Az elmúlt hónapok írásain „keresztül” futottunk…, várost néztünk…, majd ôsszel bekerültünk a négy fal közé és aerobikoztunk, közben pedig beköszöntött a tél, és kimozdulunk a szabadba. Mikor a hômérô higanyszála a zérus Celsius köré csökken, a legtöbben bebújnak a szobák melegébe és meleg teát szürcsölve várják a rügyfakadást. Pedig
számos elônye van a téli szabad levegôn történô sportolásnak is. Kellô elôvigyázatossággal és felkészüléssel felejthetetlen élményt nyújthat egy szép hófedte vagy jégborította táj, ahol nem hallani mást, csak a sílécek surranását
vagy a korcsolya karcoló hangját.

Mozgás a szabadban, télen
Természetesen a hidegnek és a
szabadban való sportolásnak vannak
veszélyei is, ezért alaposan fel kell rá
készülni. Bármelyik téli sportot választjuk, kell hozzá egy edzô, akitôl mind a
szárazföldön, mind a kijelölt sportpályán leckéket kell vennünk, hogy balesetmentes és igazán élvezhetô sportolást, kikpacsolódást tudjunk magunk után.
Mi is történik
a szervezetünkkel
a hidegben?
Ami biztos, hogy hideg hatására
összehúzódnak az erek, a szervezet
több kalóriát használ a hôegyensúlyunk fenntartására. Szívbetegnél a
tartós hideg ritmuszavarokat, véralvadási zavarokat okozhat. Nem megfelelô öltözet esetén a szervezetünk
kihûlhet (ez fôleg a sportolás befejezése után vagy sérülések esetén
fenyeget) vagy a hidegtôl védetlen
(vagy nem megfelelôen védett) területeken fagyási sérülések is keletkezhetnek. Kellô odafigyeléssel, megfelelô
öltözettel, a fokozatosság betartásával és a megfelelô mozgásforma kiválasztásával a mellékhatások kiküszöbölhetôek. Egy 2002-es összefoglaló
vizsgálat szerint a hideghatás nem
gyengíti az immunrendszert, sôt, erôsebbé és ellenállóbbá teszi. A kérdés
jogos, hogy akkor miért leszünk mégis betegek, és miért küzdünk többen
felsô légúti huruttal télen és ôsszel,
mint nyáron vagy tavasszal. A kutatások azt bizonyítják, hogy a helytelen
életmód, a nem megfelelô táplálkozás

következtében a nyár elmúltával (ahol
a képzôdött D-vitamin támogatja az
ellenálló képességünket) immunrendszerünk állapota romlik és a téli hónapok végére, tavasz elejére éri el a
mélypontot. Ezért télen (is) rettentôen
fontos a vitaminpótlás és a kiegyensúlyozott, vegyes táplálkozás.
A sífutás—
a kalóriaégetés királya
A sífutás a téli sportágak közül az a
sport, amely valóban minden izmot
megmozgat. A sífutás mozdulatsora
ugyan hasonlít a futáséhoz, de mivel
bot van a kezünkben, a karizmaink is
erôteljesen dolgoznak, különösen,
hogyha hátrafelé is meghúzzuk a mozdulatot. Nem véletlen, hogy a sífutóknak szépen kidolgozott a tricepszük,
és még a hátizmok is bekapcsolódnak a mozdulatba. Sífutáskor az
izmok 90%-át használjuk. Ha például
összehasonlítjuk a spinninggel, ott a
mozdulatok nagy része statikus, kiálláskor a felsôtest meg sem moccan. A
sífutásnál azonban minden izom dinamikusan mozog, egy-egy olyan fázis
kivételével, amikor a csúszás közben
megáll a test, és statikus a mozdulat.
Rendkívüli módon erôsíti a farizmokat,
a kar és a hát izmait. Ezen kívül fejleszti az egyensúlyérzéket. A klasszikus sífutás, ami a jobb kéz-bal láb
keresztirányú mozgásra épül, megköveteli az agyféltekék koordinációját,
amely nemcsak a gyermek-, hanem a
felnôttkori „disz”-ekre is jótékony
hatással van. A sífutás azoknak is
ajánlott, akik sérülés, gerincsérv vagy

