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• A sport fiatalon 
tart – hangzik az örök 
igazság, amit már 
gyerekkorban megta-
nulunk. Manapság az 
sem számít kirívónak, 
hogy középkorú embe-
rek sportágukban az 
élvonalba tartoznak.

NÁNÓ CSABA

A z orosz bázisú kontinentális 
hokibajnokság (KHL) törté-
netében páratlan esemény-

ként apa és fi a ugyanazon a meccsen 
egy sorban lépett jégre – számoltak 
be a napokban a hírügynökségek. 
A kazah Barisz elleni győztes hazai 
bajnoki mérkőzésen az orosz Me-
tallurg Magnyitogorszk támadója, 
a márciusban 40 éves Szergej Moz-
jakin az első harmadban egyszerre 
korcsolyázott pályára 19 esztendős 
fi ával, Andrejjel. Kell-e annál jobb 
példa egy ifj ú sportolónak, mint 
hogy atyjával egyszerre lépjen a 
küzdőtérre?

Az átlagéletkor emelkedésével, 
a családalapítás, a tanulmányok 
befejezésének kitolódásával együtt 
az élsportolók átlagéletkora is nőtt 
az utóbbi időben. Az emberek álta-
lában később mennek nyugdíjba, 
több ideig dolgoznak, és ez immár 
a sportra is jellemző. Az amerikai 
futball sztárja, Tom Brady évek óta 
folyamatosan átírja a rekordok köny-
vét, a Super Bowl alkalmával ma-
napság is rekordokat döntöget a Pat-
riots korábbi, illetve a Buccaneers 
jelenlegi irányítója. Már önmagában 
az is lehetetlennek tűnik, hogy 19 
kezdő szezonjából (2000-ben újonc-
ként csere volt, 2008-ban az első 
meccsen véget ért a szezonja sérülés 
miatt) tízszer bejutott a Super Bowl-
ba, és ezáltal nagyjából minden 
alapstatisztikát ő tart a nagydöntők 
történetében. Aki nem tudná: Tom 
Brady, akit egy világ csodál, hama-
rosan betölti 44. életévét!

Az egy híján negyvenéves ame-
rikai Serena Williams napokkal 
ezelőtt éppen a tíz évvel fi atalabb 
román Simona Halep ellen bizo-
nyította, hogy anyaként is milyen 
kiváló fi zikai és szellemi formában 
teniszezik. Bár utólag kikapott egy 
17 évvel fi atalabb ellenfelétől, esze 
ágában sincs visszavonulni az elit-
ből. Néhány évtizede még ebben 
a sportágban (is) egy harmincas 
„idősnek” számított (Björn Borg 
26 évesen vonult vissza!), jelenleg 
a világ legjobb teniszezői a férfi ak 
között is (Nadal, Djokovic és a 40 
éves Federer) jócskán maguk mögött 
tudják azt az életkort. Szerencsére 

bőséggel akadnak motiváló példák 
az idősebb generációból, akik koruk 
ellenére még a versenysporttal sem 
hagytak fel, sőt többen ekkor érték 
el legnagyobb eredményeiket. Ők az 
élő bizonyítékai annak, hogy a kor 
valóban csak egy szám.

Tudományosan megalapozott

A rendszeresen sportolók többsége 
– még idősebb korában is – arról 
számol be, hogy fi atalnak és energi-
kusnak érzi magát. Ám ez nemcsak 
szubjektív és ezzel együtt esetleg 
csalóka érzés, hanem nagyon is va-
lóságos: a németországi Homburg 
Egyetem kutatói tudományosan is 
igazolták, hogy a sportolók szerve-
zetében található telomerek jóval 
hosszabbak, mint az ugyanannyi 
idős, ám keveset mozgó társaiké-
ban. A telomerek a kromoszómát 
alkotó DNS-szál két végén található 
rövid szakaszok, amelyek minden 
egyes sejtosztódás során rövidül-
nek. Ez a rövidülés pedig egyet je-
lent a sejtek öregedésével is. Ha a 
telomerek egy bizonyos hosszúság 
alá kerülnek, az a sejt halálát jelen-
ti. „Ahogyan öregszik a szervezet, 
egyre több fi gyelmet, időt kell szen-
telni az edzések utáni regeneráció-

nak” – mondta lapunknak Krausz 
Mihály kolozsvári sportorvos. Az 
életkor előrehaladtával ugyanis szá-
mos kedvezőtlen változás követke-
zik be a szervezetben és a mentális 
folyamatokban egyaránt. Az izomtö-
meg fokozatosan csökken, a csont-
állomány férfi aknál kb. 3%-kal, 
nőknél 8%-kal csökken, az izomerő 
is folyamatosan hanyatlik, amely a 
láb izmait jobban érinti, mint a felső 
végtagokat. A változások megféke-
zésének kiváló módja a rendszeres, 
személyre szabott edzésprogram, 
különösen akkor, ha az állóképes-
ségi munka rezisztenciaedzések-
kel egészül ki. A szakember szerint 
természetesen az élsportolók sem 
menekülhetnek el az élettani fo-
lyamatok elől, „jóllehet a szervek 
működése, különösen a vázizomzat 
leépülése az ő esetükben sokkal 
lassabban következik be”. Azonban 
a mindennapok edzésterheléséhez 
egyre nehezebb alkalmazkodni. 
Ugyanazon teljesítmény eléréséért 
egyre többet kell tenni. Nem beszél-
ve a szervezet regenerációs képes-
ségéről, amely szintén folyamato-
san hanyatlik. Nyilván a tudomány 
fejlődése is hozzájárul ahhoz, hogy 
a sportolók életkora kitolódjon. Vál-
toztak az edzésmódszerek, az erőfe-

szítés utáni regeneráló levezetések, 
tudományos módszerekkel etetik és 
itatják a sportolókat.

