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100 ÉVE HALT MEG
GILLEMOT FERENC
a magyar sport hőskorának kiemelkedő egyénisége
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CÍMLAPRÓL

Gillemot Ferenc 1875-ben született, és a század végén kibontakozó sportmozgalmak sportoló polihisztora volt. Eleinte kerékpározott: 1896-ban és
1898-ban a Budapesti Torna Club (BTC) színeiben kétszer is megnyerte a
Budapest-Siófok 100 kilométeres országúti versenyt. Emellett atlétaként
az osztrák és csehszlovák bajnokságokon nyert több számban. 1901–1905
között a MAFC atlétája volt. 1901-ben az 1 angol mérföldes futás országos bajnoka. Évekig a 3 mérföldes rekordot is ő tartotta. Később vezérevezőse volt a Pannonia klubnak, a Duna Budapesti Evezős Egyletben
pedig edzőként és versenyzőjeként is aratott sikereket.
Ezen kívül úszott, birkózott, bokszolt, futballozott, de kedvelte a téli
sportágakat is. A Műegyetemen egy padban ült Hajós Alfréddal, akivel futballozott is az első magyar csapatban, a BTC-ben. 1897. május 5-én részt
vett az első hivatalos magyar labdarúgó mérkőzésen. Volt a MAFC hátvédje is. Közben az első bajnokságban (1901) a Magyar Úszó Egyesület (MÚE)
csapat tagjaként ezüstérmes volt.
Már 1897-től bíróként segítette a magyar foci fejlődését. Ő volt a válogatott első szövetségi kapitánya, mellette pedig a modern magyar újságírás
úttörője is volt. Összesen 41 évet élt. Önként jelentkezett az első világháborúba, ahol életét vesztette.
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TÁRSASÁGUNK HÍREI
Az idei jubileumi év első félévének utolsó konferenciáját június 15én rendeztük közös szervezésben a
Testnevelési Egyetemmel és a Magyar
Edzők Társaságával. Köszöntőjében
mindhárom megszólaló kiemelte,
hogy most fordult elő először, hogy a
három rendező szervezet, vagyis Társaságunk, a Testnevelési Egyetem és a
Magyar Edzők Társasága egy időben,
egy helyen rendezett konferenciát. Ez
tulajdonképpen adta is magát, hiszen
a sporttudományról és az edzői gyakorlatról szóltak az előadók, és ezt
is adtuk rendezvényünk címéül: „A
sporttudomány és az edzői gyakorlat”

A helyszín a Testnevelési Egyetem
Hepp Ferenc terme volt, melynek
széksorai teljesen megteltek. Jelen
voltak a társaság érdeklődő tagjain
kívül a Kiemelt Edzői Programban
résztvevő szakemberek is. A program
és a rendezvényről készült fényképek
itt megtekinthetők.

Molnár Zoltán, Mocsai Lajos és Tóth Miklós

A hallgatóság a Díszteremben

Az előadók között volt Farkas Anna,
aki a testalkat szerepéről beszélt, és
ennek jelentőségéről a sportolói kiválasztásban, ezt követte Szabó Tamás
előadása, aki az életkor és a sporttudomány lehetőségeit elemezte.
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Sós Csaba előadása

A következő előadók a konferencia
témájának megfelelően arról értekeztek, hogy miképpen alkalmazható
egy gyakorló sportorvos (Komka
Zsolt, kajak-kenu válogatott) és egy
gyakorló mesteredző Szilárdi Katalin
munkájában a legszorosabb együttműködés a sportolói egészség és
eredményesség szempontjait is figyelembe véve. Balogh László tolmácsolásában hallhattuk, hogy milyen új elképzelésekkel, tervekkel kezdte meg
munkáját Debrecenben, a Debreceni
Egyetemen az újonnan alakult Sporttudományi Koordinációs Intézet. Zárásként két gyakorló edző, sportszakember – Sós Csaba, úszás és Puskás

