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(1909-1946)

1909. július 31-én született Újpesten, és értelemszerűen az UTÉ-ban kezdett. 
Akkor még focizott, és tehetséges is volt, viszont volt egy súlyos balesete: 
még csak 8 éves volt, mikor megpróbált felugrani egy mozgó villamosra, de 
lecsúszott a lépcsőről. Bal lábát amputálni kellett. Ezért egy évvel később 
már úszó- és pólóedzésekre járt az UTE uszodájába. Kezdetben nehezen 
ment neki, de 17 évesen sokak meglepetésére megnyerte a folyamúszó 
bajnokságot. (A szentendrei sziget csúcsától a Margitszigeti Atlétikai Cent-
rumig úsztak. Halassy 1 óra 4 perc alatt tette meg a 9 kilométeres távot.)
Halassy kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros Európa-bajnok vízilabdázó, 
Európa-bajnok gyorsúszó, mindkét sportágban többszörös magyar bajnok. 
Akkor még nem volt paralimpia, így az épek között indult, és tudott az 
egyik legjobb lenni. Ő a világ első mozgássérült olimpikonja.
19 éves volt, amikor 1928-ban Komjádi Béla beválogatta az amszterdami 
olimpiai keretbe. Ezüst éremmel tértek haza. Tíz év alatt tíz alkalommal 
nyert országos pólóbajnokságot az UTE színeiben, úszásban pedig 23 ma-
gyar bajnoki aranyat gyűjtött össze, és 12-szer javított hazai csúcsot. Az 
aranyérmes pólócsapat tagja volt a Los Angeles-i és a berlini olimpián. Leg-
nagyobb sikerét mégsem az olimpiákon aratta, hanem az 1931-es párizsi 
Európa Bajnokságon. Akkor a pólócsapattal a belgákat verték a döntőben, 
ami után Halassy egyenesen úszni ment, és meg is nyerte az 1500 méteres 
gyorsúszás döntőjét. A róla készült, A csodafedezet című dokumentumfilm 
áprilisban készült el. 

HALASSY OLIVÉR

https://www.facebook.com/csodafedezet/
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A 2018-as év első konferenciáját – immár ha-

gyományosan – a Nyerges Mihály emlékének szen-

telt „Eredményjelző 2017” konferenciával kezdtük 

január 23-án a Testnevelési Egyetem Hepp Ferenc 

termében. Tóth Miklós, az MSTT elnöke köszöntő-

je után került sor az MSTT kiadásában megjelent 

Magyar Sporttudományi Füzetek XVI. kötete be-

mutatójára.  „A Sportirányítás gazdasági kérdései 

–  2017” című kiadványt Sárközy Tamás jogász pro-

fesszor ismertette. A kiadvány digitális változata az 

alábbi képre kattintva elérhető. 

A könyvbemutatót követően került sor a 

szekció előadásokra, melyek sorát az „Eredmények 

és dilemmák 2017” címmel Sterbenz Tamás és szer-

zőtársai –  Gulyás Erika, Csurilla Gergely, Juhász 

Gábor – előadása vezette be. Ezt követően került 

sor az „Aktuális kutatási eredmények a közép-ke-

let-európai hivatásos labdarúgásról” című előadás-

ra András Krisztina és Havran Zsolt tolmácsolásá-

ban. „A sportegyesületek rejtett tartalékai” című 

előadásában Perényi Szilvia e témakörben készített 

kutatási eredményeiről számolt be, majd követke-

zett Géczi Gábor előadása a hazai Sportlétesít-

mény-fejlesztés 2017. évi eredményeiről. A szünet 

után Gulyás Erika PhD hallgató tartott előadást a 

magyar állami sportfinanszírozás hatékonyságáról. 

A hazai rendezésű, nemzetközi sportesemények 

hatásairól számolt be Stocker Miklós, Szabó Tünde 

társszerzőségével. Erről a témáról a már említett 

új MSTT-kiadványban is olvashatnak bővebben. Az 

utolsó két előadást Kassay Lili „Mennyiben kész-

tetnek helyszíni szurkolásra csapatsportjaink?” és 

a Gősi Zsuzsa-Nagy József szerzőpáros Sportvál-

lalkozások gazdálkodási adatainak változása témájú 

előadása zárta. 

