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Sportegészségtan

Órakeret Óraszám
16 óra

A sportoló és környezte kölcsönhatásainak felismertetése. A
felkészülést, sérülés esetén a gyógyulást elősegítő alapvető egészségtani
ismeretek elsajátíttatása, felkészítés az alkalmazásra az edzésmunka és a
versenyek során. A sérülések, valamint a káros teljesítményfokozók
negatív hatásainak megismertetése. A modern táplálkozástudomány
ismeretanyagának elsajátíttatása, felkészítés a tudatos alkalmazásra a
táplálkozás, folyadékpótlás során.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
I. ALAPFOGALMAK:
1. Egészségtan:
WHO alapokmány: „Az egészség nem a betegség hiánya ...”
Ajánlott irodalom. Forráselemzés.
2. Sportegészségtan:
A sport környezetének egészségtani kérdései.
A sportolás hatása az ember szervezetére (adaptációs
folyamatok), egészségére. Dalmady Zoltán: A sportok
egészségtana (1913).
Példák keresése a sport hatásaira. Tanulói gyűjtőmunka.
Forráselemzés.
II. Nemi különbségek az edzésfolyamat tervezésében
-

Serdülőkorban jelentős változásokon megy át a szervezet: megindul a
nemi működés,testösszetétel változásai, a testzsír arányának és
az izomtömeg arányának megváltozása.

-

serdülő kor: a lányok teljesítménye stagnál vagy akár romolhat,
a fiúknál jelentős mértékű teljesítményjavulás tapasztalható.

-

intenzív keringési és légzőrendszer fejlődés.

-

A nők és a férfiak is ugyanolyan módon terhelhetőek.

Kapcsolódási pontok
Biológia-egészségtan

1.-3.

4.-5.

Mennyiségi különbségek vannak

-

az eltérő fizikai adottságokhoz a sportágak versenyszabályai is
alkalmazkodtak.

III. EDZÉS, VERSENYZÉS:
1. Az edzésfolyamat egészségtani követelményei:
Életkori edzésintenzitás, sokoldalúság, adaptáció, környezeti
tényezők, terhelés-pihenés aránya (Arndt-Schulz-féle szabály).
2. Versenyzés:
A versenyzést meghatározó tényezők: technikai tudás, fizikai
érettség, szellemi-érzelmi alkalmasság. Rajtállapot, rajtapátia. A

6.
7.

bemelegítés jelentősége.
Saját sportolói tapasztalatok gyűjtése.
III. TÁPLÁLKOZÁS:
1. Sport és táplálkozás:
− A sporttáplálkozás mint alkalmazott tudomány.
− Kalória, kalóriaszükséglet, alapanyagcsere, direkt és indirekt
kalorimetria.
2. Mennyit együnk?
A különböző sportágak kalóriaszükséglete.
3. Mit együnk?
− Mennyiségi és minőségi követelmények a táplálkozásban.
− Fehérjék, szénhidrátok, zsírok, ásványi anyagok, vitaminok,
sók.
4. Étrend-összeállítási szabályok:
− Fehérjedús táplálkozás,
− Szénhidrátdús táplálkozás.
Táplálékhasznosítás:
− Emésztés, felszívódás,
− átalakítás a májban,
− hasznosítás;
− versenyek előtti és utáni táplálkozás.
Dietetikai szakcikkek gyűjtése, értelmezése.

Biológia-egészségtan;
kémia

V. DOPPING:
A fair-playnek ellentmondó és egészségileg is romboló hatású
jelenségek megismerése a lehető legtöbb szakmai szempontból.
1. Fogalma: „testidegen anyag egészséges emberbe juttatása".
− Anabolikus szteroidok,
− amfetaminok,
− efedrin,
− kábítószerek;
− dohányzás, alkohol; vérdopping, géndopping.

Kémia; biológiaegészségtan

8.

9.

10.

11.-12.

VI. SPORTSÉRÜLÉSEK, BETEGSÉGEK, FERTŐZÉSEK:
Sportsérülések ellátása egészségügyi intézményekben.
− Rehabilitáció.
− Lázas beteg állapot kontraindukciója a sporttevékenységre.
− Fertőző betegségek egészségtana.

13.-14.

VII. MAGYAR SPORTEGÉSZSÉGÜGY:
Szervezeti felépítés.
− A sportorvosi szakszolgálatok.
− A szűrővizsgálatok jelentősége.
− A versenyengedélyek feltételei.
Konzultáció.

15.-16.

Edzés, versenyzés, táplálkozás, dopping, sportsérülések, betegségek, fertőzések,
Kulcsfogalmak sporttáplálkozás, kalorimetria, fehérjék, szénhidrátok, zsírok, ásványi anyagok, vitaminok,
sók, rehabilitáció, szűrővizsgálatok.