Sándor, jégkorong – számolt be az új
sporttudományos eljárások alkalmazásáról sportágaikban. A konferencia
iránti szakmai érdeklődést jellemzi,
hogy a késő délutáni zárásakor is még
nagyszámú érdeklődő volt jelen, hogy
hallhassa az előadásokat.
A Társaság megalakulásának 20
éves jubileumának jegyében az őszi
konferenciáinkat is úgy próbáltuk
megszervezni, hogy a terítékre kerülő sporttudományi területek, témák
tükrözzék Társaságunk eddigi tevékenységét és működésbeli alapelveit,
célkitűzéseit. Ennek jegyében rendeztük meg október 26-án a Testnevelési
Egyetemen az „Innovációk a sportban” című konferenciát. Örömmel
jelezzük, hogy olyannyira „túlteltek” a
Díszterem széksorai, hogy az oktatás
átszervezésével a teremhez csatlakozó tantermet is meg kellet nyitni.
Ez a nagyfokú érdeklődés elsősorban
az elődadott témáknak köszönhető,

és természetesen az előadóknak is.
Nem utolsó sorban pedig Györfi Jánosnak, aki a Sportinnovációs Szakbizottság elnökeként nagyban hozzájárult, hogy ezen a módon is öregbíteni
tudtuk Társaságunknak az elmúlt 20
évben, tevékenysége révén kivívott jó
hírnevét.

Györfi János előadása

A konferencián előadást hallhattunk többek között Mocsai Lajostól a TF jövőjéről, Rácz Leventétől
a proprioceptív eszközök innovatív
meghonosításáról a teljesítményfokozásban, Dóczi Tamástól, aki a
sportszociológia nemzetközi trendjeit
mutatta be. Kiss Orsolya, aki a Sem-
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melweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinikájáról érkezett, a
sportkardiológia és a terhelésélettan
kapcsolatáról értekezett.

Teltház a Díszteremben

Balogh László és Ács Pongrác a Debreceni és a Pécsi Tudományegyetemen folytatott innovatív kutatásokról
tartott beszámolót, majd következett
Bock-Marquette Ildikó, aki szintén a
Pécsi Tudományegyetemről érkezett
és tartott nagyon érdekes előadást
a teljesítményfokozásban rejlő új,
molekuláris szintű perspektívákról.
Majd ezt követte Csizmadia Zoltán
előadása, aki egy új a légzéstechnikában rejlő lehetőségekről számolt be.

Kozlovszky Miklós az élettani paraméterek monitorozási lehetőségeiről,
míg Ispányi Márton a sportanalitikában rejlő új módszerekről tartott
előadást. A konferenciáról szóló beszámolót itt, a képeket pedig itt lehet
megtekinteni.
A SportInnovációs konferencia keretében írta alá Mocsai Lajos, a
Testnevelési Egyetem rektora és
Tóth Miklós, a Magyar Sporttudományi Társaság elnöke a tudományos
együttműködést szentesítő megállapodást, amely a gyakorlatban már
korábban is megvalósult.

Mocsai Lajos és Tóth Miklós megállapodást írtak alá
a konferencián
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Az idei jubileumi évhez kapcsolódóan – amely egybeesik a 2016.
év kiemelkedő sportrendezvényével
a magyar szempontból sikeres Riói
Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésével és egyben az első újkori Olimpia megrendezésének 120.
évfordulójával – rendezzük meg a
Magyar Sporttudományi Társaság és
a Magyar Olimpiai Bizottság közös
szervezésében 2016 november 21-én
egész napos sportszakmai konferenciánkat a Magyar Sport Házában az
OLIMPIA jegyében.
Tekintettel arra, hogy a sporttudomány egy olyan multidiszciplináris terület, amely nagyon sok szempontból
foglalkozik tudományos alapossággal
és tudományos szempontból a sporttal, így célkitűzésünk a konferencia
megrendezésével elsősorban az, hogy
az OLIMPIÁVAL is hasonló módon,
vagyis sok szempontból foglalkozzunk, különös tekintettel arra, hogy
Magyarország pályázik a 2024-es

