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A sportolók életkori megoszlása 
az OSEI-OSH Sportregiszterének adatai alapján 



Témakörök 

1. a szomatikus növekedés - az életkor kérdésköre 

2. egyes szervrendszerek működésének gyermekkori 

sajátosságai - sportolásra gyakorolt hatásai: 

 mozgató szervrendszer 

 légző rendszer 

 hőszabályozás 



Az életkor sportvonatkozásai 

 testi, értelmi- és érzelmi fejlettség 

 fizikai teljesítőképesség 

 sportképességek fejleszthetőségi optimumai 

 kiválasztás 

 versenyrendszer 



Életkorok 

 naptári vagy kronológiai életkor; U-kategóriák 

 relatív életkor;  egy naptári évben születettek  

 közti különbség 

 biológiai életkor; növekedés-fejlődés-érés 

 csontkor, nemi fejlődés meghatározása – orvosi gyakorlat 

 morfológiai kor (a testdimenziók eltérő ütemben fejlődnek, 

antropometriai módszerek; felnőttkori testmagasság előjelzése, 

testalkat, testösszetétel meghatározása) 

 testmagasság és a növekedési ütem nyomon követése 



Testmagasság (percentilis) 



25-30 cm 

4,5 év 
145 



Növekedési ütem 





Növekedési ütem 



A biológiai kor ismerete elengedhetetlen, mert… 

 definíció: korán ill. későn érők, akceleráltak ill. retardáltak             

(az 1 éves különbség már jelentős) 

 az érettebbek magassága, testtömege, relatív izomtömege is 

nagyobb, ez jobb fizikai teljesítményt jelent 

 az edzői szelekció téves következtetésre juthat a 

kiválasztásnál 

 adott korcsoportban az edzésterhelés nem személyre szabott                         

(túl- ill. aluledzettség) 



A biológiai kor ismerete elengedhetetlen, mert… (folyt.) 

 korcsoportos sportágakban időszakos sikereket, ill. 

sikertelenséget okoz a szélsőséges érés 

 csapatsportokban jelentősen eltérő fizikai erejű sportolók 

játszhatnak egymás ellen  (sérülés veszély, küzdő sportok- 

súlycsoport) 

 a valódi tehetségek azon jól teljesítő utánpótlás sportolók 

között vannak, akik naptári és biológiai életkora egyezik 



A mozgató rendszer 

csontfejlődés 
 

 csontosodási magvak 
meghatározott időrendiségben 
jelennek meg 

 hossznövekedés a növekedési 
zónákban, majd a zónák 
lezáródása 

 növekedési zónák gyulladás, 
törés 

 csontvastagodás pubertás és 
postpubertásban, csúcs 
csonttömeg 

 D-vitamin és kálcium igény - 
atléta triász 

 

 

 

Kép forrása: dr. Sallai Ágnes PhD, SE II. sz. Gyermekklinika 



A mozgató rendszer 

Kép forrása: http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/tananyag_sportorvos/ix737_a_trdtjk_sportrtalmai.html 

csontfejlődés 
 

 csontosodási magvak 
meghatározott időrendiségben 
jelennek meg 

 hossznövekedés a növekedési 
zónákban, majd a zónák 
lezáródása 

 növekedési zónák  gyulladás, 
törés 

 csontvastagodás pubertás és 
postpubertásban, csúcs- 
csonttömeg 

 D-vitamin és kálcium igény - 
atléta triász 

 

 

 



A mozgató rendszer 

Kép forrása: http://oftankonyv.reak.bme.hu/tiki-index.php?page=musculoskeletal+radiology 

csontfejlődés 
 

 csontosodási magvak 
meghatározott időrendiségben 
jelennek meg 

 hossznövekedés a növekedési 
zónákban, majd a zónák 
lezáródása 

 növekedési zónák gyulladás,  
törés 

 csontvastagodás pubertás és 
postpubertásban, csúcs- 
csonttömeg 

 D-vitamin és kálcium igény - 
atléta triász 

 

 

 



