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(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 párbajtőr-
csapattal 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.  Verseny-
zőként 1976-ban, Montrealban indult az utolsó olimpiáján, ahol bronzér-
mes lett egyéniben. 
Miután véget ért profi pályafutása, edzőként és sportvezetőként is bizonyí-
tott. 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 mes-
tereként 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.

KULCSÁR GYŐZŐ

https://www.facebook.com/csodafedezet/
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KÉPEK AZ IDEI ORSZÁGOS SPORTTUDOMÁNYI KONGRESSZUSRÓLAz idei esztendő két utolsó konferen-

cia rendezvényére decemberben kerül sor. 

December 1-én rendezzük közösen a Magyar 

Testnevelő Tanárok Országos Egyesületével és 

a Magyar Olimpiai és Sportmúzeummal a 150 

éves a kötelező iskolai testnevelés Magyarorszá-

gon című emlékkonferenciát 10.00-15.00 óra 

között.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Osztrák-Magyar Monarchia uralkodója 1868. 

december 5-én szentesítette a Népiskolai köz-

oktatásról szóló 1868. évi 38. törvénycikkelyt. 

Az Eötvös József által elfogadtatott törvény 

kötelező jelleggel vezette be a községi elemi 

iskolákban, a felsőbb népiskolákban, a polgári 

iskolákban és a tanító képzésben a testgya-

korlat tantárgyat. Ekkortól indult el az a fo-

lyamat, mely mára elért a mindennapos isko-

lai testnevelés-testgyakorlás bevezetésére. 

Az emlékkonferencia helyszíne a Testnevelési 

Egyetem Athén előadója lesz (Budapest XII. Al-

kotás utca 44., K épület). A részletes program 

társaságunk honlapján megtalálható.

December 7-8-án tartjuk a Magyar Sport 

Háza konferencia termeiben az idén már VI. 

alkalommal megrendezendő Fiatal Sportku-

tatók Országos Konferenciáját. A rendez-

vényen közel 50 előadás és rövid szóbe-

li prezentáció (e-poszter)  fog elhangzani. A 

részletes program honlapunkon megtalálható. 

A konferenciákon a részvétel ingyenes, de elő-

zetes regisztrációhoz kötött! A regisztráció a 

december 1-ei rendezvényre november 29-én, 

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

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

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

gen lehetséges. 

Eldőlt, hogy a jövő évi Országos Kong-

resszusunkat Nyíregyházán tartjuk június 5-7. 

között. A jelentkezés és az absztrakt leadás 

időpontja 2019. február 24-e. Részletek később 

a honlapon, illetve a Magyar Sporttudományi 

Szemle hamarosan megjelenő, 2018/5. számá-

ban.

Hamarosan megjelenik a Magyar Sporttu-

dományi Füzetek sorozat XVII. kötete, amely a 

magyarországi sportturizmus gazdasági és tár-

sadalmi kérdéseivel foglalkozik. 

A 2019-es év első két hónapjában négy na-

gyon színvonalasnak ígérkező konferenciát ter-

vezünk megrendezni. A pontos menetrendről 

és a témákról később tájékoztatjuk a tagságot.

Minden kedves tagtársunknak kívánunk 

békés karácsonyi ünnepeket és boldog tudo-

mányos sikerekben (is) gazdag új esztendőt!
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http://mstt.hu/wp-content/uploads/2018/11/Program_KITUNTETES_11_09.pdf
http://mstt.hu/fiatal-sporttudosok-v-orszagos-konferenciaja-program/
mailto:bendinora%40hotmail.com%20?subject=
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Mark Williams olyan sportember, 
aki tartja is a szavát. 15 év után, 
2018 nyarán lett újra világbajnok, és 
jó előre bejelentette, hogy ha meg-
nyeri a világbajnokságot, akkor mez-
telenül 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 har-
madik világbajnoki címe.

Michael Phelps 23 évvel ezelőtt fel-
állított rekordját javította meg egy 
teljes másodperccel egy amerikai 
reménység, Clark Kent. Ma már a 10 
éves fiú a 100 méteres pillangóúszás 
korosztályos rekordjának tulajdo-
nosa. Phelps 1995-ben, szintén 10 
évesen állította fel a magát 23 évig 
tartó rekordot, méghozzá ugyan-
azon a versenyen. Az úszólegenda 
még a Twitteren is reagált a fiú telje-
sítményére. 

A Skoda már jó 15 éve támogat-
ja a Tour de France-t és mellet-
te 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. 

Végül a két csapat szinte valameny-
nyi játékosa beszállt abba a tömeg-
verekedésbe, amivé fajult Ausztrália 
és a Fülöp-szigetek világbajnoki se-
lejtezője a kosarasoknál. A hazaiak 
komoly hátrányban voltak, amikor a 
vezető ausztrálok egyike könyöklés-
sel torolt meg egy, a társát ért sé-
relmet. 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 kosárlabdá-
sok 3x3-as Európabajnokságát, ame-
lyen 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 megsé-
rült, de így is nyerni meglett a győ-
zelem. A torna legértékesebb játé-
kosa is a magyar csapatból került ki: 
Mokánszki Áron. 