Játékok megrendezésére is. Ezen célkitűzésünk alapján a konferenciának is
ezt a címet adtuk: ”Az OLIMPIA sok
szempontból”.
A konferencián olyan témákat érintünk neves és hiteles előadók tolmácsolásában, mint az OLIMPIA
története, az OLIMPIAI eszme, a
Riói OLIMPIA és Paralimpia eredményei, az OLIMPIA és a Fair Play, az
OLIMPIA és a dopping, az OLIMPIA
és a sporttudomány, az OLIMPIA és
a gazdaság, az OLIMPIA és a jog, az
OLIMPIA és a média, az OLIMPIA és
a magyar sport versenyképessége,
Olimpia és a környezetvédelem, de
lesz előadás, amely a jövő évi, Győrben rendezendő EYOF 2017-et és a
Magyar Olimpiai Pályázat 2024 -et
érinti.
A rendezvény fővédnöki tisztségét dr.
Sávolt-Szabó Tünde az EMMI sportért
felelős államtitkár asszonya és Borkai
Zsolt a MOB elnöke vállalta. A részletes programot itt lehet megtekinteni.

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációköteles, további
tudnivalók a programban.
Az idei év egyik záróeseménye
lesz a Magyar Sport Házában tartandó a fiatal magyar sporttudósok
immár IV. Országos Konferenciája,
melynek időpontja december 3-a,
szombat, helyszíne pedig a Magyar
Sport Háza földszinti előadóterme. A
három éve indított elgondolásunk helyességét mutatja az a nagy érdeklődés, ami alapján az idei évben már 37
prezentáció fog elhangzani két szekcióban fiatal tagtársaink előadásában.
December 15-én tartjuk az idei
jubileumi év utolsó szakmai rendezvényét a Játékelméleti Szakbizottság
szervezésében a Magyar Sport Háza
földszinti előadójában, ahol labdarúgásunk szakmai kérdései kerülnek
terítékre neves hazai szakemberek
tolmácsolásában.
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13 ÉVESEN EURÓPABAJNOK
Kovács Ádám az első magyar Európa-bajnok motocrossban. És még csak 13 éves.

Balogh Ádám a 85 köbcentiméteres
kategóriában nyert Európa-bajnokságot októberben. Ő az első magyar, aki a dobogó tetejére tudott
állni a kontinensviadalon. Michelisz
Norbert és Talmácsi Gábor után
pedig Balogh Ádám a harmadik
magyar technikai sportoló, aki gyári
szerződést kapott. A szponzor a
Yamaha, és Ádám gyári támogatást
élvez majd az Európa-bajnoki sorozaton, ráadásul a vébéken is állandó
résztvevő lesz.

S
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JÉGTÁNC REGGELIRE

TOLERANCIA

A 2018-as pjongcsangi téli olimpián a délelőtti programba került a jégtánc.

Ryan Lochte-t nem támogatja tovább a
Speedo. Ez már nekik is több volt a soknál.

A reggeli programban rendezik
majd meg a jégtáncverseny számait
a 2018-as pjongcsangi téli olimpián.
A szervezők erről már hivatalos
közleményt is kiadtak. A délelőtti
program azért érdekes a jégtánc
esetében, mert általában este rendezik a sportág eseményeit. Az
ok azonban rendkívül egyszerű: az
amerikai tv-társaságok kérték, mivel Pjongcsang időzónája 14 órával
előbb van, mint New Yorké. Így ott
így is este nézhetik az élő műsort.

A sportszergyártó lényegében kirúgta a hatszoros olimpiai bajnok
amerikai úszót. A szponzor ugyanis
nem tudta tolerálni Lochte riói viselkedését. Lochte és három úszótársa egy riói benzinkúton randalíroztak. Először azt állították, hogy
fegyveresek támadták meg őket.
Aztán viszonylag hamar kiderült,
hogy ők okozták a galibát. Később
az is kiderült, hogy még a berendezésben is kárt tettek - olyan hangulatban voltak.