Az idei év második sportszakmai rendez-

vényére március 9-én „Sportjog a mindenna-

pokban” címmel került sor. A bevezető előadást 

„Sport – szakember – sportszakember” címmel 

Reinhardt Ákos főosztályvezető tartotta az Em-

beri Erőforrások Minisztériuma, Sportért Fele-

lős Államtitkárság képviseletében. Ezt követően 

„Az üzleti élet és a sport kapcsolata tanácsadói 

szemszögből” címmel Topánka Zsolt menedzser a 

PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. kép-

viseletében tartott előadást, majd következett „A 

sport gazdasága és gazdagsága” címmel Muszbek 

Mihály sportközgazdász. A szünet után következett 

„Őrizzük meg a magyar sport integritását. Közö-

sen a dopping ellen” című előadásával Gerő Tamás 

ügyvéd, sportjogi szakjogász.  A sportklubok egyéb 

felelősségei témakörben a VASAS Sport Club jogi 

képviselője, Juhász Péter következett. A sikeres, telt 

ház előtt megrendezett konferenciát, mely a Ma-

gyar Sport Háza előadótermében került megren-

dezésre –  „A sportrendezvény látogatásától való 

eltiltás, mint új büntetési nem” –  Borbély Zoltán 

ügyvéd, sportjogi szakjogász sok tapasztalattal és 

humorral tarkított előadása zárta. A konferencia 

megrendezéséért köszönet illeti Gremsperger Gá-

bor és társaságunk sportjogi szakbizottságának a 

szervező munkáját.

Március 19-én rendeztük közös szervezésben 

a Magyar Edzők Társaságával és a Magyar Nyug-

díjasok Egyesületeinek Országos Szövetségével a 

„Sport egy életen át” című konferenciát a MOM 

kupolatermében. A konferencián szakmai előadást 

tartott Társaságunk Mozgásgyógyszer szakbizott-

ságának két vezetője is, a „Mozgás=Egészség”, il-

letve „A 60 éven felüli szenior atlétákon végzett 

egészségügyi vizsgálatok tapasztalatai” címmel.

A májusra tervezett „Nők a sportvezetésben” 

című konferenciánkat sajnos nem tervezhető tech-

nikai okok miatt el kellett halasztani, a rendezvényt 

november végére tervezzük. 

Az idei évben már megjelent lektorált folyó-

iratunk, a Magyar Sporttudomány Szemle első két 

száma, és a kongresszusi program és absztrakt 

köteten kívül még két szám megjelentetését is 

tervezzük az év második felében, ezzel is segítve 

tagjaink tudományos eredményeinek publikálását, 

bemutatását.

Májusban kiírásra kerültek a kibővített, MSTT-

kutatást támogató pályázatok, immár öt különböző 

terület keretében, és ezek részletei megtekinthe-

tők a honlapon.

 A Szombathelyen megrendezett, XV. Orszá-

gos Sporttudományi Kongresszus első napján ke-

rült sor Társaságunk idei beszámoló Közgyűlésére. 

Az elmúlt 2017-es év szakmai, pénzügyi beszámo-

lóját és ellenőrző bizottsági jelentését a Közgyűlés 

egyhangúan elfogadta. Az idei évben a már lezajlott 

rendezvényeinket és terveinket is a megjelent ta-

gok részéről teljes körű támogatás övezte.  A má-

jus 25.-én életbe lépett európai adatvédelmi tör-

vény szellemében elfogadásra került Társaságunk 

adatvédelmi szabályzata is, mely olvasható a hon-

lapunkon. A jövőben is – mint a múltban eddig is –  

ennek megfelelően kezeljük és védjük Társaságunk 

tagjainak személyes adatait.

