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TESTMOZGÁS 

 

1. Mozogjunk! Miért jó és hasznos a mozgás?
A testmozgás hasznos az egész szervezetnek, a mozgás során endorfin,

úgynevezett „boldogsághormon” szabadul fel, melynek hatására javul az 

egyén közérzete, kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb lesz. Könnyebb

feldolgozni az iskolában, munkahelyen kialakult stresszhelyzeteket. 

A rendszeres testmozgás hatására az 

alvás is nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb 

lesz. A sportban kitűzött célok elérése 

jótékonyan hat az önbecsülésre, 

önértékelésre. Az állóképesség, fizikai

teljesítőképesség is növekszik. A test „formázásában” is hasznos a sport, 

mivel segít elégetni a fölösleges kalóriákat, így szerepet 

játszik az emberi energiaegyensúly fenntartásában és

csökken napjaink népbetegségének, az elhízásnak a 

kockázata. Az egészségmegőrzéssel kapcsolatosan is

meg kell említeni a sportolás szerepét.

Számos elhízással összefüggő betegség, például

cukorbetegség, magas vérnyomás, szív- és érrendszeri megbetegedés 

kockázatát csökkenti.
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A jól és rendszeresen karbantartott test kevésbé betegszik meg, 
lassabban öregszik. 

A mozgás hatására erősödnek az izmok, 

jobban védik az ízületeket. Ha elegendő időt 

szánunk a rugalmasság fejlesztésére 

(megfelelő mennyiségű és minőségű 

nyújtógyakorlat végzésére) is, csökkenthető a 

sport, illetve a mindennapos tevékenységek 

alkalmával előforduló sérülések gyakorisága.

Az is lehet egy szempont, hogy akár baráti 

társasággal, akár családdal az aktív 

szabadidő eltöltésére, kikapcsolódásra 

használjuk a testmozgást. Ha valaki 

kiemelkedő teljesítményre képes valamelyik sportban, az meghatározhatja a 

későbbi életpályáját, élsportolóvá válhat.

2. Mi számít mozgásnak és 
testedzésnek?
Az emberi test fizikai aktivitásán 

leegyszerűsítve a vázizomzat 

összehúzódását értjük. A mozgásnak 

több formája lehetséges, számos 

tényező befolyásolja, mint például a 

mozgásban résztvevő izomtömeg és az 

erőkifejtés nagysága, időtartama. Ennek 

következtében más típusú mozgás jön 

létre fiatal, idős, egészséges, illetve beteg szervezetben. A dinamikus 

testmozgás a vázizom (harántcsíkolt) ritmikus összehúzódása, illetve 

elernyedése. A mozgás hatására nő a vérnyomás, fokozódik a szívműködés, 

jó hatással van a zsíranyagcserére, növeli a vérben a HDL („jó”) koleszterin 

szintjét, amelynek védő hatása van az érfalra, csökkenti az LDL („rossz”) 
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koleszterin és a trigliceridek szintjét, amelyek nagy mennyiségben elősegítik a 

lerakódásokat az érfalra. Csökkenti a zsírszövet mennyiségét a szervezetben.

A zsírt csak az izomszövet képes elégetni a mozgás során felhasznált energia 

fedezésére.

Csak az aerob, vagyis megfelelő oxigén ellátottság mellett végzett testmozgás 

hat pozitívan a szervezetre. Közepes intenzitású mozgás hatására indul meg 

a zsírszövet bontása. A szervezetben levő cukrokat az agy tudja felhasználni, 

mert ha túl hirtelen nagy terhelésnek tesszük ki a szervezetünket, akkor a 

könnyen mozgósítható cukrokat használja fel az izmok működtetéséhez, nem 

a zsírt, leesik a vércukorszint, fáradékonyság, koncentrációs zavar jön létre. 