RIÓI BOTRÁNYOK
A riói olimpia nem sikerült a legjobban. Legalábbis ami a rendezést illeti.

Az otthonmaradók, sportrajongók
nagyon keveset érezhettek a riói
mulasztásokból, hiszen a versenyek
közvetítései időben megkezdődtek
a televízióban, de az interneten is
mindent jól lehetett követni.
Ennek ellenére rengeteg botrány
övezte a 2016-os riói olimpiát.
Ráadásul olyan hátrányokkal vágtak
neki a rendezésnek, mint a Zikavírus, a borzalmas vízminőség és a
kritikán aluli közbiztonság. Lássuk
egytől egyig a hibákat!

TESTVÉRI FAIR PLAY
Feladta az esetleges aranyérmet, hogy testvérén segíthessen. A triatlon királyai lecsúsztak az első helyről.

A londoni és riói aranyérmes
Alistair Brownlee a cél előtt néhány
száz méterrel lényegében feladta
a versenyt. Mégpedig azért, hogy
segítsen a testvérén, Jonathanen,
aki támolyogni kezdett a cél előtt,
pedig úgy tűnt megnyeri a világbajnoki sorozatot Mexikóban. Alistair
beérte, belekarolt és a célig kísérte.
Közben a nevető harmadik megelőzte őket és nyert. A 26 és 28
éves Jonny és Alistair a két utolsó
olimpián szédületesen jól ment.
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CAMPA

A híres olasz kerékpáralkatrész-gyártó, a
Campagnolo rövid történetét láthatjuk.

A videót még tavaly tette közzé a
Campagnolo: egy szórakoztató és
látványos klip segítségével vezetnek
végig a világhírű márka történetén
- a kezdetektől egészen napjainkig. A videóban jól látszik, hogyan
lett a sokszor súlyos alkatrészekkel felszerelt acélmonstrumokból
száguldó, alig néhány kilós karbon
csoda. Sejthető, hogy fejlődésnek és
a grammharcnak még mindig nincs
vége, és ezt prognosztizálja is a klip.
A végén azt írják: a forradalom folytatódik.
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ENNEK SOSINCS VÉGE

HÁZIVERSENY

A parkour vagy free running mindig is létezni fog. Addig biztos, amíg városok lesznek.

Úgy néz ki, nem nagyon szeretnek hibázni
a Golden State tűzkezű dobói.

Az akrobatikus helyváltoztatás,
vagy más néven parkour elsősorban urbánus környezetben tud
megvalósulni. Az épített környezet
elemeit tökéletesen lehet kihasználni az ugrásokhoz, fordulásokhoz,
már-már repülésekhez. Nem utolsó
szempont az sem, hogy a háttér
hogyan mutat egy videón. A klipben
szereplő fiatalember tudása mögött
rengeteg gyakorlás van, ami szemmel láthatóan jól fejleszti a fizikumot is.

A videó alig hosszabb egy percnél,
ám ez a rövid idő mégis elég ahhoz, hogy tátva maradjon az ember
szája. A Golden State Warriors
szeptemberi edzésén készült a
rövid felvétel. Klay Thompson és a
klubhoz a nyáron érkezett Kevin
Durant tartanak rövid dobógyakorlatot az egyik palánknál. Kizárólag
távoli dobásokat gyakorolnak, igaz,
nagyon lazán, védő nélkül. Ha jól
számoltuk, zsinórban 19 elengedett
dobás landolt a gyűrűben.

AIRBIKE
A világ első rollere, amely karbonszálas,
ráadásul elektromotor hajtja.