Az idei Országos Sporttudományi Kongresz-

szust impozáns környezetben, a szombathelyi Tó-

vendéglő konferencia termeiben tartottuk. A kez-

deti – a szervezés terén felmerült –  nehézségek 

ellenére a kongresszusra több mint 240 regisztrá-

ció érkezett. A nagyszabású tudományos rendez-
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mstt.hu/wp-content/uploads/2018/06/Sportiranyitas-Gazdasagi-Kerdesei-honlapra.pdf
http://mstt.hu/palyazatok/
http://mstt.hu/wp-content/uploads/2018/05/Adatve%CC%81delmi-szaba%CC%81lyzat-MSTT20180525.pdf
http://mstt.hu/wp-content/uploads/2018/05/Adatve%CC%81delmi-szaba%CC%81lyzat-MSTT20180525.pdf
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vényen – melynek fővédnökei voltak Sávolt-Szabó 

Tünde, az EMMI sportért felelős államtitkára, és 

Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város 

polgármestere – a résztvevő érdeklődők szakmai 

előadások keretein belül ismerkedhettek meg az 

előző évek hazai és nemzetközi sportszakmai tu-

dományos kutatások eredményeivel. 

Említésre méltó, hogy az idei esztendő újabb mér-

földkő volt a Társaság tudományos életében, hiszen 

ilyen nagyszámú előadó – egy helyen egy időben 

– még nem tartott előadást rendezvényeinken. Ki-

jelenthető, hogy három napra Szombathelyre köl-

tözött a magyar sporttudományos szakma, hiszen 

az első nap kilenc plenáris előadásán túl – köztük 

két külföldi meghívott előadó –  két szekcióban 

(társadalom- és természettudomány) összesen 156 

előadás, köztük 50 rövid szóbeli prezentáció meg-

tartására került sor. Az előadók zöme a magyar 

sportszakember képző intézményeket képviselte, 

de érkezett előadó az Egyesült Államokból és Len-

gyelországból is. 

A tudományos rendezvényünket ebben az évben 

is megtisztelte „Magyarország Átfogó Egészségvé-

delmi Programja” keretében az egészségvédelmi 

szűrőkamion jelenléte, ahol mind a város lakossága, 

mind tagjaink részt vehettek a szűrésen.

A kongresszuson megjelentek szerint ebben az év-

ben az elmúlt évek legjobban sikerült rendezvényé-

re került sor Szombathelyen, melyben nagy szere-

pet játszottak a helyi illetőségű tagjaink.

A Kongresszuson a „Sporttudomány az egészség 

és a teljesítmény szolgálatában” mottónk kereté-

ben terítékre kerültek a sporttudomány területét 

teljes mértékben lefedő témák mind a természet-

tudományos kutatási eredményekről, mind a társa-

dalomtudományi elemzések bemutatásával. A főbb 

témakörök voltak a teljesség igénye nélkül: olimpia, 

versenysport, egyetemi sport, utánpótlás-nevelés, 

sportorvoslás, prevenció, rehabilitáció, sportpszi-

chológia, sport-innováció, sportgazdaság, sportjog, 

sportélettan, sportpedagógia stb.

Kiemelendő, hogy nagyon sok fiatal kutató mutatta 

be kutatásainak eddigi eredményeit, illetve számos 

olyan kutatóhely képviseltette magát, akik először 

vettek részt kongresszusunkon. 

A kongresszus keretében az első napon sor 

került a „Célkeresztben a kézilabda” egy extra, 

külön szekcióban megrendezett sportszakmai elő-

adásra és az Európa Unió által támogatott „Kettős 

karrier a sportban” – Atletyc – program záró kon-

ferenciájára is. A rendezvényt számos sajtómegje-

lenés követte, melyek megtekinthetők a következő 

képekre kattintva:

VAOL.hu:

Hungarysport.hu:

Szombathely:hu

ELTE PPK Sporttudományi Intézet Szom-

bathely:

TF.hu:

NSO.hu:

