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fejlesztő mérnök 

- 



Bevezető  (bemelegítés) 

háttér: 25 év fiziológiás adatok monitorozása, elemzése - > 6 év sportolók 

monitorozása 

 

mérnöki szemlélet előnye a sportban (alapvető méréstechnikai törvények, 

módszerek megismertetése…) (hátrány a precíz együttműködési igény 

versenyző-edző-technika… időhiány) 

 

munkamódszerünk:  tudomány (könyvek) vs. gyakorlat = „kísérleti 

sporttudomány”: …mérések …elemzések  … szabályok (empirikus 

következtetések -> fejlesztés/rombolás)  

 

ábrákon több sportág, eredeti sportkörnyezetben, saját mérésű, valós  

edzés/verseny adatai 

 

 



A sportág specifikus technológia használata lehetőséget ad a precíz 

edzéstervezéshez és a pontos edzés végrehajtáshoz  

feladatok: 

!   sport teljesítmény fejlesztése, optimalizálása a versenytávhoz   

!!  technika fejlesztése, hogy a teljesítmény realizálódjon  

!!! motiváció folyamatos fenntartása, hogy a fenti kettő fejleszthető legyen 

 

Mindhárom feladatnál (edzés)tervet kell készíteni, aminek végrehajtása vezérlésen vagy 

szabályozáson alapul:  

 vezérlés   vagy   szabályozás ??? 

 vezérlés : mérés -> tervezés -> pontos végrehajtatás 

 szabályozás: mérés -> tervezés -> végrehajtás -> monitorozás ->  | 

                                  |<----- visszacsatolás <-----| 

 

A képesség fejlesztésben magas szintre CSAK szabályozással juthatunk, minél nagyobb 

a pontosság igénye, annál szorosabb (= gyorsabb) szabályozás szükséges 

  

A szoros szabályozás alapja a folyamatos monitorozás (szemmel, stopperrel, … 

technológiával) , az algoritmizálás ( gondolkodás … számítógépes online elemzés, 

adatközlés), beavatkozás = gyors visszacsatolás ( edzésterv módosítás). 

  

Segíthet a technológia -> 
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A technológia 



Sportág specifikus technológia kialakítása, adatgyűjtés, elemzés, 

sportági jellemzők meghatározása, edzéstípusok elemzése 

példa: kajak-kenu  

sportág specifikus fizikai és fiziológiás jellemzők meghatározása, tudatosítása standard edzéstípusok, sémák elemzése 
 

sportélettani kutatás…mnsX jelenség… energiatermelési reflex idegrendszeri háttere empirikus megállapítások  
  

20-25 elit sportoló, több szezon „minden” edzése és több versenye regisztrálva 
  

20.000 edzés adatbázisban (… BigData elemzés) jelenségek statisztikai elemzése, 

  

 



Online monitorozás (tableten) 

 

1-4 sportoló folyamatos monitorozása az edzői terminálon, 200m-es 
hatótávon belül 
 

EKG-, lapát erő-, hajó gyorsulás – görbék, folyamatos megjelenítése 
 

folyamatosan frissülő pulzus, húzás erő, csapásszám, sebesség, sX-
érték trendek megjelenítése 
 

folyamatosan frissülő pulzus, húzás erő, csapásszám, sebesség, sX-
érték értékek numerikus megjelenítése 



„mnsX jelenség” = segítség az energiatermelés monitorozásában (1) 

problémák / kérdések:  

-   pillanatnyi aerob/anaerob arány mérhetősége 

-   magas aerob háttér fejlesztésének nehézségei (aerob képesség fejlesztése anaerob zónában) 

-   anaerob túlterhelés hatása az aerob képességre (ha sérül az aerob háttér, akkor romlik az   

 edzhetőség és a versenyképesség… maradékhatás vs. rombolás) 

-   anaerob zónában mi a kritikus, még „stabil” teljesítmény szint és időtartam egy konkrét sportolót 

 tekintve 

 

 



„mnsX jelenség” = segítség az energiatermelés monitorozásában (2) 

problémák / kérdések:  

-   pillanatnyi aerob/anaerob arány mérhetősége 

-   magas aerob háttér fejlesztésének nehézségei (aerob képesség fejlesztése anaerob zónában) 