A gyártó leírása szerint az Airbike
egyik nagy újdonsága a német precizitással megépített kis motor,
amelyet a roller első kerekének
agyában helyeztek el. A 350 Wattos kis géppel akár 25 kilométeres
óránkénti sebességet is el lehet
érni. A rollerba épített akkumulátort a Samsungtól veszi az Airbike.
A járgányt két óra alatt teljesen
fel lehet tölteni, és a fejlesztők egy
igen erős beépített fényszóróról is
gondoskodtak.

SZINTÉN ZENÉSZ

A videó nagyon hasonló az előzőhöz. Mégsem mehetünk el mellette szó nélkül.

Ha Klay Thompson és Kevin
Durant előbbi, látványos teljesítményét felül lehet múlni, akkor a
mindössze húsz esztendős Devin
Bookernek sikerült. A Phoenix
Suns játékosa dobóedzésén ugyanúgy 19 kosárig jutott zsinórban.
Annyi különbséggel, hogy ő egyedül
dobott be ennyit, ráadásul mindegyiket a hárompontos vonal mögül
eresztette el. Bookert egyébként
2015-ben draftolták az NBA-be.
Úgy tűnik, beválhatott.
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DOBÓK
TERHELÉSE

PLIOMETRIKUS
EDZÉS

Georgia M. Black,Tim J. Gabbett1, Michael H. Cole,
Sports Med (2016) 46:1503–1516

KOMPRESSZIÓS
VISELET
Florian Azad Engel, Hans-Christer Holmberg, Billy
Sperlich
Sports Med (2016) 46:1939–1952

A futók nagy része hordott vagy
folyamatosan hord is kompressziós
ruházatot. Függetlenül attól, hogy
milyen szinten űzi a futást, vagy
milyen hosszú távokat szokott futni.
Vannak zoknik, harisnyák, karvédők,
rövidnadrágok. A sok kiegészítő
ellenére ellentmondásos cikkek jelennek meg a hatásukról. Ez a tudományos igényű írás igyekszik végére
járni az igazságnak. És a végén közzé is teszik, mire jutottak.

Kézilabda, vízilabda, baseball, krikett.
Elsőre nagyon különböző sportok,
mégis van egy nagyon markáns
közös vonásuk. Dobni nagyon kell
tudni mindegyik esetében. A cikk
születésének egyik fő oka, hogy míg
például a futóedzések mennyiségével és milyenségével rengeteget
foglalkoztak már, addig a szakirodalom alig foglalkozik a dobóedzések
terhelésével az ilyen csapatsportágaknál.

Msasaamer Slimani, Karim Chamari, Bianca Miarka,
Fabricio B. Del Vecchio, Foued Chéour
Journal of Human Kinetics volume 53/2016, 231-247
DOI: 10.1515/hukin-2016-0026

ERŐ- ÉS TELJESÍTMÉNYNÖVELÉS
Klaus Wirth, Michael Keiner, Hagen Hartmann, Andre
Sander; Christoph Mickel
Journal of Human Kinetics volume 53/2016, 201-210
DOI: 10.1515/hukin-2016-0023

A tanulmány célja összehasonlítani egy 8 hetes szabadsúlyos, és
egy ugyancsak 8 hetes gépi erősítő
programot. Természetesen mindkét
megvalósult edzésterv esetében az
eredményeket vetették össze. Azt
nézték, hogyan nő a sportoló ereje,
illetve robbanékonysága egyik és
másik edzésprogram esetében. 120
férfi sportolót kértek fel a vizsgálathoz.

A pliometrikus edzések különböző
fajtái már vagy jó 10 éve nagyon divatosak, és viszonylag gazdag szakirodalma van a témának. Ez a tudományos cikk igyekszik összegyűjteni
az eddigi, ezzel kapcsolatos eredményeket. Ezen kívül bőven vizsgál
olyan tanulmányokat is, amikor ezt
az edzésfajtát más, klasszikus edzési
formákkal kombinálták. Az eredmények a cikkben olvashatók.