MEZTELEN VILÁGBAJNOK EGY 10 ÉVES VETTE EL 
PHELPS REKORDJÁT

BICIKLIBŐL AUTÓ

NEM ÉPPEN SPORTBARÁTI EZ SZOROS VOLT

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

Kevesen tudják, de a Skodát gyártó cég egy-
kor kerékpármanufaktúra volt. Nem csoda, 
hogy a Skoda a Tour egyik fő támogatója.

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

Egészen elképesztő tömegverekedéssé 
fajult az egyik világbajnoki selejtező.

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

SZÍNES HÉTKÖZNAPOK
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https://www.youtube.com/watch?v=5ORnb1y-iJE
http://www.livesnooker.com/category/major-ranking-events/williams-poses-naked-in-press-conference-20180507-0003/
http://www.livesnooker.com/category/major-ranking-events/williams-poses-naked-in-press-conference-20180507-0003/
https://www.youtube.com/watch?v=5ORnb1y-iJE
https://www.welovecycling.com/hu/tour-de-france/a-tour-de-france-uvegtrofeaja/?facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=post-engagement&utm_content=0719
https://www.youtube.com/watch?v=jiRD0FCv_gI&t=4s
https://twitter.com/MichaelPhelps/status/1024765399592652801?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1024765399592652801&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cbsnews.com%2Fnews%2F10-year-old-named-clark-kent-breaks-record-held-by-michael-phelps-for-23-years%2F
https://www.youtube.com/watch?v=fNtjrisohvU
https://www.youtube.com/watch?v=2h6GJpVC62g
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Annyit kell pontosítani, hogy aktív 
olimpiai hajóosztályról van szó. (Te-
hát korábban is születtek már vitor-
lás osztályokban világbajnoki címek.) 
Berecz Zsombor nyár végén a dá-
niai  Aarhusban nyerte meg a finn 
dingi hajóosztály világbajnokságát. A 
szakértői beszámolók szerint is Be-
recz „porrá verte” a világ legjobb-
jait a döntőben, a Medal Race-ben. 
Berecz a futamon aratott rajt-cél 
győzelme után azt mondta: „a leg-
nagyobb álmom vált valóra, nagyon 
keményen megdolgoztam érte”. 

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

Maráz Zsuzsanna szeptember vé-
gén megnyerte a Spartathlont, azaz 
az Athéntól Spártáig tartó, 246 kilo-
méteres ultrafutást. Maráz 27 óra 4 
perc 28 másodperces idővel ért be 
a célba. A verseny elején még veze-
tett, aztán 20 kilométernél elé került 
egy cseh ellenfél, aki féltávig előtte is 
maradt, majd Maráz szép lassan le-
darálta a hátrányt, és volt, hogy 30 
perccel is vezetett. Egyébként a tá-
vot idén 19 magyar versenyző telje-
sítette. 

ÓRIÁSI SIKER A NAGY REMÉNYSÉG KŐKEMÉNY HÖLGY
Berecz Zsombor a magyar vitorlássport első 
világbajnoki címét szerezte meg.

Tavaly második volt, idén viszont már meg-
nyerte a versenyt az esztergomi futónő. 

200 centi és 130 kiló. Kell ennél több?

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

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

DÍJAT KAPOTT
A MAGYAR MÁRKA

VÍZALATTI REPÜLŐ

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

Már egy ideje ismerjük, de mindig jó meg-
nézni, hogy csúsznak vele a profik. Főleg 
télen.
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http://hajozas.hu/magazin/vitorlazas/berecz-zsombor-vilagbajnok/
http://www.graphis.com/competition/design-annual-2019/recent-winners/?region=&state=&country=&entry_type=&category=branding&utm_source=newsletter_136&utm_medium=email&utm_campaign=aranyermes-a-manta-cartoon-kollekcio
https://www.youtube.com/watch?v=dxJbNiAWsr8
https://www.youtube.com/watch?v=MYnpO03crr8
https://twitter.com/DukeMBB/status/1029404577903337472?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1029404577903337472&ref_url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fsport%2Fkosarlabda%2F2018%2F08%2F15%2Fzion_williamson_buntetovonalas_zsakolas%2F
https://twitter.com/DukeMBB/status/1029404577903337472?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1029404577903337472&ref_url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fsport%2Fkosarlabda%2F2018%2F08%2F15%2Fzion_williamson_buntetovonalas_zsakolas%2F
https://www.youtube.com/watch?v=3pFnVIQyDeg
https://www.facebook.com/spartathlonmagyarcsapat/videos/162551174669020/?t=29
https://index.hu/sport/extremsport/2018/09/29/maraz_zsuzsanna_nyerte_a_spartathlont_2018-ban_ultrafutas/
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A tanulmány célja megállapítani, ho-
gyan lehet emelni a fiatal futballisták  
differenciált edzésének terhelését. A 
kutatók elsősorban a kapus posztra 
koncentráltak, és leginkább a moto-
ros képességek teljeskörű fejleszté-
sére. 12, utánpótlás korú kapus se-
gítette a munkájukat. A csoportot 
két 6-os egységre bontották, és 6 
különböző mozgásforma változását 
vizsgálták mindkét csoportban: futá-
sos és ugrásos teszteket használtak. 