Az MSTT őszi programja – immár a Közgyű-

lés által elfogadva és támogatva, annak megfelelő-

en – már a tervezési fázisban van. A sportszakmai 

rendezvények közül kiemelendő a „Hazai sporttu-

rizmus gazdasági kérdései”, ahol terveink között 

szerepel egy ebben a témakörben megírt tanul-

mánykötet bemutatása is, a már többször elhalasz-

tott „Nők a sportban és a sportvezetésben”, „A 

mozgás, mint prevenciós eszköz az elhízás megelő-

zésében”, a hagyományos „MSTT SportInnovációs 

Konferencia” és nem utolsósorban a VI. Fiatal 

Sportkutatók Országos Konferenciájának megren-

dezésére is.
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https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/sporttudosok-talalkoztak-szombathelyen-2344690/
https://hungarysport.hu/sporttudomany-az-egeszseg-es-teljesitmeny-szolgalataban/
http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hirek/dr-puskas-tivadar/xv-orszagos-sporttudomanyi-kongresszus-szombathelyen.13334/
https://www.facebook.com/pg/ELTE-PPK-Sporttudom%C3%A1nyi-Int%C3%A9zet-Szombathely-558061634277035/photos/?tab=album&album_id=1697292443687276
http://tf.hu/hirek/2965-beszamolo-a-xv-magyar-sporttudomanyi-kongresszusrol
http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/sporttudomany-gazdasagi-huzoagazat-a-sport-szabo-tunde-2639517
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Szász Kitti a freestyle futball négy-
szeres női világbajnoka. Tavaly nyá-
ron bemutatott egy trükköt, amit 
egyelőre ő tud egyedül a világon a 
nők között, és egy Guinness-rekord 
is fűződik már a nevéhez. Mindezek 
ellenére úgy tűnik, egyre inkább el-
távolodik a sportágtól, szeretne 
másfelé továbblépni. A tervek kö-
zött ott van az utánpótlás-nevelés 
és a sportmenedzsment is. Nem rég 
tért haza Indiából, ahová 3 hónapra 
hívták.  

A 31 éves Usain Bolt régi nagy álma  
lehetett egy olimpiai aranyérem, mi-
kor még kezdte a pályafutását. A vége 
aztán 8 aranyérem lett, és jó pár vi-
lágrekorddöntés. A jamaicai sprinter 
2017-ben vonult vissza, azóta pedig 
más vizeken is evez. Március végén 
egy olyan álma vált valóra, aminek 
nincs sok köze a rövidtávfutáshoz. 
Mindig is szeretet volna egy top-
csapattal focizni. A közös szponzor, 
a Puma miatt a Borussia Dortmund 
tűnt a legjobb választásnak.

Az év elején felállított egy rekordot 
a svájci Roger Federer. Ő lett a leg-
idősebb játékos, aki első helyet tu-
dott szerezni az ATP világranglistá-
ján. Februárban - pályafutása során 
harmadszor - nyerte meg Federer a 
rotterdami ATP-tornát, és a győze-
lemmel, bőven túl a 36-on, ő lett a 
legidősebb ATP-ranglista vezető. A 
rekord mellett azt sem szabad el-
fejteni, hogy Federer 5 év után ke-
rült vissza a ranglista élére. Ez volt 
Federer 97. ATP-tornagyőzelme.

Rövid, de annál tömörebb informá-
ciós videót tettek közzé Michael 
Phelpsről. Pályafutásának összes re-
kordjához és mérföldkövéhez nyil-
ván már dokumentumfilmben kell 
gondolkodni, és azokat kell nézni, de 
mindig üdítő egy-egy rövidebb válo-
gatást is megtekinteni. A The Born 
Realist phelpses videója pontosan 
ilyenre sikerült. És nem is szerepel 
benne az a szédítő adat, hogy Mic-
hael Phelps 23 olimpiai aranyérmet 
szerzett.