PITVARFIBRILLÁCIÓ
ÉS A SPORT
R., Laszlo, J. M., Steinacker
Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 2016,Vol. 67
Issue 10, p237

Már bizonyították, hogy lehet ös�szefüggés a pitvarfibrilláció és az
állóképességi sportok között. Ez
nem jelenti azt, hogy aki például
hosszútávfutónak megy, annál biztosan kialakul a jelenség. Azonban
tény, hogy a balpitvari megnagyobbodás gyakran előfordul állóképességi sportok űzőinél, ami viszont
egyértelműen megkönnyítheti a
pitvarfibrilláció kialakulását.
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ISMÉTLÉS VAGY
VÁLTOZÉKONYSÁG
JA García-Herrero, J Sanchez-Sanchez, JM Luis-Pereira
and R Menayo
International Journal of Sports Science & Coaching
2016,Vol. 11(5) 648–654

A tanulmányban érdekes vizsgálatot folytattak a szakemberek. Egész
pontosan a futballisták kapura lövési pontosságát vizsgálták kétféle
edzéstechnikával. A szokásos ismétléses gyakorlás hatékonyságát
és eredményességét vetették össze
a változékonyságra építő edzésformáéval. Az értékelésnél a lövések
pontosságát és a labda sebességét
is vizsgálták.
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OLIMPIA ÉS A
DOPPING

PSZICHOLÓGIAI
KONZULTÁCIÓ

Platonov,V. N.
Teoria i Praktika Fiziceskoj Kul’tury 2016,Vol. 10, p1

JIN WANG, LIWEI ZHANG
Journal of Sport Psychology in Action, 6:59–72, 2015

A doppingolásnak valószínűleg
mindig ott lesz a helye a profi
sportban. Annak ellenére, hogy a
doppingszerek használata ellentétben áll a sport alapvető elveivel, az
olimpizmus eszméivel és értékeivel.
A doppingolással már vagy 50 éve
küzd a NOB. A tanulmány röviden
bemutatja az olimpiai doppingolás
terjedésének történetét. Valamint
a WADA ténykedéseit az 1999-es
megalapítása óta.

Az olimpikonok legtöbbször tökéletes technikai és fizikai állapotban
indulnak el a játékokon. De nem
biztos, hogy birtokában vannak a
stabil pszichológiai kontrollnak,
amely szinte nélkülözhetetlen a
csúcsteljesítmény eléréséhez. A
cikkben a kínai sízők speciális pszichológiai konzultációs módszerével
ismerkedhetünk meg. A tanulmány
szerzői bíznak a kölcsönös tapasztalatcserében.

KÁROSAK A
SPORTITALOK?
lulian B. Dragusin and Craig A. Horswill
International Journal of Sport Nutrition and Exercise
Metabolism, 2016, 26, 428-434

A sportitalokat már vádolták azzal,
hogy felelősek az elhízásért és több
krónikus betegségért. Elsősorban
azért, mert a kelleténél több kalóriát és cukrot jutatnak be velük a
szervezetbe. A kérdés, hogy edzés
közben fogyasztva, tehát amikor
energiadeficit alakul ki, változik-e a
helyzet. A kutatók a korábbi szakirodalmi anyagokból táplálkoztak,
mikor összeállították saját anyagukat a témában.

SZÉNHIDRÁT, FEHÉRJE ÉS ZSÍR
Robert J. Naughton, Barry Drust, Andy O’Boyle, Ryland
Morgans, Julie Abayomi, Ian G. Davies, James P. Morton,
and Elizabeth Mahon
International Journal of Sport Nutrition and Exercise
Metabolism, 2016, 26, 473-480Issue 1, p4-13. 10p.

Az élsportolók esetében a táplálkozási szakemberek eddig jórészt a
napi teljes energia- és makroelem
mennyiséggel foglalkoztak. Egy ideje
azonban próbálkoznak ezek elosztásával is, tehát nem biztos, hogy az
a legjobb megoldás, ha minden nap
ugyanazt és ugyanabban a mennyiségben kapja a sportoló. Egy 7-napos edzési program táplálkozási
tervét mutatja be a cikk.
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