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Összefoglalás 

Bevezetés: a cselgáncs/judo űzése együtt jár a gerinc fokozott igénybevételével, fájdalmat 

okozhat. 

Célkitűzés: judo sportolók gerincvizsgálata, küzdősport hatása a törzsizmokra. 

Módszer: 36 férfi (76,6 %) és 11 nő (23,4 %),18 év feletti sportolókat, versenybírókat és edzőket 

vizsgáltunk a Magyar Judo Szövetség versenyein 2013. 10. 5 és 2014. 02. 16 között. 

Kérdőíveket, állapotfelmérő teszteket, és SPSS statisztikai elemző programot használtunk. 

Eredmények: (p<0,05) 39 fő, akinek volt már valamilyen eredetű hátfájása átlagosan 17 éve 

cselgáncsoznak míg, akinek nem volt, 8 fő, átlagosan 9 éve sportolnak. Nincs szignifikáns 

összefüggés a testtartás és a fájdalom megjelenése között, (p>0,05). A sportolók törzsizmainak 

statikus izomereje nagyon jó. 

Megbeszélés: A sportág szabályait betartva a judo az izomegyensúly megtartását, növelését 

elősegíti, a hátfájás mértéke, időtartama rövidebb, mint az átlag populációban. 
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Spine examination of judoists with physiotherapy methods 

 

Summary 

Introduction: Judo practice associate with an increased use of the spine, cause pain. 

Aim: To discover the incidence and extent of spinal pain problems among judoists, the positive 

effects of sport. 

Data and method: 36 men (76,6%) and 11 women (23,4%), above 18 years of age were 

examineted at national competitions organised by the Hungarian Judo Association, between 5/10/ 

2013 and 16/02/2014, using both own-made and standard questionnaires and state-assessing tests 

and SPSS programme. 

Results: (p<0,05),39 units that already had some kind of back pain, had practised judo for an 

average of 17 years, while those without back pain, 8 units, had practised sport for an average of 

9 years. There was no significant difference between the postural irregular and the pain (p>0,05). 

The static force of the trunk muscules were very good. 

Conclusions: Observing the rules of judo, it is conducive to the upholding and increasing of the 

muscular balance and thus to the inferior measure and duration of the back pain respect to the 

average population. 
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