
A fizikai erőnlét mellett minden sportban fontos a gondolkodás,  
a szellemi hozzáállás, a koncentrálás képessége is. A kétféle követel-
mény aránya sportáganként eltérő. lássunk most néhány olyat, ahol 
ez utóbbi a hangsúlyosabb.

A sakkjátszma során a fizikai 
küzdelem nincs ugyan jelen, de 
olyan  szintű koncentrálást igé-
nyel, hogy egy játszma épp annyi-
ra fárasztó lehet, mint sok-sok 
kilométer lefutása. A magyaror-
szági Polgár lányokat apjuk szüle-
tésüktől sakkozónak nevelte, 
mindhárman kimagasló eredmé-
nyeket értek el. Judit 12 éves kora 
óta a felnőtt női világranglista első 
helyezettje.

A szellemi sportok (sakk, bridzs, 
go, dáma) szövetségei külön olimpia 

szervezéséért küzdenek. Bár világ-
szerte több millióan művelik őket, e 

versenyek nézettsége messze alulma-
rad a hagyományos sportokénál.

Kószabószával

Sportolj

A vadászatnak és a had-
viselésnek őskortól fon-
tos eleme a pontos cél-
zás. A sportlövészet és 
-íjászat versenyzői kor-
szerű, speciális „fegyve-
rek” használatával teszik 
próbára pontosságukat.

balázs botond, 
Segesvár

szabó csenge, 
Marosvásárhely

bartha jános ábel, 
Bölön

A két oldalon 
felsorolt sportok közül me-

lyek azok, amelyeket vakáci-
ós időtöltésként magad is 

kipróbálhatsz?

Milyen sakkbábut 
kérsz? Szép fényeset? 

Vagy adjak inkább mattot?

J
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szerkesztette Müller kATI

A jóga szellemi- testi 
harmóniához segíti 

művelőit. Nyugati em-
ber nemigen tud egy 

hindu jógi nyomá-
ba érni, az aszánák 
(tartások) gyakor-

lása, a meditáció 
azonban sokat 

javíthat közérze-
tünkön.

Természetmegfigyelő, könnyű séta 
vagy hosszú kirándulás, teljesít-
ménytúra vagy a manapság divat-
ba jött nordic walking, mely a bo-
tok segítségével a felsőtestet is át-
mozgatja – télen-nyáron talál-
ni könnyebb  vagy megerőltetőbb, 
szabadban végzett, testreszabott 
mozgásformát. Sokukat verseny-
szerűen lehet űzni, másoknak lazí-
tó, lelki egyensúlymegőrző szere-
pük van.

A pontos célzás az alapja a meg-
felelően kiépített, füves terepen 
űzött golfnak is. A labdát minél 

kevesebb ütéssel, bonyolult sza-
bályok betartása mellett kell a ki-

jelölt lyukba juttatni. 

Hiába a hatalmas erő, kellő összponto-
sítás nélkül senki sem tudná a magas-
ba emelni testsúlya többszörösét. Az 
ősrégi virtuskodásból kifejlődött sport 
ma több súlycsoportban, kétkaros lö-
kés és szakítás próbából áll.

Tóthpál eszter, 
Arad

Iván Mária Denisa,
Segesvár

Török Dávid,
Marosvásárhely

októberi megfejtés: 
a maratoni futónak 
42,195 kilométert kell 
megtennie. könyv-
jutalmat nyert: spier 
alexandra, Arad; 
a nyárádszeredai IV. C; 
a segesvári IV. D osz-
tály;  magyar gye rő-
monostori olvasóink.
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