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A rövidgát technikai fejlődése, aktuális kérdései 

 

 

A magyar gátfutás misztériuma 

 

Kívülről tekintve fel sem tűnik a nézőközönség számára, milyen döbbenetes teljesítmény 

végigküzdeni magunkat a gátak között, és fölött… 

Rengeteg olyan tényező van, ami miatt érdemes górcső alá venni a gátfutás 

összefüggéseit. A rövidgátfutás létezik szabadtéri versenyszezonban is, és fedett pályán 

is. 10, illetve 5db gáttal kell megküzdeni a 110 és 60 méter során. A magasságok és 

távolságok ugyanazok. Az első gát 13.72 cm-re van, majd 9.14cm–enként helyezkedik el 

a 106,7 cm magas gát. Ezen tények tükrében a gátfutás véleményem szerint a 

legnagyobb rátermettséget igénylő versenyszám.  

 

Az 1980-as, 90-es évektől a magyar gátfutás atlétikánk egyik húzó száma lett. Bakos 

György Fedettpályás Európa bajnoki címe, Csillag Levente évtizeden át tartó hazai 

veretlensége, Kiss Dániel Európa bajnoki bronz érme, Baji Balázs Up. Eb. Ezüst érme 

eddig nem látott eredményességet hozott az atlétika történetében.  

 

 

 

Az 1950-es 60-as évek épp az ellenkezőjét mutatják. Az akkori edzők, sportvezetők a 

gátfutás hanyatlásáról számolnak be. Kalovits István 1962-ben az Atlétikai Híradóban a 

legrosszabb számunknak titulálja, a válogatott viadalok lukas száma volt a 110 gát. 

1961-ben Cziráky József az atlétika leggyengébb pontjának tartja, és népszerűsíteni 
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próbálja, hogy visszahozza a magyar gátfutásnak járó méltó elismerést. Hiszen egy pár 

évvel korában Kovács Klérinek köszönhetően, az 1934-es Európa bajnokságon, 110 

gáton elhoztuk az aranyat! 

 

A rövidgátas testalkata 

 

A rövidgátasok ideális testalkati adottságai nagyon szűk határon belül mozognak. Ennek 

oka a gátak adta nehézségek legyőzésében rejlik. Ha valaki túl magas, könnyedén átjut a 

gátmagasságokon, de nagyon sokat veszít a gátközökön, ugyanis neki nagyon közel 

lesznek a gáttávolságok, így fékezésre kényszerül. Ha alacsonyabbak közül űzi valaki ezt 

a sportot, akkor a gátközökön nagyon jól ki tudja magát lépni, de fel kell ugrania, hiszen 

ha nincs elég magasan a súlypontja, azt fel kell juttatni a gátmagasság fölé. Tehát 185-

195cm-es magasság az ideális. Minél kevesebb súly szerencsés, a gátak magassága miatt. 

Laza csípő, erős, gyors boka, és messze átlagon felüli mozgáskoordinációs, és tanulási 

képesség is szükséges. 

 

A testi adottságok adta nehézségek miatt kijelenthetjük: a rövidgát az egyik olyan szám, 

ahol nemzetközi eredményeket is elérhetünk a sprint szakágban. Napjainkban 

síkfutásban nem tudjuk felvenni a versenyt a Karib szigetetek lakóival, vagy a hatalmas 

tömegbázissal rendelkező USA-val. 100 méteren 10.30-cal, ami igazán kiváló eredmény, 

elég messzinek tűnik a világ élvonala. De! Ilyen síksebességgel rendelkező gátfutó a 

világversenyek érmeiért veheti fel a versenyt, ha gáttechnikája lehetővé teszi. 

 

A 110 m-es gátfutás technikai elemzése 

 

A mai technika alapjának tekinthetjük az A.C.M. Crome által 1885-ben kivitelezett 

lendítő, és kiemelő lábból álló technikát. 

 

 

 

A gátfutás négy részre bonható: 

1. A rajt és a ráfutás az első gátra 

2. A gátvételek 
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3. A gátak közötti futás 

4. A lefutás az utolsó gátról 
 

1. Az első gátig sok minden eldőlhet. Elképesztően kevés, 13.72 m áll a rendelkezésre, 

hogy elérjük a kívánt sebességet, előkészítsük az első gátvételt. A rajtgépből 

kirugaszkodva határozott súlypont emelésével gyorsabban kell felegyenesedni, mint 

síkon. Sorsdöntő lehet az első gát előtti utolsó lépés. Ennek rövidebbnek kell lennie, a 

törzs előre döntésével együtt. A megfelelő távolságból történő rugaszkodás a feltétele az 

előre felé irányuló, törésmentes első gát támadásának. 