A cikk szerzői olyan módszertant 
dolgoztak ki, amelyik kifejezetten a 
röplabdához szükséges mozgások 
elsajátításához használható. A szak-
emberek által megcélzott korosz-
tály a 9-11 évesek voltak. A létre-
hozott módszertant a gyakorlatban 
tesztelték, és ennek eredményeit is 
beépítették a cikkbe. Úgy néz ki, a 
kutatók némileg szembe mentek a 
hagyományos módszertanok meg-
szokott rendszerével. 

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 megállapí-
tották, hogy a mentális fáradtság az 
egyensúly és a futás intenzitása mellett 
a védekezési feladatok ellátására volt 
a legnagyobb hatással. 

A kutatók egy csoport röplabda-
edző agyi vérellátását vizsgálták kü-
lönböző döntéshozatali helyzetek-
ben. Az edzői csoportot kezdő és 
tapasztalt trénerekre osztották. A 
vizsgálat mutatott némi különbsé-
get a két csoport agyi tevékenységei 
között, és a szerzők saját bevallása 
szerint is további kutatást érdemel-
ne a téma. 

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

A MESTEREK TITKAI

RÖPLABDA OKTATÁS
MÓDSZERTANA

RÖPLABDAEDZŐK
AGYA

MENTÁLIS 
FÁRADTSÁG

6

http://mstt.hu/wp-content/uploads/2018/06/Childrens_Activity_effects_on_Family.pdf
http://mstt.hu/wp-content/uploads/2018/11/Masters_Immune_System.pdf
https://www.google.com/url?q=http://mstt.hu/wp-content/uploads/2018/11/Mental_Fatigue_Soccer.pdf&source=gmail&ust=1543440044019000&usg=AFQjCNHF1l7VqDU2-a5UDiMz1UpGXCidWw
http://mstt.hu/wp-content/uploads/2018/11/Volleyball_Decision_Making.pdf
http://mstt.hu/wp-content/uploads/2018/11/Volleyball_Metodology.pdf
http://mstt.hu/wp-content/uploads/2018/11/Young_Goalkeepers.pdf
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A tanulmány szerzői lengyel és uk-
rán középiskolák diákjait hívták se-
gítségül. A téma pedig, amit kutat-
tak, az egészséges életmód volt. És 
a betegségek, valamint azok megelő-
zése mellett nagyon fontos szerepet 
kapott a sport, a fizikai aktivitás és 
persze a testnevelés is a felmérés-
ben. A kutatók majd 250, 12-15 éves 
diákot kérdeztek meg. Az eredmé-
nyek a cikkben olvashatók.  

A céklalé közismerten jó hatással 
van a fizikai teljesítményre, azonban 
sok a vita a zöldség „varázslatos” 
hatásával kapcsolatban, ha edzett él-
sportolókról van szó. A tamulmány 
alaposan megvizsgálja a céklalé azon-
nali hatását a keringésre, a vér oxi-
génfelvételére, az energiafogyasz-
tásra, a vér laktátmennyiségére, a 
szénhidrát és a zsír oxidációjára. 
Mindezt egy triatlonversenyzőnél.

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

A tanulmány célja megvizsgálni a 
röplabdázók különböző, kulcsfon-
tosságú izomcsoportjainak csúcstel-
jesítményét az év különböző idősza-
kaiban. A térdhajlító és térdfeszítő 
izmot, a váll külső és belső rotátorát, 
valamint a vállfeszítőt és hajlítót ele-
mezték az alapozás előtt, a szezon 
elején, a közepén, a végén és a sze-
zonzárás 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 segítsé-
gül 15 különböző egyetemi csapat-
ból Észak-Amerikában. Mindegyik 
csapatot az NCAA bajnokság első 
osztályából választották. A csapa-
tok általános hangulata, légköre, az 
edzők személyisége, származása 
és neme is jócskán befolyásolta az 
eredményeket. 

MI TESZI A
JÓ VEZETŐT

RÖPLABDÁS IZOM

MIRE KÉPES EGY 
ADAG CÉKLALÉ

EDZÉSMENNYISÉG 
AZ ANGOLOKNÁL

7

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 
A KÖRNYÉKEN

http://mstt.hu/hirujsag/201701/Obesity_summercamp.pdf
http://mstt.hu/wp-content/uploads/2018/11/Authentic_Leadership.pdf
http://mstt.hu/wp-content/uploads/2018/11/Beetroot_Thriatlon.pdf
http://mstt.hu/wp-content/uploads/2018/11/Healthy_Lifestyle_POL_UKR.pdf
http://mstt.hu/wp-content/uploads/2018/11/Training_Load_Monitoring.pdf
http://mstt.hu/wp-content/uploads/2018/11/Volleyball_Muscle.pdf
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