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Bevezetés 
Napjainkra számos mozgáselemző módszer terjedt el a sportszakemberek körében, közülük a jelen vizsgálatban 
is alkalmazott Funkcionális Mozgásminta Szűrés (FMS) az egyik leggyakrabban használt protokoll. Az FMS se-
gítségével becsülhető a sportolók és a mozgásszegény életmódot folytatók sérülési rizikója, valamint az eredmé-
nyekre alapozva hatékony korrekciós mozgásprogram tervezhető. Kutatásunk célja volt feltérképezni az FMS 
tesztek alapján tapasztalható sportági, nemi és specializációs jellegzetességeket. 
 
Anyag és módszerek 
A vizsgálatban 41 fő vett részt (18 leány, 23 fiú; átlag életkor: 11,17±1,05 év) 7 különböző sportágból (ritmikus 
gimnasztika (n=5), úszás (n=5), torna (n=5), vívás (n=7), atlétika (n=5), kosárlabda (n=8), labdarúgás (n=6)), 
amelyekből az első három korai, míg a többi késői specializációt igényel. A résztvevők a teljes FMS protokollt 
végrehajtották, szakértői felügyelet mellett. 
 
Eredmények 
A szűrés összpontszámában különbség volt a fiúk és a leányok között (p=0,016). A leányokkal ellentétben a 
fiúk átlaga nem érte el a 14 pontot, mely eredmény így a „megnövekedett sérülési kockázat” tartományában ma-
radt. A három – dominánsan motoros kontrollt igénylő – mozgásminta által alkotott funkcionális mintacsoport 
eredményei szignifikánsan (p=0,010) jobbak voltak a másik két mintacsoporthoz képest. A leányok jobban tel-
jesítettek a mobilitás és a funkcionális mintákban, mint fiú társaik, míg a stabilitás feladatok tekintetében nem 
volt különbség a nemek között. Az egyes feladatok végrehajtási minősége alapján a leányok a kitörés, az aktív 
nyújtott lábemelés és a mély guggolás, míg a fiúk a törzs-stabilitás fekvőtámasz tesztekben voltak sikeresebbek. 
Az FMS feladatai során fájdalom legtöbbször az úszóknál és a tornászoknál fordult elő. A korai és a késői spe-
cializációjú sportágcsoportok között nem találtunk különbséget az FMS összpontszámában.  
 
Következtetések 
A hasonló edzésmúlt, és az adott sportágak kizárólagos űzése miatt az összes fiatal sportoló a „korai specializált” 
kategóriába sorolható annak ellenére, hogy a sportágak egy része ezt nem igényli. A pubertáskor előtti mérések 
időben felhívják a figyelmet a rejtett hiányosságokra: ismételt szűrésekkel rendszerezettebb és egyénre szabottabb 
felkészítés valósulhatna meg, ami alacsonyabb sérülési kockázattal rendelkező fiatal sportolókat eredményezhet. 
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