Sokakban felmerül a kérdés, 
hogy vajon nem az ajzószereknek 
köszönhetik-e „örök ifj úságukat” 
ezek a kiváló sportemberek. A dok-
tor szerint ilyen szinten elképzel-
hetetlen a doppingolás, hiszen egy 
élsportoló szinte naponta ki van téve 
az ellenőrzés lehetőségének. Sőt a 
különféle tiltott szerek egy idő után 
nemhogy segítenék, de rontják a 
teljesítményt, hiszen hosszú távon 
a mellékhatások is elkerülhetetle-
nül jelentkeznek. A férfi ak esetében 
a szintetikus szteroidkészítmények 
csökkentik a hímivarsejtek számát 
és mozgékonyságát. Libidócsökke-
nés, impotencia és mellnövekedés 
is jelentkezik. „A prosztata megna-
gyobbodik, és évek alatt akár prosz-
tatarák is kialakulhat. A májfunkció 
romlása mindkét nemnél megfi gyel-
hető” – fi gyelmeztet az orvos. De 

nemcsak a májat károsíthatjuk, ha-
nem az anyagcsere egyéb területein 
is gondok léphetnek fel. Cukorbajt 
kaphat a doppingoló sportoló, de 
romlanak a vérzsírértékek, emel-
kedik a vérnyomás is. Ezek szövőd-
ményként szívinfarktust, agyvérzést 
idézhetnek elő.

Zseni és munka

Vannak született zsenik, és vannak 
olyan meghatározó egyéniségei 
egy-egy sportágnak, akik rengeteg 
munkával, odaadással, verejtékkel 
lettek azzá, akik. Talán legjobb pél-
da erre a futballtörténelem egyik 
legnagyobb alakja, Cristiano Ro-
naldo. Ő is közelebb van már a 40-
hez, mint a 30-hoz, de még mindig 
nélkülözhetetlen játékosa a portugál 
válogatottnak és a torinói Juventus-
nak. Elképesztő fi zikai állapotban 
van (huszonévesekkel is felveszi 
a versenyt), rekordokat döntöget, 
egyelőre elképzelhetetlen a foci 
nélküle. Ha már a Juventust emle-
gettük, megkerülhetetlen a kapus, 
Luigi Buff on személye. 43 évesen is 
alapember az olasz bajnoknál, 176 
válogatottságával első helyen áll az 
örökranglistán a nemzeti tizenegy-
ben lejátszott meccsek száma alap-
ján. Legtöbb csapattársa a gyereke 
lehetne, de ebben a korban a nagya-
paság sem szégyen. És még nem 
beszéltünk Zlatan Ibrahimovicról, 
aki időnként, akár egy főnixmadár, 
saját poraiból születik újjá, és negy-
venévesen még mindig meghatározó 
alakja a sportágnak. Minden idők 
egyik legjobb labdarúgója, Lionel 
Messi sem tinédzser már, de ugyan-
úgy húzóembere csapatának, mint 
egy évtizeddel ezelőtt. Akárcsak a 
lengyel Lewandowski, aki 33 évesen 
a Bayern Münchenben második fi a-
talságát éli…

Nyilván nem csak a labdarúgás-
ban tolódott ki az élen járó sportolók 
életkora. A román tornász Marian 
Drăgulescu 40 évesen készül élete 
ötödik (!) olimpiájára, és tavaly, az 
országos bajnokságon együtt ver-
senyzett 14 éves fi ával! Minden idők 
egyik legeredményesebb úszónő-
je, Hosszú Katinka is régen kinőtt 
a tinikorból. 31 évesen általában 
olyanokkal versenyez, akik még az 
érettségitől is messze vannak. Ka-
tinka a legjobb példa arra, hogy az 
úszásban is leáldoztak azok az idők, 
amikor kamaszlányok döntögettek 
világcsúcsokat. A magyarok má-
sik kiválósága, a Hosszúval azonos 
korú Jakabos Zsuzsanna egy inter-
júban azt mondta, ő sem gondolta 
volna, hogy ilyen idősen még úszni 
fog: „Amikor én kezdtem nagyobb 
versenyekre járni, akkor még nem-
igen volt ilyen korú úszó Magyaror-
szágon. Azóta kitolódott az életkor, 
egyre tovább versenyeznek az úszók 
is.” A példákat lehetne még sorolni, 
de tény: immár a sportban sem csak 
a húszéveseké a világ…

Öregek, de nem vének
Az élsportban is kitolódott az életkor

Ötödik olimpiáján aranyérmet 
szerezne a negyvenéves 
Marian Drăgulescu tornász
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