térdfájdalmak miatt a lesiklásról már le
kell, hogy mondjanak. Ezt a sportágat
ráadásul sosem késô elkezdeni.
Tanácsok kezdôknek:
• Csak fokozatosan!
• Készülj edzôteremben, elipszistréneren, futópadon!
• Vigyél magaddal elegendô folyadékot és valami harapnivalót.
• Öltözz rétegesen, ugyanakkor
lazán, hogy legyen elég helyed
a mozgáshoz.
• Ne feledd! Fô a biztonság:
mindig legyen valaki, aki tudja,
hová mész, és mikor várható,
hogy visszaérkezel, ugyanis
hideg idôben rövid idô alatt
könnyen ki lehet hûlni.
Síelés — a hegyek királya
A sífutással szemben a lesiklás
rövidebb energiabefektetést igényel,
hiszen a legtöbb pálya néhány perc
alatt teljesíthetô. Ilyenkor az elsôdleges mozgató izomcsoportjaink vannak kitéve az erôs igénybevételnek: a
négyfejû combizom, a vádli és a láb
összes izma dolgozik, formálódik.
Kisebb mértékben dolgoznak a hasizmok is, melyek egyensúlyban tartják a
törzset, és erôsödik a kar, amennyiben botot is használsz.
A lesiklás fejleszti az egyensúlyt, a
rugalmasságot, a mozgékonyságot,
és erôsíti a láb izmait, valamint a törzsizmokat, de nem terheli úgy a hátizmokat, mint például a vízisí.
Folytatás a 32. oldalon
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Folytatás a 31. oldalról
Tanácsok kezdôknek:
• Pályát a felkészültséged szerint
válassz (zöld: kezdô, kék: haladó, piros: jól síelô, fekete: csak
bátraknak és profiknak).
• Felvonózni is meg kell tanulni,
ezért érdemes a felvonók típusát is figyelembe venni a pályaválasztás során. A tányéros,
csákányos felvonón léccel kell a
csúcsra jutnod vontatás közben. A libegô vagy kabinos
megoldásnál lecsatolt léccel
egy üveg „buborékban” éred el
a kiindulási pontot.
• Fontos odafigyelni a fáradtságra
is, hiszen a koncentráció hiánya
kontrollálatlan mozdulatokhoz
vezethet. A legtöbb sérülés
síeléskor a nap végén történik,
amikor elindulunk arra a „na, még
egy utolsó” menetre, aminek
aztán sérülés is lehet a vége…
• A folyadékpótlásra is ügyelni
kell, még ha a hideg miatt nem
is érzed magad szomjasnak.
• Elengedhetetlen a minôségi
síöltözet, ezek általában jól bírják
a strapát, és jó pár évig hordhatóak, tökéletesen ellenállnak a
viszontagságos körülményeknek.
• Fontosak a kiegészítôk, mint a
síszemüveg, az aláöltözet, a
zokni, valamint a sapka.
• A sífelszerelést érdemes kezdôként bérelni, mert több fajta léc
is létezik, meg kell tapasztalni,
melyik számunkra a legélvezetesebb és aztán alkalomadtán
befektetni egy ilyen lécre és
síbakancsra.
Snowboard —
szabadság egy deszkán
A snowboardozáskor a vádlit, a
térdet és a négyfejû combizmot dolgoztatjuk meg leginkább, mivel ezeket
használjuk deszkánk irányításához;
míg a boka és a lábfej izmait a kormányzáshoz, a hasizmokat pedig
