
Gondolatok a biomechanikai mérések kapcsán 

 

Az evezés egy régi tradicionális sport, ezért hasonlóan más régi tradicionális 

sportokkal rengeteg benne a régi beidegződés, szemléletmód, amit borzasztóan 

nehéz megváltoztatni. A világban minden egyre gyorsabban változik és ez alól 

az evezés sem lehet kivétel. Ide is betörtek az új technológiák és ez sok mindent 

megváltoztat, és ezeknek a változásoknak a hatásait, nem árt néha logikusan 

végiggondolni. 

Az új és a régi egyvelege nem biztos, hogy jó eredményt ad. 

Régen minden tapasztalati úton alakult ki és később ezeket próbálták korrigálni 

mindég az éppen aktuális elvek és mérési lehetőségek alapján. 

Jelenleg az egyik favorizált mérési módszer, a biomechanikai mérés. Ennek az 

egyik legelfogadottabb módszere Klesnev úré.  

Ő lemérte a világ sok eredményes versenyzőjének a mozgását és ebből próbál 

összerakni egy ideálisnak gondolt mozgást, és ehhez hasonlítja, a fejleszteni 

kívánt versenyző mozgását. Ezzel a gondolatmenettel az a probléma, hogy a 

jelenleg sikeres mozgásformát próbálja, bebetonozni. Azzal a szemlélettel 

megtetézve, hogy gyakorlatilag csak az áthúzásra koncentrál. Az éppen 

legeredményesebben alkalmazható technika sok mindentől függ, állandóan 

változik minden sportágban, így az evezésben is. Például nagyban függ attól, 

hogy a döntési helyzetben lévő emberek mit tartanak jónak. Éppen mi a 

„divat”, vagy a különböző irányzatok közül melyiknek erősebb a lobbija. Ez 

természetesen vonatkozik az alkalmazott méréstechnikákra is. 

Én villamos üzemmérnök vagyok, így rengeteget kellet mérnem az életem 

során, így van némi tapasztalatom ezen a téren. Tapasztalatból tudom, hogy 

milyen komoly problémákat tud okozni egy rosszul megválasztott mérési 

módszer, és milyen fontosak az ellenőrző mérések. Ebben az esetben a 

kontrolmérést, a hajó gyorsulásmérésével lehet megoldani. A két mérés, 

szemmel láthatólag, nem ugyan azt az eredményt adja. Ennek valószínű oka, 

hogy a lapátra szerelt érzékelő nem tudja elég gyorsan követni a lapátra ható 

erő változását, és ezért a hajó nem úgy gyorsul, ahogy a mérések szerint kéne.  

Egyébként ez nagyon könnyen ellenőrizhető. 



 

Maga a mérés elvéből kifolyólag csak „laboratóriumi” körülmények közötti 

evezést tud vizsgálni, de hogy a versenyzőnek a fáradtság és a 

versenykörülmények hogyan torzítják a mozgását, azt nem. 

Ma már olyan lehetőségek vannak, amik nem is olyan régen még 

elképzelhetetlenek voltak. Például: Egyszerű okos telefonnal megoldhatók valós 

idejű mérések. A gond csak az, mint minden mérésnél, hogy mit kezdünk a mért 

értékekkel. Semmilyen mérési eredmény, vagy módszer sem tudja 

megmondani, hogyan lehet jobban evezni, csak az ember, a mérési 

eredmények segítségével. Ez igaz a számítógépes programokra is, hiszen azok 

algoritmusait is emberek írják jól vagy rosszul. Nekem úgy tűnik, hogy a logikus 

gondolkodás, az elkövetkezendő időkben sem lesz nélkülözhető, a megfelelő 

szintű eredmények eléréséhez. A logikus gondolkodás meglehetősen fárasztó, 

időigényes dolog. Ennek a kivédésére szolgál a hit. Elhiszem, hogy a megfelelő 

papírokkal, hírnévvel rendelkező ember biztosan jól tudja, és mint tudjuk a 

hittel szemben az észérvek hatástalanok. A tudomány története tele van a nagy 

emberek nagy tévedéseivel. A nagy tudományos felfedezések többnyire arról 

szolnak, hogy kiderül, hogy a dolgok teljesen másként működnek, mint ahogy 

az addig a tudományos körökben elfogadott volt. 
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