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Összefoglaló 

A vizsgálat célja Drinkwater és Ross antropometriai módszerével jelle-
mezni az egyes játékosok testösszetev iben mutatkozó sajátosságokat. Els -
sorban a testzsír és izomtömeg mennyiségének kimutatása mellett az átlagos-
tól való eltérések elemzése. A Heath-Carter féle testalkat tipizáló eljárással a 
játékosok szerepkörönként elkülöníthet  egyéni alkattípusának meghatározá-
sa. Szomatotípus összehasonlítások más sportágat z kkel és nem sportoló 
f iskolásokkal. A kézilabdában fontos néhány motorikus képesség tesztelé-
sével a csapat teljesít képességének becslése. 

Kulcsszavak: testösszetétel elemzés, testalkat tipizáló módszer, testalkat 
típusok, metrikus és plasztikus index, alkatháló, leíró statisztika, antropo-
metria paraméterek. 

Abstract 

The purpose of this study is to characterize basic body constituent fea-
tures of individual team players adopting Drinkwater and Ross’ anthropom-
etrical method, with particular emphasis on deviations from the average in 
body fat and muscle volume. Heath and Carter’s categorizing procedure is 
used to determine the particular build types of players, in association with 
their specific roles in the team. A somatotype-theoretic comparison is made 
between the players of the handball team and athletes in other sports on the 
one hand and non-athlete college students on the other. The team’s perform-
ance is estimated by testing some handball-specific motor skills of the players. 
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Bevezetés 

F iskolánk n i kézilabda csapata 15 éve megszakítás nélkül résztvev je 
az NBII-es bajnokságnak. Az évente megújulás sajátossága a csapatnak, amit 
a folytonosság érdekében az edzésmunkával tudunk kompenzálni. A képes-
ségek magasabb szinten tartásával pótoljuk a rutintalanságból adódó hátrá-
nyainkat. Heti négy edzésünk e szinten tartáshoz elegend . A rendszeres 
edzés és versenyzés kedvez  hatásait követhetjük nyomon a különböz  alka-
ti paraméterekben. 

Szomorú tény, hogy az utóbbi években jelent sen csökkent a testnevelés 
szakra felvételt nyert nappali tagozatos hallgatók körében a versenyszer  
sportolást folytatók száma. A tendencia tartósságával pár év múlva nem tu-
dunk megfelelni a 2. osztályú elvárásoknak.  

Valószín síthet , hogy az edzettséggel együttjáró pozitív alkati és moto-
rikus jellemz k hanyatlani fognak.  

Ma még csak sejthet  az a veszély, ami a teljesít képesség visszaeséséb l 
a jöv  testnevel  tanárai munkáján keresztül az iskolai testnevelésben jelent-
kezni fog. 

A rendszeres testmozgás, sportolás egyéni és társadalmi érdek, melyben a 
példamutató testnevel  tanároknak kulcsszerep jut. 

Irodalmi áttekintés 

A hazai sportantropológiai kutatások megalapozásában FARMOSI I. és 
MÉSZÁROS J. munkássága kiemelked . 

FARMOSI (1) a kaposvári közép- és f iskolások testi és motoros fejl dé-
sét vizsgálta. 

MÉSZÁROS és társai (1979) élvonalbeli magyar sportoló n k szomato-
típusát tanulmányozták. Valamennyi csapat – összetett versenyz k; futóatlé-
ták; kosár-, kézi- és röplabdázók – szomatotípusának középértéke a centrális 
mez ben helyezkedett el. 

MÉSZÁROS–MOHÁCSI–SZMOSDIS (2) mintegy 6000 7–15 éves fiú 
és lány testalkat vizsgálatát végezte el. 

EIBEN (1981) 29 kézilabdázó szomatotípusát jellemezte. Összehasonlí-
totta a korábban általa vizsgált kosár- és röplabdázók adataival. Míg e két 
utóbbi sportág játékosainak közel azonos volt a szomatotípusa, a kézilabdá-
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zóké jelent sen eltért az endomorf és ektomorf komponensek differenciái 
miatt. 

FARMOSI–CSÁSZI–SEMJÉN–SEBESTYÉN (3) a sárospataki, kecs-
keméti, debreceni, jászberényi, budapesti tanítóképz  f iskolán és testneve-
lési f iskola n i hallgatóinak motorikus vizsgálatát, valamint szomatotípus 
összehasonlítását végezte el. 