egyensúlyunk megtartásához vesszük
igénybe. A legújabb orvosi kutatások
kimutatták, hogy a snowboard, akárcsak más szabadtéri sportok kellemes
izgalma, jótékony hatással van a mentális egészségre is, mivel fokozottan
stresszoldó hatású. A snowboard ezen
felül javítja a vérkeringést is.
Tanácsok kezdôknek:
• Olyan terepet válassz, ami
megfelel a képességeidnek!
• A jobb hatásfokú edzés érdekében bevállalhatsz nehezebb
terepet is, de csak, ha biztosan
megbirkózol vele.
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A legfontosabb a magunk és sportoló társaink biztonsága
Mivel hazánk nem tobzódik sípályákban és hegyeink is inkább csak
dombok, sajnos a téli sportok etikai és sportolási szabályait sokan nem
tartják be vagy nem is ismerik. Befejezésképpen jöjjenek a WHO által is
támogatott síelési és pályahasználati alapszabályok.
1. A többi síelô és snowboardos figyelembevétele
Minden síelônek és snowboardosnak úgy kell viselkednie a pályán,
hogy senkit ne veszélyeztessen, és ne okozzon kárt másnak.
2. A sebesség és a haladási irány uralása
Sebességét és haladási módját képességeinek, a terep-, hó- és
idôjárási viszonyoknak, valamint a pálya telítettségének megfelelôen kell megválasztania.
3. A haladási irány megválasztása
A hátulról érkezô síelônek és snowboardosnak úgy kell megválasztania haladási irányát, hogy az elôtte haladó síelôt és snowboardost ne veszélyeztesse.
4. Elôzés
Elôzni lehet fentrôl vagy lentrôl, jobbról vagy balról, de mindig csak
olyan távolság megtartásával, mely a megelôzött síelônek vagy
snowboardosnak minden mozgásához elegendô helyet hagy.
5. Beérkezés a pályára, elindulás és lejtôn felfelé haladás
Minden síelônek és snowboardosnak, aki lesiklópályára érkezik,
megállás után újra elindul, vagy lejtôn felfelé akar haladni, felfelé és
lefelé is meg kell gyôzôdnie arról, hogy ezt magára és másokra
nézve is veszélytelenül teheti meg.
6. Megállás
Minden síelônek és snowboardosnak el kell kerülnie, hogy szûk
vagy át nem látható helyeken a lesiklást szükségtelenül feltartsa.
Ha ilyen helyen esik el a sízô vagy a snowboardos, akkor a lehetô
leggyorsabban szabaddá kell tennie a helyet.
7. Felfelé vagy lefelé haladás gyalog
A lejtôn felfelé vagy lefelé gyalog haladó sízônek vagy snowboardosnak a pálya szélén kell haladnia.
8. A jelzések figyelembevétele
Minden síelônek és snowboardosnak figyelembe kell vennie a
jelzéseket és jelöléseket.
9. Segítségnyújtás
Baleset esetén minden síelônek és snowboardosnak kötelessége
segítséget nyújtani.
10. Igazolási kötelezettség
Minden síelônek és snowboardosnak, tekintet nélkül arra, hogy
tanú vagy résztvevô, felelôs vagy nem, baleset esetén meg kell
adnia személyi adatait.

