az
volt, hogy kiderítsék, milyen hatással
van a mentális fáradtság a futballisták
fizikai és taktikai teljesítményére. A
vizsgálathoz hat U15-ös sportolót
kértek fel, akiknél a Stroop-teszttel
mérték a mentális fáradtság mértékét.
Az eredmények alapján megállapították, hogy a mentális fáradtság az
egyensúly és a futás intenzitása mellett
a védekezési feladatok ellátására volt
a legnagyobb hatással.
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MI TESZI A
JÓ VEZETŐT

RÖPLABDÁS IZOM

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
A KÖRNYÉKEN
Mazur Piotri, Mykhailyshyn Galyna, Budnyk Olena, Serman Lesia
Journal of Physical Education & Sport 2018 Supplement 2,Vol. 18, p1161

A tanulmány szerzői lengyel és ukrán középiskolák diákjait hívták segítségül. A téma pedig, amit kutattak, az egészséges életmód volt. És
a betegségek, valamint azok megelőzése mellett nagyon fontos szerepet
kapott a sport, a fizikai aktivitás és
persze a testnevelés is a felmérésben. A kutatók majd 250, 12-15 éves
diákot kérdeztek meg. Az eredmények a cikkben olvashatók.

Adam Czaplicki, Marcin Sliwa, Paulina Szyszka, Jerzy
Sadowsky
Polish Journal of Sport & Tourism Dec2017,Vol. 24 Issue
4, p221

Ian Varley, Seema Patel, Alun G.Williams, Philip J. Hennis
Biology of Sport 2018,Vol. 35 Issue 1, p13

A tanulmány célja megvizsgálni a
röplabdázók különböző, kulcsfontosságú izomcsoportjainak csúcsteljesítményét az év különböző időszakaiban. A térdhajlító és térdfeszítő
izmot, a váll külső és belső rotátorát,
valamint a vállfeszítőt és hajlítót elemezték az alapozás előtt, a szezon
elején, a közepén, a végén és a szezonzárás után. A kutatók munkáját
13, a lengyel másodosztályban játszó
röplabdázó segítette.

A kutatás a hiteles vezetői szerep
különböző aspektusait vizsgálja a
sportban. A szerzők 119 női és férfi
kosárlabda-játékost hívtak segítségül 15 különböző egyetemi csapatból Észak-Amerikában. Mindegyik
csapatot az NCAA bajnokság első
osztályából választották. A csapatok általános hangulata, légköre, az
edzők személyisége, származása
és neme is jócskán befolyásolta az
eredményeket.

MIRE KÉPES EGY
ADAG CÉKLALÉ
Manuel Vicente Garnacho-Castaño, Guillem Palau-Salvà, Eduardo Cuenca,
Arturo Muñoz-González, Pablo García-Fernández, María del Carmen LozanoEstevan, Pablo Veiga-Herreros, José Luis Maté-Muñoz, Raúl Domínguez

Journal of the International Society of Sports Nutrition
(2018) 15:49

A céklalé közismerten jó hatással
van a fizikai teljesítményre, azonban
sok a vita a zöldség „varázslatos”
hatásával kapcsolatban, ha edzett élsportolókról van szó. A tamulmány
alaposan megvizsgálja a céklalé azonnali hatását a keringésre, a vér oxigénfelvételére, az energiafogyasztásra, a vér laktátmennyiségére, a
szénhidrát és a zsír oxidációjára.
Mindezt egy triatlonversenyzőnél.

EDZÉSMENNYISÉG
AZ ANGOLOKNÁL
Matthew Weston
Science & Medicine in Football Aug2018,Vol. 2 Issue 3,
p216

A labdarúgó játékosoknak rengeteg
technikai, taktikai tudást és mentális,
valamint fizikai képességet kell felhalmozniuk a siker érdekében. Ennek
megfelelően alakulnak az edzéseik
is, illetve alakítják ki edzésterveiket.
Az edzésmennyiség tehát kulcsfontosságú, mivel annyi területet kell
összehangolni úgy, hogy valamennyi
esetében meglegyen a kellő tudás, az
edzettség. A szerző nagyjából 180
szakértőt kérdezett meg.
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