Sok hasonló felvételt látott már egy 
átlagos sportoló, sportrajongó, de 
ez valamiért tényleg az elsők között 
van a kategóriában. Igaz, hogy közép-
iskolai bajnokságról van szó, és nem 
az NBA-ről, de mégis elképesztő je-
lenetről van szó. A New York állami 
bajnokság döntőjét egy majdnem 
egész pályás (hárompontos) dobás-
sal éppen hogy, de mégis 1 ponttal 
megnyerni óriási teljesítmény. Főleg 
úgy, hogy még a labdát is meg kellett 
szerezni a hajítás előtt...

TELE VAN TERVEKKEL RÖVIDTÁVÚ ÁLMOKLEGÖREGEBB ELSŐ

MÉLYRŐL EZ MÁR TÉNYLEG SOK

Négyszeres világbajnok, de már fél lábbal 
a sportágon kívül van. Most ért véget egy 
nagyobb indiai turnéja.

Természetesen nem csupán ezért szeretjük, 
de valóban nagy teljesítmény egy 36 éves 
sportolótól.

Usain Bolt egyik régi álma vált valóra már-
cius végén. És nagyon jó látni, milyen jól 
mozog ezen a pályán is.

Michael Phelpset aligha hozza be valaki a 
közeljövőben, ami az olimpiai teljesítményt 
illeti.

Elhinni nagyon nehéz, de még nehezebb 
lehetett átélni az ellenfélnek. 

SZÍNES HÉTKÖZNAPOK
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https://www.youtube.com/watch?v=XFRE420z3Qg
https://www.youtube.com/watch?v=ao07SIiEm_M
https://youtu.be/eqMC2qENv1c?t=2
http://www.origo.hu/sport/futball/20171127-freestyle-foci-interju-szasz-kitti-negyszeres-vilagbajnokkal.html
http://www.nemzetisport.hu/tenisz/tenisz-az-uj-vilagelso-megszerezte-97-atp-tornagyozelmet-2619929
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A cseh Karolína Plisková a római te-
nisztornán akadt ki, miután kiesett 
a második fordulóban. A 3,35 millió 
dollár összdíjazású salakpályás tor-
nán, mérkőzése döntő szettjében, 
5:5-ös állásnál és egyenlőnél az egyik 
vonalbíró hibásan ítélte a vonalon 
kívül pattanónak Plískova lecsapását. 
A csehek korábbi világelsője hiába 
reklamált, nem változtattak az ítéle-
ten. A szettet, így a meccset is el-
veszítette. A bíróval kezet már nem 
fogott, de ütőjét háromszor odavág-
ta az emelt bírói széknek.

Gyurta Dániel tavasszal hivatalosan 
is befejezte sportolói pályafutását. 
Úgy tudni, a tavaly decemberi, rö-
vidpályás világbajnokság után hatá-
rozta el magát. A sajtótájékoztatón 
azt mondta, „nehéz döntés volt, de 
most már kimondom: sportolói pá-
lyafutásomnak ezennel hivatalosan 
is vége”. A nagy bejelentésre készül-
ve szöveget is írt magának, ám az azt 
tartalmazó mappát, a mikrofon előtt 
állva végül becsukta, és egy nagyon 
megható emléket osztott meg a saj-
tó képviselőivel. 

Adományként érkezett a Fortepan 
szerkesztőségébe az a fotócsomag, 
amely a Ferencváros 1947-es, mexi-
kói túráját dokumentálja. A képek 
érdekessége, hogy a nagyközönség 
eddig nem igazán találkozhatott 
velük, valamint az is, hogy Puskás 
Ferenc a Fradi színeiben játszott. 
„Légiósként” került az együtteshez, 
mivel a Fradi akkor az egész magyar 
futballt képviselte Mexikóban, így 
szükségük volt mindenkire. 

HÁROM CSAPÁS MEGHATÓ BÚCSÚ EGY 
NAGY VERSENYZŐTŐL

PUSKÁS ÖCSI A 
FRADIBANA játékos nem ugyanúgy látta, ahogy a bíró, 

és igaza is volt. Ez azért mégis túlzás. 
Ismeretlen képek kerültek elő a Ferencváros 
mexikói túrájáról.