3. Hogyan induljak el a testmozgás 
útján?

A rendszeres mozgást bármikor, bármelyik 

életkorban el lehet kezdeni. Célszerű 

kezdetben a kevésbé megterhelő mozgásformákat 

választani. Fontos a fokozatosság, apró lépésekben 

kell haladni. Aki rosszabb fizikai állapotban van, 

elhízott, esetlegesen valamilyen krónikus betegsége 

van, annak például sétával, kerékpározással, könnyű 

kocogással érdemes kezdeni. Számos lehetőség áll 

rendelkezésére annak, aki mozogni szeretne, 

alakformáló torna, aerobik stb.

Az is szempont lehet például csapatsportok esetén, 

hogy társas kapcsolatok építésére adhat lehetőséget. 

Naponta a minimum 30 perc aktív mozgás ajánlott, de 

az első napokban lehet csak 10-15 perc, majd

fokozatosan emelni lehet az időtartamot. A 

 
 



8

szakemberek legújabb ajánlásai szerint a heti 150 perc minimum mozgás 

ajánlott az egészség megőrzése érdekében. Nem feltétel, hogy naponta 

legyen meg a 30 perc, mindenki úgy építi be a heti rendjébe a testmozgást,

ahogy ideje engedi. Sportélettan kutatók szerint az sem lényeges, hogy 

egyben töltjük az adott 30 percet aktív mozgással vagy 10 perces szakaszokra 

osztjuk, ugyanazt a hatást érhetjük el. Az izmoknak 24, illetve 48 óra 

szükséges a teljes regenerálódáshoz.

4. Honnan tudom, hogy mit mozogjak?
Fontos szempont a sportolás megválasztásánál, 

hogy tisztában legyünk a testi adottságainkkal és 

a képességeinkkel. Ha valaki gyermekkorától 

kezdve nem sportol rendszeresen, hanem később 

egyik napról a másikra elhatározza, sportolni 

kezd, akkor célszerű egy orvosi vizsgálaton 

átesni, hogy az esetleges betegségek, kockázati 

tényezők és rizikófaktorok kiderüljenek, illetve az 

orvos is javaslatot tehet arra, hogy mik azok a 

sportok, amelyek nem javasoltak az egyén számára. Léteznek úgynevezett 

terheléses vizsgálatok, amelyek a fizikai terhelhetőséget mutatják meg. 

Ezeknek a vizsgálatoknak a szakértője a sportorvos, célszerű ilyen 

szakembert felkeresni.

Néhány kezdőknek javasolt sport, amihez nem kell sok pénzt elkölteni, 

könnyen beilleszthető a napirendbe. Az egyik ilyen az úszás, kezdésnek heti 

egy két nap úszás javasolt, rövid távon és rövid időtartamban, a későbbiekben 

fokozható a 

terhelés és a 

legoptimálisabb a

heti 3-4 alkalom.

A másik a futás,

amihez egy jó 

cipő kell.

Célszerű folyamatosan hozzászoktatni a szervezetet, az első időszakokban 

csak rövid ideig és rövid távon fusson. Fontos figyelni a folyadékpótlásra.
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5. Milyen sportok vannak?
A sportokat sokféleképpen lehet csoportosítani, erre nézünk most néhány 

példát a teljesség igénye nélkül:

• Csapatsportok, mint például a labdarúgás, a kézilabda, a

sárkányhajózás, a kajak-kenu, a röplabda, a kosárlabda, a futsal, a

jégkorong, a vízilabda, a rögbi, 

az amerikai foci, a paintball, az 

airsoft, a szinkronúszás, a

floorball és a frizbi, stb.

• Egyéni sportok, mint például a

futás, a golf, az atlétika, a

tájfutás, a kerékpározás, az 

úszás, a küzdősportok, a síelés, a vívás, a falmászás, a torna, a

sziklamászás, az ejtőernyőzés, a sakk, a műugrás, a tenisz, a biatlon, 

az öttusa, a lovaglás, a nordic walking, a tánc stb.

• Léteznek úgynevezett technikai sportok, például az autóversenyzés, a

motorversenyzés, a vitorlázás, a rally stb.