FARMOSI (4) a magyar sportoló n k testösszetétele és szomatotípusa 
vizsgálatában (1986) kézilabda kapusokat és mez nyjátékosokat is összeha-
sonlított. Mindkét poszton játszók a centrális és endo-mezomorf kategóriák-
ban szóródnak. A kapusoknál nagyobb endomorfiát, míg a mez nyjátéko-
soknál nagyobb mezomorfiát tapasztalt. 

S. TEMESI Zs. (5) hallgatón  szakdolgozatában a TF n i kézilabda csa-
patát vizsgálta. 

BOCZ Á. (6) az egri f iskolás hallgatók (N=200) szomatotipizálását vé-
gezte el (1989). A nem testnevelés szakos n k testalkatában az I. komponens 
(endomorfia) dominanciáját állapította meg, szemben a testnevelés szakos 
n kkel, akiknél az I. és II. komponens (endomorfia és mezomorfia) együttes 
túlsúlyát mérte. 

A vizsgálat célja, hipotézisek 

A sportágra kiterjed  nagyobb kutatás els  állomásának tekintend  ez a 
tanulmány. Az alábbi kérdések merültek fel: 

– Az alapvet  testösszetev k arányában milyen eltérés tapasztalható az 
átlag populációval összevetve a kézilabdázókat? 

– A játékosok játékban betöltött szerepkörei alapján differenciálhatók-e 
az egyes szomatotípusok? 

– A motorikus képességekben a minta mennyire heterogén? 
– Az alkati paraméterekben milyen sajátosságok mutatkoznak? 
– A testösszetev k aránya különös tekintettel a zsír- és izomszövetre. 
A mérési eredményekb l az átlag populációtól eltér  tulajdonságokkal 

rendelkez  mintát valószín síthetünk. 
Nyomon követhet k a sportolással járó pozitív tendenciák az alkati össze-

tev k és motorikus képességek terén. 
A minta elemszámának kés bbi emelésével az itt jelentkez  tendenciák 

meger síthet k. 

Minta és módszer 

A transzverzális vizsgálatba az NBII-es n i kézilabda csapat játékosait 
vontam be (N = 16). Az átlag életkor 21,5 év volt. A játékosokkal ismertet-
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tem a kutatás célját, a felméréseken és teszteléseken vállalták az együttm -
ködést. 

Az antropometriai méréseket a Nemzetközi Biológiai Program útmutatá-
sai alapján végeztem. A vizsgált paraméterek: testmagasság (TTM), testtö-
meg (TTS), mellkas szélesség (MKS), mellkas mélység (MMG), vállszéles-
ség (VAS), alkarkerület (AKK), kézkerület (KZK), feszített felkarkerület 
(FFK), felkarkerület (FK), lábszárkerület (ASK), könyökszélesség (HUS), 
térdszélesség (TDS), csíp szélesség (CRS), csuklókerület (CUK), combke-
rület (COK), bokakerület (BOK), mellkaskerület (MKK), bicepsz (BR)-, 
tricepsz (TR)-, lapocka (LR)-, csíp  (CSR)-, has (HR)-, comb (COR)- és 
lábszárred  (MSR). 

A növekedési típust (metrikus és plasztikus index) CONRAD módszeré-
vel jellemeztem. A szomatotípust HEALTH és CARTER eljárásával hatá-
roztam meg. A relatív testzsírtartalmat PARÍZKOVÁ (1961) módszerével 
becsültem. 

A kondicionális képességeket öt motorikus próbával – 30 m futás a gyor-
saság (FUT), 0,6 kg-os medicinlabda dobás a löv er  (MEDDOB), helyb l 
távolugrás a láb robbanékony er  (HTÁV), 30 m labdavezetés a kar-, láb- 
gyorskoordináció (LABDAVEZ) és falrapasszolás 4 m-r l 30 sec-ig a labdás 
ügyesség – mértem. 

A mért paramétereket és változókat az általában használt leíró statisztikai 
számításokkal jellemeztem: átlag, szórás, középhiba, legkisebb-legnagyobb 
érték és széls  értékek különbsége. 