• Viselj megfelelô védôfelszerelést:
sisakot, csukló- és térdvédôt.
• Ne légy forrófejû: ha kezdô vagy.
Korcsolyázás — a kecsesség
és a keménység harca
A korcsolyázás különleges sportág, hiszen minden szempontból
hatással van a fittségre, és akár egy
életen át is ûzhetô, csoportosan vagy
egyedül is. Korcsolyázáskor kevésbé
ütközik a láb a talajjal mint mondjuk
futás során, ezért — hacsak nem
ugrasz nagyokat — jótékony hatással
van az altest izmaira, a csípôizomra, a
térd körüli izmokra, a négyfejû combizomra és a vádlira. A korcsolyázás
ezen felül javítja az egyensúlyt, a
rugalmasságot, a gyorsaságot és a
mozgékonyságot. A különbözô korcsolyastílusok ugyanakkor más-más
izomtónust fejlesztenek. A gyorskor-

csolyázóknak erôsebb a combjuk, a
mûkorcsolyázó férfiak pedig a partner
emelgetésétôl erôsebb felsôtestet fejlesztenek. A korcsolyázás másik haszna, hogy kezdôként is könnyen égetheted a kalóriákat. Elôször ugyanis
még az is sok energiába kerülhet,
hogy néhány kört tegyél, késôbb,
ahogy egyre jobban megy, fejlesztheted az erôdet és a kitartásodat.
Tudósok 20—25 sportágat hasonlítottak össze, melyben azt vizsgálták,
hogyan hatnak a fittségre és a jó közérzetre. A korcsolyázás az elsô három
között végzett, mivel alakformálásra
kiváló, hiszen a láb izmait és a farizmot formásítja, emellett pedig a törzs
izmait is jól megmozgatja, mivel korcsolyázás közben egyensúlyban kell
tartanunk a felsôtestünket is. Ezen
felül fejleszti az egyensúlyérzéket, a
koncentrációképességet, valamint

ugyanolyan hatékony mint a futás, de
nem terheli az ízületeket, mert nem
érkezünk zökkenéssel a talajra.
Tanácsok kezdôknek:
• Amikor a jégre lépünk, mindenképpen húzzunk kesztyût,
mert eséskor nagy a veszélye
annak, hogy egy másik korcsolyázó a korcsolya élével
megvágja a kezünket.
• Kezdôk húzzanak térd- és
könyökvédôt. Ezekbôl ma már
nagyon jó minôségûeket lehet
kapni, melyek nem is látszanak
a ruha alatt.
• A korcsolyánk legyen mindig jól
megélezve, azt még akkor is
érdemes szakemberhez vinnünk, ha teljesen újonnan vásároltuk. Egy életlen korcsolyával
ugyanis balesetveszélyes a
közlekedés, mivel nehezen
vagy egyáltalán nem kontrollálhatók vele a mozdulatok.
Téli kocogás —
a depresszióûzô
A hûvösben való futásnak teljesen
más hangulata van, mint a melegben
izzadva szelni a kilométereket — nincs
is annál felfrissítôbb érzés, mint amikor a csípôs levegôtôl kipirul az arcod,

leheleted pedig iránytûként rohan
elôtted. A futás kikapcsol, elûzi a téli
depressziót, megnöveli a tüdôtérfogatot, erôsíti a szívizomzatot és a csontozatot is! Heti 3 alkalomtól pedig
garantáltan megmenekülsz a téli
plusz kilóktól!
Tanácsok kezdôknek:
• Öltözz fel jól! Egy meleg pulcsi
és egy vastag legging/melegítô
dukál a hidegben, egy vagány
fülmelegítôtôl pedig a füleid
sem fagynak majd le.
• Befejeztével azonnal levenni az
izzadt, nedves öltözetet és
gyorsan szárazra cserélni.
• Csak kocogás legyen, most a
csúcsfutások maradjanak az
edzôtermek futópadjainak.
Síbiciklizés —
az extrémek sportja
Figyelem! Ez a sport az extrém kategóriába sorolandó, így az amúgy adrenalinhiányos hidegben kifejezetten a
bevállalósaknak ajánlott! Irány a Normafa dimbes-dombos lejtôi! Akárcsak
a kétkerekûzés, ez a sport is átmozgatja minden végtagodat, de fôként a
combjaidon érzed majd a hatást!
Snowbike-okat már itthon is beszerezhetsz, de ezek is bérelhetôek.

Tanácsok kezdôknek:
• Bukósisakot elô!
• Szórakozás indul!
• Másnapi izomláz garantált.
Nincs évszak, amikor ne lehetne
találni egy olyan mozgásformát, amit
vagy a szabadban vagy edzôtermi
keretek között szívesen végezne az
ember. Sok mindent ki kell próbálni és
elég, ha csak egybe beleszeretünk,
máris kész egy újabb életforma, melynek stabil része lesz a mozgás.
Haris Éva
egészségügyi szaktanár
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