A mozgató rendszer 

étkezési 
zavar 

men-
struációs 

zavar 

fáradásos 
törés 

csont-
ritkulás 

csontfejlődés 
 

 csontosodási magvak 
meghatározott időrendiségben 
jelennek meg 

 hossznövekedés a növekedési 
zónákban, majd a zónák 
lezáródása 

 növekedési zónák gyulladás, 
törés 

 csontvastagodás pubertás és 
postpubertásban, csúcs- 
csonttömeg 

 D-vitamin és kálcium igény - 
atléta triász 

 

 

 



A mozgató rendszer 

 

az izomrendszer fejlődése 
 

 6 éves korra éri el az újszülöttkori 
értéket, a testtömeg 20%-át 
 

 hypertrófia: hossz- és keresztmetszet 
növekedése (pubertás 30%) 
 

 kisgyermekkorban flexor dominancia 
 

 Szmodis és mtsai: hasizomerő és AV-i 
izomerő összehasonlítása 
 

 későbbi tartáshibák megelőzését már 
prepubertás korban meg kell kezdeni 
- aszimmetrikus sportmozgások 

 

 

a hasizom dinamikus  
erejének fejlődése -  

felülés 

az alsó végtag 
 robbanékony  

erejének fejlődése -  
helyből távolugrás 



A mozgató rendszer (folytatás) 

az ízületek és az inak 
jellemzői 
 

 a lágyrészek lassabban 
növekednek, relatív 
izomrövidülés, átmeneti 
ízületi merevség; nyújtás 
jelentősége 
 

 HMS – ízületi 
hypermobilitás szindróma; 
sérülésveszély-prevenció 
 

 lágyrészek rugalmasak, 
kevésbé szakadnak, 
kiszakadásos törés 

 

 

 
Kép forrása: American Journal of Medical Genetics Part C (Seminars in Medical Genetics) 169C:6–22 (2015) 



Oxigén felvételi képesség  - VO2 

O2 percventilláció és gázcsere 

szív perctérfogat 

érhálózat vérszállító képessége 

izmok O2 felvevő 
képessége 



 a felső és alsó légutak relatíve szűkek; légzési munka növelő 
hatása: allergia, infekció! 
 

 a tüdő hólyagocskák száma születéstől változatlan, csak 
térfogatuk, ezzel a légzőfelületük növekszik 
 

 a bordakosár anatómiája a felnőttekétől eltér 
 

 légzőizmok; edzése (?), légzéstechnika (!) 



 

 légzéstérfogat testméret függő, testalkati mutató  
 

 a nyugalmi légzésszám gyermekkorban magasabb 
 

 adott teljesítménynél magasabb légzésszám biztosítja a szükséges  
percventillációt, nagyobb energiaigény ugyanannyi oxigén felvételéhez= 
gazdaságtalan légzés, korábbi kifáradás 
 

 egyes sportágakban mozgásszinkron limitált a légzésszám, a magasabb 
vitálkapacitás inkább kiválasztási kritérium 

 

 a szimpatikus szabályzás, hörgőtágító hatás fejletlenebb; holtpont –  
kilégzési limitáció;  
 

 exercise induced asthma – terhelés indukálta asztma (EIA; EIB); 
 

 sekélyvízi fulladás; 

percventilláció: légzésszám x légzéstérfogat 



A hőszabályozás gyermekkorban 

 hőegyensúly, hőszabályozás 
(párolgás, vezetés, áramlás) 
 

 külső tényezők: hőmérséklet, 
páratartalom és légmozgás 
 

 az izzadás mértéke 
megbecsülhető (póló-teszt; 
vizelet megfigyelés) 

 



A hőszabályozás gyermekkorban (folytatás) 

 

 testtömegre vonatkoztatott testfelszíne nagyobb, de több hőt is termelnek 
 

 szabályozás rosszabb hatásfokú, verejtékezés később - holtpont 
 

 kevesebb subcutan zsírszövet, vízhőmérséklet!, leányoknál zsírszövet a 
hőleadást rontja 
 

 a párolgáshoz kellő folyadékpótlás elengedhetetlen a terhelés alatt, 
gyermekek szomjúságérzése késik 
 

 adaptáció a szélsőséges hőmérséklethez, amely kezdetben psychés 
tolerancia!  



Köszönöm a figyelmet! 