Eredmények 

KézilabdajátékosokKézilabdajátékosok testalkat típusai testalkat típusai 

((HeathHeath--CarterCarter))

Centrális

Ektomorf

Kiegy.mezomorf

Endo-mezomorf

 

1. ábra: Kézilabda játékosok testalkat típusai (Heath-Carter) 
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Az alkathálón jelölve jól látható, hogy a sportolókat jellemz  6 alkattípus 
kategóriából 4 típus fordult el  a mintában. Legtöbben (8 f ) a centrális al-
kattípusba tartoznak. Posztjuk szerint 2 kapus, 2 beálló, 2 széls , irányító és 
átlöv  játékosok. A játékosok másik nagyobb csoportja (5 f ) az endo-
mezomorf kategóriába tartozik. Posztjuk szerint 2 átlöv , irányító, kapus és 
széls . Kiegyensúlyozott mezomorf típus 2 széls  játékos, míg egy átlöv  
ektomorf alkatúnak bizonyult. 

A csapat játékosaira tehát a centrális és endo-mezomorf testalkattípus jel-
lemz . Ez megfelel több kutató (FARMOSI, MÉSZÁROS, STEPNICKA, 
EIBEN) korábbi eredményeinek. Más sportjátékosokkal összevetve a kézi-
labdázók testalkat variabilitása a legnagyobb. A kosárlabdázók f leg centrá-
lis, a röplabdázók endo-mezomorf, míg a labdarúgók kiegyensúlyozott-
mezomorf alkattípusúak. 

A kézilabda játékosok alkattípusainak és játékpozíciójuk összehasonlítá-
sakor nem fedezhet  fel semmilyen megfelelés. Véletlenszer en a két leg-
gyakoribb alkattípusban – centrális és endo-mezomorf – szinte minden 
posztról találunk játékost. Úgy t nik, nem lehet alkattípus alapján ideális 
játékpozíciókat megkülönböztetni. 

 

2. ábra: A kézilabda játékosok testalkat típusai (Heath-Carter) 
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A metrikus (MIX) és plasztikus (PLX) indexek értékei csupán meger sí-
tik a szomatotípus kategóriákat. A MIX negatív értékei jelzik a sportolás, 
edzés során pozitívan alkalmazkodó mozgatórendszer fejlettségét. A PLX 
magasabb értékei eredményesebb sportteljesítményt feltételeznek. 

 

3. ábra: A nem testnevelés szakos hallgató n k szomatotípusa –  

1985 (N=58) 

Az alkathálón megjelenített alkattípusok az egri f iskolán mért nem test-
nevelés, f leg humán szakos f iskolai hallgató n ket mutatja. Összehason-
lítva a kézilabdás lányok alkattípusaival szembeötl  a különbség. A nem 
sportoló n k az endomorfia irányába tolódtak el er teljesen. A mozgássze-
gény életmód miatt nagyobb zsírraktározódás jelenthet kielégít  indoklást. A 
kézilabdás n knél (testnevelés szakosok) a felvételi követelmény eredmé-
nyes teljesítése egyfajta szelekcióként is funkcionált, amely e téren inkább a 
mezomorfia irányába mutat közeledést. 

 

149 



 

M
o

to
ri

k
u

s 

te
sz

te
k

 

A
la

p
ve

t
 

je
ll

eg
ek

 

S
zé

le
ss

ég
i 

p
a

ra
m

ét
er

ek
 

K
ö

rf
o

g
a

to
k 

B
rr

ed
k 

H
ea

th
-

C
a

rt
er

 

C
o

n
ra

d
-

in
d

ex
ek

 

D
ri

n
k

w
a

te
r 

fr
a

k
c.

 

4. ábra: A kézilabda csapat motorikus és alkati mutatói (N=16) 

A vizsgált motorikus tesztek (5), antropometriai paraméterek (24), 
szomatotípus komponensek (3), CONRAD-féle indexek (2) és a négy f  
testösszetev  kp és %-os értékeinek szokásos leíró statisztikai elemzését 
végeztem el. A motorikus próbákban a 0,6 kg-os tömöttlabda dobás kivéte-
lével a kézilabda csapat viszonylag homogén mintát mutat. A medicinlabda 
dobás szórásértéke magas (SD = 3,37), az átlagérték (22,8) közel 15%-a. A 
széls  értékek különbsége (Vmax-Vmin = 11) is jelzi, hogy a minta ebben a 
tesztben heterogén. A variációs együttható értéke (CV = 14,77) közel há-
romszorosa a többi motorikus tesztének. Kézilabdában a sportági eredmé-
nyesség direkt faktora a löv er . Nem véletlen, hogy e képesség terén diffe-
renciálódnak leginkább a játékosok. 