És a mostani szezonban is jó eséllyel 
indul a ugyanezért az elismerésért. 
A magyar játékos idén is ott van a 
címre jelölt 9 játékos között. És mi-
vel olyan megmozdulásai vannak, 
mint ez is, a címvédő Valencia ellen, 
remélhetőleg idén is bezsebeli a ki-
tüntetést. A Valcencia vendégeként 
nyert a Barcelona egyetlen ponttal, 
és a győzelemhez Hanga gyönyörű, 
utolsó pillanatos blokkja is kellett. 
Pontosabban az kellett csak igazán 
a legvégén.

16 évet töltött a Barcelona felnőtt 
csapatában. További 6-ot pedig után-
pótlás-játékosként. Andrés Iniesta 
nem csak Európa, de a világ egyik 
legjobb középpályása volt az utóbbi 
években. Most, 34 évesen úgy dön-
tött, elhagyja szeretett klubját, mert 
úgy érezte, már nem tudná a legjob-
bat adni, amit szerinte a csapat meg-
érdemelne. Utoljára még elment a 
stadionba. Papucs nélkül, mezítláb. 

VÉDELEM STÍLUSOS BÚCSÚ
Hanga Ádám nem véletlenül kapta meg az 
év védője címet a legutóbbi szezonban. Egy stílusos játékostól, ráadásul az egyik 

legjobbtól. 
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https://www.youtube.com/watch?v=3tH6lMGha58
https://www.youtube.com/watch?v=20qEZIJrP1A
https://www.youtube.com/watch?v=SqGE1tApWMg
https://index.hu/sport/futball/2018/05/22/iniesta_ejjel_meg_egyszer_utoljara_visszament/
https://index.hu/fortepan/2018/03/25/sosem_latott_kepek_a_mexikoi_turarol_amiert_puskas_ocsi_is_fradista_lett/
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A tanulmány célja kideríteni, hogy 
a gyermekek szervezett keretek 
köötti aktivitása hatással lehet-e 
szüleik fizikai aktivitására. Tehát jó 
értelemben megfertőzheti-e a gye-
rek a szüleit a szabadidő aktív el-
töltésével, ha maga is rendszeresen 
sportol. A felmérésben a 7-10 éves 
korosztályt vizsgálták a kutatók. A 
kutatást Kanadában végezték, ahol a 
gyerekek csupán 9%-a éri el a mini-
mális fizikai aktivitás napi szintjét.

A különböző, nem süllyedő eszkö-
zök használata nagyon gyakori a je-
lenkori úszásoktatásban. Ez a tanul-
mány nem is vitatja ezek használatát, 
viszont szerzői egy érdekes vizsgá-
latot végeztek el középiskolás korú, 
úszni tanuló diákokkal. Az egyik, 
vizsgálatban részt vett csoport ér-
telemszerűen használt ilyen eszkö-
zöket az elvégzendő feladatoknál, a 
másik pedig nem. 

A tanulmány azt vizsgálja, vajon mi be-
folyásolja leginkább a fiatalokat abban, 
hogy részt vegyenek-e egy teljesen 
ingyenes iskola utáni programban. 
Ezek egyértelmű célja, hogy aktívan 
tartsák a fiatalokat szabadidejükben 
is, azonban jóval kevesebb előnnyel 
és élvezettel járnak, ha a létszám nem 
megfelelő. A kutatók 9 különböző 
iskolában mérték fel a 3-5-ikesek vi-
szonyulását az ilyen programokhoz. 

A koffeintartalmú energiaitalokat 
alapvetően teljesítménynövelő ha-
tásuk miatt fogyasztják, de a hatá-
suk behatóbb vizsgálata még nem 
történt meg. A tanulmány szerzői 
kifejezetten rezisztencia edzéseket 
végző, edzett férfiakat vizsgáltak. 
Összesen 15 sportolót, és az ener-
giaitalok rövidtávú hatását figyelték. 
Marokerőt, helyből távolugrást, fek-
ve nyomást és comberősítő gyakor-
latot vizsgáltak. 