• És végül, de nem utolsósorban a guruló sportok, mint például a

gördeszkázás, a görkorcsolyázás és a BMX.
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A teljesítmény 
szempontjából is lehet 

csoportosítani a

sportágakat. A célzás 
pontossága számít a 

lövészet, az íjászat és 

a paintball sportokban. 

A gyakorlatok kivitelezését pontozzák például a gimnasztika, a fitness és a

testépítő versenyzőnél.

Van, ahol az erő számít, például a súlyemelésnél vagy a súlylökés esetében. 

A gyorsaság a fő szempont például a futásnál, a síelésnél, az úszásnál és 

kajak-kenunál. Az ellenféllel szemben elért/bevitt találatok száma a döntő a 

labdarúgásban, a kosárlabdában, az ökölvívásban és vívásban.

A legtöbb sportot lehet versenyszerűen és egyszerűen szabadidős
sporttevékenységként is űzni. A legtöbb sportot a szakemberek 

gyermekkorban tanácsolják elkezdeni, ugyanis ha a gyermek tehetségesnek 

bizonyul, akkor - akár egy élsportolói 

karriert is befutva - nagyobb esélye lesz 

sikereket elérni az adott sportágban.

Valamilyen rendszeres testmozgást
azonban életkortól függetlenül 
érdemes végeznünk az egészségünk 
megóvása érdekében.
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6. Trendek
Ahogy minden másban, úgy a sportban is rendszeresen változnak, azaz 
megújulnak a trendek: új sportágak jönnek létre, amelyek közül az újdonság 

hatására egyes sportok hirtelen nagy népszerűségre tesznek szert - ez tart 

egy darabig, aztán jön a következő újdonság. Napjainkban nagyon 

népszerűek az aerobik legújabb változatai: a fitness, a testépítés vagy a 

speedfitness. Trendinek számít még mindig a zumba és változatai, mint 

például az aqua zumba, a pilates és a jóga különböző típusai is.

A teljesség igénye nélkül pár „trendi” mozgásforma:

• Barre Workout, amely a balett mozdulatokat ötvözi a pilates, a jóga és 

a súlyzós edzési elemekkel.

• Rope Skipping, melynek a lényege az 

ugrókötelezés, ritmusra, csoportosan - az 

állóképesség növelésére kiváló.

• Bokwa, a dance aerobik és a zumba 

elemeit felsorakoztató zenés-táncos 

mozgásforma.

• Core Tex, amely valóban egy új mozgásforma. Az újdonság: egy 

háromdimenziós tárcsa segítségével elsősorban a hasfal és a karok 

mélyizmainak az erősítését segíti elő, az edzés nagyon intenzív max. 

20 perces időtartamban javasolt.

• Piloxing, azaz a boksz és a pilates keveréke.

• Deep work: kardioedzés jógaelemekkel.

• Kettlebell, tulajdonképpen egy füles vasgolyóval végzett erősítő 

gyakorlatok sorozata, amely Oroszországból származik.

Az új trendek magukkal hozzák az új 

sportolási szokásokat is - csak a fenti 

„trendi” sportágakat említve a személyi 

edzők iránymutatásával, illetve a velük 

közösen folytatott edzés is népszerűvé 

vált. 
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7. Mi a jó kondíció?
Kondíció alatt tulajdonképpen, a képességeknek egy olyan együttesét értjük, 

amelyek által képesek vagyunk a hatékony fizikai aktivitásra. A kondicionális 

képességek: az izomerő, a hajlékonyság, a mozgáskoordináció, az 

egyensúlyozó képességek. Ezeknek a fejlesztésével, „kondicionálásával” lehet 

elérni a jobb 

teljesítőképességet,
állóképességet.
Elérhető egy bizonyos 

optimális szint, amely 

minden embernél más:

befolyásolja például az 

életkor, a genetikai 

adottságok, a

testfelépítés. Ha ezeket a tényezőket az egyéb egyéni ismeretekkel, 

életmóddal (alvás, étkezés)

összehangoljuk, akkor hatékony 

„kondicionálást”, azaz eredményt érhetünk 

el.

