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Az út Rió-ba



Időjárás



Alvás gondok







Mean oxygen saturation before flight, during flight and upon arrival at destination. 

Whitney E Leatherwood, and Jason L Dragoo Br J Sports 
Med 2013;47:561-567
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Miért is ?



Biológiai óra

Fény
Élettani és 

érzelmi hatások

Clock, 
„Óra gének



Testhőmérséklet napi változása



Növekedési hormon napi 
változása



Tesztoszeteron napi változása



Napi kortizol szint változás



A nappalok és éjszakák, a fény és sötétség ritmikus
változásának hatása megfigyelhető az emberi
szervezetben is. A testhőmérséklet változása is része a
cirkadián ritmusnak (az élettani funkciók napi
ingadozása), a legmagasabb napi testhőmérséklet
délután 16-20 óra közé, míg a legalacsonyabb
hőmérséklet hajnali 3-6 óra közé esik. A „belső óra”,
ami szabályozza a testhőmérsékletet, vagy a
hormonok kiválasztásának ritmusát a
szuprakiazmatikus magban “ketyeg”, ami a
hipotalamuszban helyezkedik el. A „belső óra” a retina
sötétség érzékelésével dönti el, hogy a tobozmirigy
termeli-e a melatonint. A melatonin a „sötétség
hormonja”, a cirkadián ritmus egyik fő szabályozója



A melatonin szabályozza a cirkadián ritmusból adódó
testhőmérséklet változást, a gyulladás ellenes citokinek
termelését és antioxidáns hatása is van. Éppen ezért a
melatonin adagolása az egyik lehetséges módszer az
időzónák átlépéséből fakadó alvás és teljesítményzavarok
leküzdésére. Ilyenkor az orvossal történő konzultáció után
érdemes este (esetleg az éjszakai repülő út alatt) bevenni a
melatonin kapszulát. Reggel, ha lehetőség van rá, akkor 460-
480 nm hullámhosszú kék fény megvilágítást alkalmazva
csökkenthetjük a melatonin termelést és hatását, ami
nagyban hozzájárulhat a gyors átálláshoz.



Sportteljesítmény



Relation between body temperature (•) and swim performance rhythms (▵). 

Christopher E. Kline et al. J Appl Physiol 2007;102:641-649
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Correlation between percentage changes in body-weight loss and percentage changes in 
power output.

Eric D B Goulet Br J Sports Med 2011;45:1149-1156
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IAAF event (m) Men Women

100 Large ↑ (2.4) Medium ↑ (0.7)

200 Large ↑ (2.3) Large ↑ (0.9)

400 Trivial ↓ (−0.1) Large ↑ (1.0)

800 Small ↓ (−0.4) Large ↓ (1.4)

1,500 Medium ↑ (0.6) Medium ↓ (−0.7)

5,000 Medium ↓ (−0.7) Medium ↓ (−0.5)

10,000 Medium ↓ (−0.6) Medium ↓ (−0.7)

Marathon Large ↓ (−2.0) Large ↓ (−2.4)

Effect size (mean Cohen’s d) of performance in temperate (<25 °C) vs hot (≥25 °C) conditions from IAAF World Championship track events from 1999 to 2011



Táplálkozás

• A belső óra táplálkozás függő, így erre különös 
hangsúlyt kell fektetni.

• Az étkezés már a gépen is az argentin idő szerint 
történjen.

• Fontos, hogy nehezen emészthető táplálékot 
felejtsük el.
• A hosszú terjedelmű edzések után, ha még van 

ilyen, akkor a terhelés után röviddel, egy órán 
belül, magas glikémiás indexű táplálékot vigyünk 
be. Az edzés után két órával viszont alacsony 
glikémiás indexüt.  



Edzésterhelés

• A verseny földrajzi helyszíne (időeltolódás és 
klíma) az edzésterhelés szempontjából  fontos 
tényező lehet.

• A Rió-i olimpia elsősorban az időeltolódás 
miatt ad majd kihívást. Az edzés terhelés 
ebben az időszakban főleg magas intenzitású 
és rövid időtartamú legyen.

• Javasolt, hogy a verseny előtt legalább egy 
héttel érkezzenek meg a versenyzők. 



Ajánlások

• Három héttel az utazás előtt későbbi lefekvés, 
sötétített szobában. 

• Könnyű jól emészthető táplálék

• Ha lehet, akkor kora délutáni érkezés, majd 
könnyű edzés, alvás előtt, esetleg melatonin
tabletta.

• Reggel könnyű edzés, könnyű edzés és 
szokásos edzés program



Ajánlások

• Ebéd után rövid max. 40 perc pihenő, alvás.

• Normális edzés terhelés

• Könnyű vacsora, melatonin mesés álmok…és 
sok, sok siker, érem  : )

• És így tovább