 
2. A további gátvételek ritmusa függ az első gát ritmusától Annyira ciklikus mozgás 

sorozat, hogy szinte lehetetlen ritmust váltani, illetve mozgást javítani táv közben. A gát 

előtti lépés lerövidítésével a súlyponti helyzet előre kerül. A lendítő láb térd vezette 

mozgása a gát fölé kerül, közben a törzs eléri a legnagyobb dőlésszöget. A kiemelő láb 

oldali karja előre nyúlik…   

 
1966-ban, Kereszturi Géza írásában még mindig a kétkarú lendítés is szerepel, bár már 

az egykezes és a páros karú lendítés is elfogadott volt. Cziráky írásaiban négyféle 

kartechnikával találkozunk. Az egykarú lendítésen kívül a páros karú lendítés három 

fajtájával. A különbség a lendítőláb oldali kar kontra mozgásának megindulási idejében 

rejlik. Manapság a világ élvonalbeli gátfutóknál egyetlen kivétellel az egykarú lendítés a 

bevált technika. Az egyetlen kivétel a világ leggyorsabb fehérbőrű gátasa, Stanislav 

Olijars, aki még mindig páros karral indítja meg a karlendítést.  

 

 

 …és megkezdődik a lelépés. A talajfogó láb passzívabb, a helyzetéből fakadóan… 

Az 1960–as éveket megelőzően nem mindig számított hibának a talajfogó láb sarok 

lenyomódása. Francis Cretzmeyer Iowa-i atlétaedző 1958-as írásában arról 

értesülhetünk, hogy megengedi tanítványai számára a sarok lenyomódását követő 
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nyomot a salakban. Azóta a jóval gyorsabb és keményebb borítású rekortán pályákon 

már ügyelünk a magas súlyponti helyzet megtartására. Így a következő gát felé történő 

rugaszkodás is magasabb, tehát könnyebb pozícióból történik. 

…. és a kiemelt láb kulcsfontosságú szerepe tovább folytatódik, a futás irányában fog 

talajt, a gát fölötti repülés miatt elveszett sebesség kompenzálása érdekében. A lendítő 

kar a kiemelt láb mozgásával, azonos sebességgel újra felveszi a vágtafutás mozgását. 

3. A gátak közötti futás nagymértékben megegyezik a vágtafutás mozgásával. Különbség 

a magasabb súlyponti helyzet, rövidebb lépéshossz. A gát előtt az utolsó lépés az egyik 

legfontosabb! A legrövidebb lépés a három közül, és a legerőteljesebb is.  

4. Az utolsó gát után a lefutásnál minél hamarabb előre kerülő felsőtesttel futunk át a 

célvonalon. Minden idők legnagyobb célba érkezője kétségtelenül a többszörös 

világcsúcstartó Colin Jackson, aki több ízben a célfotó alatt érkezett célba, alacsony 

termetének és súlyponti helyzetének köszönhetően. 

 

 

 

 

A gátfutás oktatása 

Vitathatatlanul bonyolultnak hangzik a gátfutás eddig jellemzett technikája, de 

gyerekkortól elkezdett megtervezett és sokoldalú gáttechnikai oktatás meg kell, hogy 

hozza az eredményét. Gyakran tapasztalható hiba az edzők körében, a lustaságból 
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elkövetett síkfutó edzésmunka. Valóban, a gátfutásra való felkészítés jóval több időt, 

energiát, és szorgalmat követel a felkészítő részéről.  

Fél évszázaddal ezelőtt a probléma megoldását a síkfutók „gátaztatásában” látták. 

Kalovits, Cziráky, Kereszturi mind egyetért az átképezésben. Mai szemmel, a 

specializálódásokat figyelembe véve, nehézkesnek tűnik az átállás. Csak a gátra nevelt 

fiatalság rendelkezhet olyan képességekkel, ami lehetővé teszi a sérülésmentes 

gátedzéseket, versenyeket. A rövidgát önmagában , az egyenetlen oldalú terhelésnek 

köszönhetően is, elég érzékenységet, sérülést rejt magában. Ez a síkfutók szemszögéből 

nézve túl magas sérülési kockázattal jár. 

A gátfutás hazai jövője 

Hazánk szerepének megtartását, további sikerek elérését a nemzetközi gátfutásban csak 

megtervezett döntéshozatalok összességével érhetjük el. 10 éves kortól el kell kezdeni 

összegyűjteni, felkutatni az alkalmas alanyokat. Az iskolákkal való együttműködés során 

ki kell alakítani kistérségi, helyi alapbázisokat, hogy megkezdődhessen a központi 

kiválasztás. 

És megszületik az első hazai Gátfutó Iskola… 
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