A megfelelően kiválasztott rendszeres 

testmozgás hatására valamennyi 

kondicionális képesség fejleszthető egy 

bizonyos szintig: ez a szint addig ajánlott,

amíg az egyén számára reális és 

biztonságos cél tűzhető ki azzal a bizonyos 

testmozgással, amely természetesen más lesz egy fiatalabb, egészséges 

sportoló számára, mint például egy idős, cukorbeteg ember számára. Ha 

valaki elkezdi például a futást, akkor az a cél, hogy pár száz méter után ne 

kapkodja a levegőt vagy ne görcsöljenek be az izmai.

A szervezet egészét, azaz a mozgatórendszert, a keringési és légző rendszert

egy bizonyos határig lehet edzeni.
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Fokozatos terhelés hatására nő a teljesítőképesség, de mindenkinek ismerni 

kell annyira a saját testét, hogy tudja, hol vannak a határai, ha szükséges,

érdemes szakemberhez fordulni.

8. Mi zajlik a testünkben sportolás közben?
A szervezetben kétfajta energiatermelő folyamat megy végbe a mozgás során:

az aerob és anaerob. Ez annyit jelent, hogy a testünk kétfajta módon jut 

hozzá energiához.

Anaerob
mozgásról akkor 

van szó, ha az 

izmok 

működéséhez 

szükséges energia 

előállításához a 

szervezetben nem áll rendelkezésre elegendő oxigén. Ebben a tartományban 

történő mozgás csak rövid ideig tartható fenn, amit pihenési szakasz követ. 

A mozgásforma olyan gyakorlatot jelent, amelynek a kivitelezéséhez nagy 
erőkifejtésre van szükség. Az anaerob erő azt a képességet jelenti, amelynek 

segítségével egységnyi idő alatt a legnagyobb izom-összehúzódás érhető 
el. Ide tartoznak a sprint, az erősítő tornagyakorlatok, a súlyzós edzés. Ezek 

nem fokozzák a zsírégetést, hanem az izmok tömegét növelik, fejlesztik az
állóképességet. Az izom ebben az esetben a szénhidrátokból nyeri az 

energiát.

Az aerob mozgások - elegendő oxigén áll rendelkezésre - során történik a 

zsírégetés, ilyen például a kocogás, a séta, a futás stb.

Az intenzív izommunkát követően izomfájdalom, azaz izomláz alakulhat ki. 

Ennek okaként korábban a felszaporodott tejsavat tették felelőssé, de ma már 

tudjuk, hogy a tejsav igen gyorsan lebomlik, még a magas koncentráció is 

megszűnik néhány óra alatt, ezért az izomlázat valószínűleg inkább az 

izomszövet mikroszkópikus sérülései okozzák.
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Nézzük meg a többi szervet is, mi történik velük aktív mozgás közben:

Tüdő: a szervezetnek tizenötször több oxigénre van szüksége sportolás 

közben, mint normálisan, ezért kezdünk el gyorsabban és erősebben 

lélegezni. A légzésszám egészen addig fog emelkedni, míg a tüdő körüli 

izomszövet nem tud tovább tágulni. Ez a maximális oxigén kapacitás: minél 

nagyobb, annál fittebb az illető.

Rekeszizom: a diafragma is, mint minden más izom, aktívan részt vesz a 

sportolásban. Több elmélet is született, hogy miért is jelentkezik szúró érzés, 

mikor intenzíven mozgunk. Van, aki az idegszálak görcsével magyarázza, 

mások a kötőszalagokat okolják, megint mások a rossz testtartást. A lényeg, 

hogy mély levegővétellel meg lehet szabadulni tőle.