-   anaerob túlterhelés hatása az aerob képességre (ha sérül az aerob háttér, akkor romlik az   

 edzhetőség és a versenyképesség… maradékhatás vs. rombolás) 

-   anaerob zónában mi a kritikus, még „stabil” teljesítmény szint és időtartam egy konkrét sportolót 

 tekintve 

 

 



„mnsX jelenség” = segítség az energiatermelés monitorozásában (3) 

problémák / kérdések:  

-   pillanatnyi aerob/anaerob arány mérhetősége 

-   magas aerob háttér fejlesztésének nehézségei (aerob képesség fejlesztése anaerob zónában) 

-   anaerob túlterhelés hatása az aerob képességre (ha sérül az aerob háttér, akkor romlik az   

 edzhetőség és a versenyképesség… maradékhatás vs. rombolás) 

-   anaerob zónában mi a kritikus, még „stabil” teljesítmény szint és időtartam egy konkrét sportolót 

 tekintve 

 

 



Sport teljesítmény fejlesztése, optimalizálása a versenytávhoz 

sprinter kajakos állóképesség fejlesztése… mini interval paramétereinek beállítása 

 

 

 

 

 

maraton futó edzéstípusai:           interval                               10 x 1000  / 2’55”  

 

 

 

 

 

 

1000-es kajakos aerob kapacitás növekedése 6 hetes téli felkészülés alatt alatt 

 

 

               --> 



Technika fejlesztése -> minél gazdaságosabb mozgás érdekében 

SPORTÁG FÜGGŐ ! 

  

páros hajó erőgörbe szinkronizálása lapát erőmérő segítségével 

 

Ideális: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javítandó: 

 



A motiváció folyamatos fenntartása edzéseken és versenyen 

„Könnyű savasodni, ha a fej nincs rendben.” /HK Rió 200 hát ezüst után 

 

Példák, ha a fókusz rendben van: 

 

 



„Two man show” / iparszerű élsportoló „gyártás” 

magas szintű munka -> egyedi edzésterv -> „two man show” -> vs <- iparszerűen, több versenyző magas 
szintű felkészítése (2012-2017 Hüvös Viktor versenyzői) 

 

 

 

 

 

 

 

 
2012 – 2013  technológia  fejlesztése, kialakítása 

 

2014     2017 

Nádas Bence ifi VB  Szeged  K1 200m  1.hely  Nádas Bence EB         Plovdiv K2 500m  1.hely 

 VB Moszkva  K1 200m váltó  1. Hely   EB         Plovdiv K4 500m  1.hely 

Boros Gergely  VB  Moszkva  K2 500m  2.hely  VB         Racice K2 500m  2.hely 

      Birkás Balázs U23 VB  Pitesti  K1 200m  1.hely 

       EB         Plovdiv  K2 200m  1.hely 

2015       VB         Racice K2 200m  1.hely 

Tótka Sándor EU Játékok Baku  K2 200m  3.hely Tótka Sándor EB         Plovdiv K2 500m  1.hely 

 VB Milánó K2 200m  1.hely  EB         Plovdiv  K4 500m  1.hely 

Molnár Péter EU Játékok  Baku k2 200m  3.hely  VB         Racice  K2 500m  2.hely 

 VB Milánó K2 200m  1.hely Molnár Péter EB         Plovdiv  K4 500m  1.hely 

 

2016 

Nádas Bence EB Moszkva K1 500m  3.hely 

 EB Moszkva K4 500m  1.hely 

 U23 VB Minszk  K4 1000m  2.hely 

Birkás Balázs U23 VB Minszk  K1 200m  1.hely 

 U23 VB Minszk  K2 200m  2.hely 

Tótka Sándor EB Moszkva K4 500m  1.hely 

 Olimpia  Rio K2 200m  4.hely 

Molnár Péter EB Moszkva K4 500m  1.hely 

 Olimpia  Rio K2 200m  4.hely 

 

 

 



Rendszeresen felmerülő problémák, kérdések, esettanulmányok 

  „Polar fóbia” vs. bevált  edzésmódszerek,           verseny adatok -> edzéscélok  

  sémák finomítása             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   pulzus zóna vs. intenzitás zóna ???? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