A tanulmány célja kifejleszteni egy 
olyan mérési módszert, amellyel 
mérhetővé válnak a fizikai aktivitás-
hoz és sporthoz kapcsolódó nemi 
sztereotípiák. A kutatók ehhez egy 
alapos kérdőívet dolgoztak ki, ame-
lyet 593, 9 és 13 év közötti diákkal 
töltettek ki. A nemi sztereotípiák 
akár segíthetnek annak megértésé-
ben, hogyan alakul ki a felnőttkori 
egészségtelen inaktivitás.

KOFFEIN
ÉS TELJESÍTMÉNY

AZ ÚSZÁSOKTATÁS 
ESZKÖZEI

NEMI SZTEREOTÍPIÁK 
A SPORTBAN

MIÉRT
MOZDULNAK?
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http://mstt.hu/wp-content/uploads/2018/06/Childrens_Activity_effects_on_Family.pdf
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TUDOMÁNYOS TALLÓZÓ

2018/1

A tanulmány egyértelműen arra fó-
kuszál, hogy kiderítse, vajon van-e 
kapcsolat a fizikai aktivitás, vagy 
inaktivitás és az iskolaérettség kö-
zött. Emellett a kutatók próbálták 
kideríteni, hogy milyen hatása van 
egy komplett, 12-hetes sportos 
programnak az óvodások szám- és 
betűfelismerési képességére. A fel-
mérésben 114 gyerek segítette a 
kutatók munkáját.

A tanulmány szerzői szándéka az 
volt, hogy kiderítsék, milyen hatá-
sa lehet egy iskolai beágyazottságú 
cross-funkcionálisnek edzés a ne-
gyedikes-ötödikes gyerekekre. Első-
sorban a testtömeg-indexet nézték, 
aztán azt is, a gyerekek hogyan vi-
szonyulnak az edzésprogram elvég-
zése után a sporthoz. Összesen 118 
gyereket vontak be a felmérésbe, 
amit tíz héten át folytattak különbö-
ző szakaszokkal.

A tanulmány meglehetősen alapos 
vizsgálatot folytatott a sporttal fog-
lalkozó szervezetek egymásközti 
kapcsolatairól. A jó partnerségi kap-
csolatokat rengeteg szakcikk átbön-
gészése és feldolgozása után vázolták. 
Összesen 162, a témában született 
szakmai anyagot vizsgáltak meg. A 
sportszervezés világszerte folyamatos 
változásban van, amit a szakirodalom 
nehezen tud lekövetni. Erre próbáltak 
megoldást találni a kutatók.

A tanulmányt író szakemberek azt 
szerették volna megvizsgálni, milyen 
hatásai lehetnek egy egyetemi óra 
előtti rövid, de intenzív intervallum 
edzésnek. Egész pontosan a figye-
lemre, az egyetemi tanóra anyagá-
nak befogadására, tehát az edzést 
elvégző egyetemi hallgató szelektív 
figyelmére. Összesen 22 hallgató 
vett részt a kísérletben, amiben egy 
utóteszttel mérték az adott tan-
anyag befogadását.

A jelen kutatás célja az volt, hogy 
megvizsgálja, majd bemutassa a 
sportban alkalmazott genetikai tesz-
teket. Mivel a kutatók britek, így el-
sősorban a nagy-britanniai helyzet-
re koncentráltak. Segítségükre volt 
a kutatásban 72 brit élsportoló és 
vagy 90 sportszakember. Felmérték 
az ő hozzáállásukat is a sportolók 
egyre divatosabb genetikai feltérké-
pezéséről is. A véleményeket rész-
letes kérdőívvel vizsgálták.

GENETIKAI TESZTEK
A SPORTBAN

EDZÉS ÉS FIGYELEM

FIATALKORI
CROSS TRAINING

SPORTSZERVEZETI
KAPCSOLATOK
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FIZIKAI AKTIVITÁS 
ÉS ISKOLAÉRETTSÉG

http://mstt.hu/hirujsag/201701/Obesity_summercamp.pdf
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