Szív: mozgás során a szív növeli az összehúzódások számát, hogy 

hatékonyan juttathasson mindenhova vért. Idővel ez lehetővé teszi a 

hosszabb és erőteljesebb sportolást, ez azonban azt is jelenti, hogy az aktív 

sportolók pulzusszáma alacsonyabb nyugalomban, mint a nem sportolóké.

Gyomor és belek: mivel mozgás közben az

izmoknak, főképp a vázizmoknak 

van szüksége vérre, ezért az 

emésztőrendszer a szokottnál 

kevesebbet kap, vagyis a teljes 

emésztési folyamat lelassul.

Agy: a fokozott vérkeringés az agyra is hatással van, ugyanis a mozgással 

egyidejűleg az agy is aktívabban kezd működni, folyamatos készenléti 

állapotba kerül. A rendszeresen sportolóknál az agy hozzá van szokva ehhez 

a nagyobb vérmennyiséghez, így képes bizonyos funkciókat kikapcsolni,

illetve akár védelmet nyújtani olyan betegségek ellen, mint az Alzheimer vagy 

a Parkinson kór.
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Vesék: mozgás közben a vesék annak függvényében működnek, hogy 

mennyit izzadunk, ugyanis a fokozott izzadás amúgy is kiválasztja a vizet, ami 

csökkent veseműködést eredményez, a mozgás után azonban fokozottabbá 

válik a fehérje kiválasztás a veséken át, a vesék hormonális része is 

aktiválódik, hiszen a kortizon elengedhetetlen az energiák mozgósításához.

Bőr: a szervezet mozgás közben, mint egy gép, hőt termel, amit valamilyen 

formában el kell távolítani: ennek érdekében a bőr hajszálerei kitágulnak és 

maximális kapacitással hőt adnak le, meggátolva ezáltal a túlmelegedést.

Arc: az arc kapillárisai vagy hajszálerei kitágulnak, ezáltal okozva a kipirulást, 

ami a mozgásos tevékenység után jelentkezik.

Ízületek: a testmozgás hatszorosan is megterhelheti az ízületeket, mint a 

normál testsúly, ezért javasolják szakemberek azt, hogy az aktív sportolók 

olyan sportot is iktassanak be a mindennapi tevékenységbe, ami

tehermentesíti az ízületeket. Például az úszás.

9. Miért fontos a bemelegítés és a levezetés sport után?
Az alapos bemelegítés növeli a teljesítményt, valamint fontos szempont az is,

hogy a lehető legkisebbre csökkenti az esetleges sérülések kockázatát. A 

bemelegítés során az ízületekben található nedvtermelés fokozódik, ezáltal az 

ízület könnyebben mozog, emelkedik a pulzusszám, megindul a verejtékezés.
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A megfelelő bemelegítés időtartama hozzávetőleg 15 perc, de ez egyénenként 

változhat: függ az életkortól, az edzettségi állapottól, a sportágtól. Kezdésként 

érdemes „kardio - tréninget” végezni az egyenletesen emelkedő pulzusszám miatt,

olyat, amely az egész testet átmozgatja, például kerékpározás, kocogás, lassú futás. 

Dinamikus gimnasztikai gyakorlatok segítségével az izmok és ízületek 

átmozgatása a következő lépés: ilyen például a karkörzés, a guggolás, a

láblendítés, a fekvőtámasz stb. Fontos azokat az izmokat külön is

bemelegíteni, amelyeket az edzés során leginkább használni fogunk.

Az edzés végén fontos a nyújtás, 

mivel a mozgás hatására az 

izmok rövidülnek, korlátozódik az 

ízületek nyújthatósága, azaz a 

hajlékonyság. Az izmok görcsös 

állapotba is kerülhetnek, ez 

hatékonyan elkerülhető a 

nyújtással. Más szempontból is 

fontos a megfelelő levezetés: segítségével elkerülhető a pulzusszám hirtelen 

csökkenése, a szív- és érrendszernek van ideje lelassulni és a légző rendszer

is visszaállhat eredeti állapotába.