150 



Az alapvet  jellegek közül a testmagasság tekintetében (166,8 cm) a csa-
pat bajnoki osztályában átlagosnak min síthet . Testtömegének szórásértéke 
(SD = 6,63) relatív magasabb érték. A játékosok variabilitása testtömegük-
ben nagyobb, mint a testmagasságukban. 

A szélességi paraméterek közül egyedül a könyökszélesség (HUS) szó-
rásértéke (SD = 0,547) jelez heterogénebb mintát. 

A körfogatok hasonló statisztikai jellemz ket mutatnak, együttesen is 
homogénnek t n  mintát jeleznek. 

A játékosok variabilitása a b rred k értékeiben a legnagyobbak. Ezt az 
igen magas relatív szórásértékek mutatják. Az átlagokhoz hasonlítva, azok 
19,4–34%-a között variálódnak. A heterogénebbé váló minták sorrendjében: 
tricepszred  (TR) – lábszárred  (MSR) – lapockared  (LR) – combred  
(COR) – bicepszred  (BR) – hasred  (HR) – csíp red  (CSR). 

A b rred k értékeinek heterogén jellege azt a gyakorlati tapasztalatot tá-
masztja alá, hogy a b r alatti (szubkután) zsírréteg egyénenként eltér  mó-
don halmozódik. Más-más helyen és mennyiségben raktározódik, ami ön-
magában magyarázza a nagy variabilitást. 

A játékosok átlag életkora 21,56 év. A széls  értékek lemetszésével az át-
lagérték nem változik, viszont a magas szórásérték lecsökken. Ezt az anomá-
liát egy fiatalabb és egy id sebb játékos okozza. A többiek 2–3 év különb-
séggel szóródnak. 

A testösszetev k közül a csont és rezudium értékek az egyén viszonylag 
állandó specifikumai, az edzéshatásokra nem változnak. A két változó szövet 
a zsír és izom, illetve arányuk az alkat felépítésében. 

A csapat PARÍZKOVA-féle testzsír átlagértéke (TZS%) 17,99%. Ez az 
érték megegyezik a TF hallgatón inél mért 17,58%-kal (MÉSZÁROS-
FARMOSI). Az átlagos n i alkat testzsírtartamától mintegy 7-8%-kal ala-
csonyabb érték. Ebben egyértelm en a rendszeres mozgás, edzés játszik 
szerepet a f iskolások javára. A testzsír szórásértéke (SD = 3,07) magas a 
mintában, ami a b rred k nagy variabilitásából adódik. 

A becsült izom (BI%) átlagértéke 42,11% a n i átlag feletti mintegy 2-
3%-kal. A játékosok arasz-szélessége (ARSZ) átlagosnak tekinthet . 

A mért testtömeg átlagértéke 61,31 kp. A program által becsült testtömeg 
átlagértéke (BTTS) 59,71 kp. A két érték közti eltérés (delta) –1,6 kp  
(–2,6%). A delta érték (–2,6%) az adatfelvételek megfelel  módját igazolja. 

Összefoglalás 

A kézilabda játékosok a rendszeres edzés, versenyzés hatására 
testzsírtartamuk kevesebb, míg izomtömegük nagyobb a populáció átlagos 
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értékeihez képest. Kedvez bb alkati felépítésük testalkattípus kategóriákat 
tekintve is igazolódott. 

A játékosoknak játékban betöltött szerepkörei alapján nem különböztet-
het  meg arra a posztra jellemz , esetleg kedvez bb alkattípus. 

A motoros képességekben a minta a vártnál homogénebbnek bizonyult. A 
löv er  viszont nagyobb variabilitást mutatott. Úgy t nik ez alapján a játé-
kosok jól differenciálhatók. Az antropometriai jellegek közül a b rred  érté-
kek mutattak jelent s egyéni különbségeket és sajátos egyéni mintázatot. 

A jöv ben a minta elemszámának növelésével a vizsgálat folytatódik. 
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