10.Mozgás és fogyás
A zsírégetés az aerob mozgásformák hatására következik be a szervezetben:

ha oxigénben gazdag a mozgás környezete, az oxigén az izmokhoz eljutva 

hatékonyabban segít a mozgás kivitelezésében. A lassú egyenletes erőkifejtés

hatására kezdődik meg a lerakódott zsír bontása. Egy korábbi fejezetben szó 

volt róla, hogy a hirtelen nagy erőkifejtéshez szükséges energiát az izmok a 

gyorsan mozgósítható szénhidrátból nyerik, tehát nem a zsírt bontják.

A legfontosabb a fogyás szempontjából, hogy bármilyen mozgásformát is 

választunk a lényeg a kitartás, mert csak hosszútávon vezet eredményre.

Aki túlsúllyal rendelkezik, annak tudomásul kell vennie, hogy az étkezés 
megváltoztatása mellett a mozgás is elengedhetetlen a fogyáshoz.
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A szervezetben az energiaegyensúly megbomlása vezet az elhízáshoz,

amikor a bevitt és a leadott kalória aránya eltolódik. Ahhoz, hogy a lerakódott 

zsírt a szervezet elégesse, szükség van a bevitt energia csökkentésére, a 

leadott energia fokozására, ebben segít a mozgás.

Nagyjából 30 perc közepes intenzitással végzett sport után kezdődik el a 

zsírégetés - ha ezt a időt nem várjuk meg, olyan mintha el se kezdtük volna a

„fogyást”.

A lényeg a pulzusszám emelkedése és annak szinten tartása. Nem szabad, 

hogy nagyon megemelkedjen a pulzus, a légzés is maradjon végig 

egyenletes: ha már kapkodni kell a levegőt az nem jó.

A jó és hatékony példák a zsírégető aerob mozgásokra: kocogás, 

kerékpározás, görkorcsolyázás, falmászás.

11.Táplálkozási tanácsok
Az egészséges élelmiszerekből összeállított kiegyensúlyozott étrend az 

egyik feltétele, hogy eredményt érjünk el esetlegesen a fogyásban vagy csak 

egyszerűen képesek legyünk hatékonyan sportolni.

Akár a fölösleges kilók leadása a cél, akár az 

alakformálás, az állóképesség növelése, fontos, 

hogy kellően odafigyeljünk a táplálkozásra is. 

Fontosak a vitaminok, ásványi anyagok és a

nyomelemek: ezek biztosítják a szervezet 

biokémiai folyamatainak megfelelő működését. 

Ha nem figyelünk oda a bevitelre, a szervezet immunrendszere legyengül és 

betegségek, fáradékonyság jelentkezhet.
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A testmozgás plusz megterhelést jelent, ezért lényeges, hogy megfelelő 

energiát biztosítsunk, azaz pótolni kell a tápanyagokat!

Ha anaerob mozgásformákat végzünk, például súlyzós edzést, akkor fontos a 

szénhidrát bevitele is. Ha lassú, kitartást igénylő, zsírégető sportot választunk 

és nem a fogyás a cél, akkor fontos az elégetett zsírok pótlása. A fehérjék
építik fel többek között az izomszövetet is, ezért ezek bevitelére is oda kell 

figyelni: bevihetjük növényi (hüvelyesek, borsó, bab) fehérjék és állati (húsok, 

halak, tejtermékek) fehérjék formájában.

Ne feledkezzünk meg a napi szükséges 

folyadékbevitelről: normál körülmények között 2 liter 
folyadék ajánlott, de az intenzív mozgás és például a 

nyári meleg hatására is a szerveztünk folyadékigénye

megnő 2,5-3 literre.

A folyadékbevitelnél - a folyadék pótlás és az 

egészséges életmód szempontjából - fontos, hogy a

bevitt folyadék tiszta víz vagy frissen facsart

gyümölcs- és zöldséglevek vagy gyógyteák legyenek.

A változatos, kiegyensúlyozott táplálkozás lényeges: semmi nem tiltott csak a 
mennyiségre és minőségre érdemes odafigyelni!
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12.Szteroidok és a testmozgás
A szteroidok olyan szerves vegyületek, amelyek nagyon fontosak az emberi 

testnek. Ilyenek például a 

vitaminok és a sejtek 

anyagcseréjét szabályozó 

hormonok. A saját 

szervezetünk is termel 

különböző hasznos 
szteroidokat az érés 

során, ám ezek mellett 

nagyon sok olyan 

szteroiddal is 

találkozhatunk, amelyeket 

mesterséges úton 
állítanak elő, használatuk súlyosan károsíthatja a szervezetet.
Ezekhez főleg tabletta formájában lehet hozzájutni, de találkozhatunk olyannal 

is, amit injekcióként lehet a szervezetbe juttatni. Ezeket főleg testépítők 

használják azért, hogy kevesebb munkával tudják növelni izmaikat.

A mesterséges szteroidok nem megfelelő alkalmazása súlyosan terhelheti a 
májat, de akár visszafordíthatatlanul károsíthatja is azt, valamint hatására a

test anyagcseréjében zavar jelentkezhet, emellett a testen is jól látható jelei 

lehetnek hatásának: Például a férfiaknak megnőhet a melle vagy a nőknek 

szakálluk is nőhet. 

Ritkábban az élsportolók körében is előfordul az ilyen szerek használata, azért 

hogy növeljék a teljesítményüket. A szteroidok szedése különböző 

vizsgálatokkal kimutatható, aminek következménye lehet, hogy a sportolót
kizárják a versenyből, vagy akár el is tilthatják attól.
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13.Hasznos web címek és oldalak, a teljesség igénye nélkül.
• A nemrég indult www.sportolanemzet.hu honlap nagyon sokféle sportágnak, 

szabadidős és mozgásprogramnak ad helyet és lehetőséget a 

bemutatkozásra. A sportágakat különböző csoportokba kategorizálja egészen 

az extrém sportoktól a labdajátékokon át az ügyességi sportokig. A weboldal 

azért hasznos, mert amellett, hogy bemutatja a sportágakat, azt is

megtudhatjuk, hogy milyen felszerelések, eszközök, kiegészítők és kitek

szükségesek annak végzéséhez.

A honlapon a sportágak bemutatása mellett különféle sportolással összefüggő

híranyagból, szakmai és a sportszakmát több éve hatékonyan művelő 

sportszakemberek által feldolgozott cikkekből is szemezgethet az ide látogató.

• A www.hajraegeszseg.hu weblap „Ezt próbáld ki!” című rovatában sok 

érdekes, az egészségmegőrzés és a kapcsolódó hatékony mozgásformákról 

szóló cikkel és érdekességgel találkozhatunk: a cikkek zömében a 

hatékonyságra, valamint a sportágak leírására építenek - a laikus számára is 

értelmezhetően vezetik be az egyént a sport, mint mozgásforma lényegébe,

bemutatva az esetleges előnyöket és hátrányokat.

• A www.sporthirado.hu honlap sportágak szerint rendezi a cikkeket különböző 

kategóriákban: az oldal böngészésével mindig naprakészek lehetünk mind a 

magyar, mind a külföldi sportesemények eredményeiről. A weboldal a 

linkcenterével arra is lehetőséget biztosít, hogy bizonyos mérkőzéseket 

élőben nézzünk végig. 

• A www.sport.weblink.hu oldalon sportokkal foglalkozó hírportálokra, illetve 

sportágak szövetségeinek honlapjára átirányító oldalakat találunk.

• www.hatharom.com a híres angol-magyar eredményt névként viselő honlapon 

főként a labdarúgásra helyezik a hangsúlyt: nyomon követhetjük a hazai és 

nemzetközi mérkőzések eredményeit, de emellett más sportágakkal 

kapcsolatos híreket is olvashatunk.
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