
Aj tento rok vyhlasujeme fotografickú súťaž pre čita-
teľov časopisu Mladý vedec. Môžete súťažiť v dvoch 
súťažných kategóriách – Mladí vedci na cestách a Voľ-
ná tvorba. V prvej kategórii budú súťažiť fotografie, na 
ktorých budete spolu s časopisom Mladý vedec. V dru-
hej kategórii môžete súťažiť s ľubovoľnou vlastnou fo-
tografiou.

Súťaže sa môže zúčastniť každý čitateľ časopisu Mla-
dý vedec. Do jednej kategórie môže jedna osoba zaslať 
maximálne tri fotografie. Zapojením sa do súťaže sú-
hlasíte so zverejnením svojich fotografií na stránkach 
časopisu Mladý vedec a na webových stránkach www.
mladyvedec.sk bez nároku na honorár.

Svoje fotografie v rozlíšení minimálne 1024 x 768 
bodov nám zasielajte do 10. septembra 2012 e-mailom 
na adresu fotosutaz@mladyvedec.sk.

Maximálna veľkosť jednej fotografie je 10 MB. Ku 
každej zasielanej fotografii pripojte jej názov, meno au-
tora a kontaktné údaje. V prípade akýchkoľvek otázok 
nás kontaktujte na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

Nie je ľahké byť ľahkou ženou

Veslovanie je údajne jedným z energeticky najnáročnejších 
športov. Keďže tí vyšší a ťažší (pokiaľ majú tú hmotnosť 
v svaloch) majú výhodu, veslovanie sa delí u mužov aj žien 
na dve hmotnostné kategórie – ľahká a ťažká váha. Hranica 
u žien je 59 kg pre jednotlivca s tým, že priemer posádky 
lode musí byť maximálne 57 kg, u mužov je hranica 72,5 kg 
pre jednotlivca a priemer 70 kg pre posádku. Ako posádka sa 
počítajú všetci veslári sediaci v jednej lodi – môžu byť dvaja, 
štyria či ôsmi. V osemvesliciach a niektorých štvorvesliciach 
sa nachádza ešte ďalší človek, a to kormidelník. Jeho úlohou 
je kormidlovať loď, vydávať pokyny a koordinovať posádku. 

Keďže ženy ťažkej váhy zvyčajne vážia 70 – 80 kg a muži 
ťažkej váhy 85 – 100 kg, pre niekoho, kto má 65 kg u žien či 
75 kg u mužov, je lepšie schudnúť a stať sa „ľahkou ženou“ 
a „ľahkým mužom“, aby v pretekoch mali šancu. A ak aj je 
niekto na hranici, je všeobecne lepšie mať hmotnosť v deň 
pretekov, kedy sa váži, v svaloch a nie v raňajkách, ktoré ste 
zjedli. 

Ako to celé funguje u „ľahkých žien“? Za deň zjete približ-
ne 2 500 – 3 000 kcal, ak nechudnete, a 2 000 – 2 500 kcal, 

ak chudnete, pričom sa snažíte jesť zdravo a vyvážene, s do-
statkom sacharidov, a to najmä po tréningoch, aby sa doplnili 
zásoby glykogénu a umožnila regenerácia svalov. Celkovo za 
deň zjete okolo 320 – 350 g sacharidov. V ideálnom prípade 
máte večer pred pretekmi o kilo viac, ako potrebujete. Počas 
spánku a následnej rannej návšteve WC schudnete 0,8 kg, 
ráno sa trochu spotíte a odvážia vás. 

Vo všeobecnosti sa pred vážením vždy minimalizuje hmot-
nosť všetkého, čo nie je čistou hmotnosťou tela. Čiže ak aj 
máte pár dní pred pretekmi 2 – 3 kg navyše, nič nie je stratené. 
Vláknina s naviazanou vodou je v tráviacej sústave pomerne 
ťažká (jeden gram vlákniny po naviazaní vody v hrubom čre-
ve váži 3 – 5 gramov), takže približne tri dni pred pretekmi 
vylúčite vlákninu z potravy (a stravu doplníte v prípade po-
treby džúsom zo sušených sliviek či figovým sirupom s la-
xatívnymi účinkami), čím stratíte 0,5 – 1 kg. V posledných 
dňoch a hodinách sa taktiež už nerátajú kalórie, ale hmotnosť 
jedla – zjednodušene, kilo čokolády váži v tele rovnako ako 
kilo šalátu. 

Poslednou zaručenou technikou je dehydratácia, najčastej-
šie dosiahnutá veľkým potením. Na to existujú rôzne metó-
dy v závislosti od kritickosti situácie, ako napríklad cvičenie 
v oblečení v saune, ľahké veslovanie v štyroch vrstvách ob-
lečenia, behanie s potravinovou fóliou omotanou okolo tela, 
horúci kúpeľ (z ktorého sa spotíte) a vytrvalé pľutie tesne 
pred vážením. A potom už len zhlboka vydýchnete a posta-
víte sa na váhu. Hlbokým výdychom môžete podľa praktic-
kých skúseností stratiť až 0,1 kg – to je ale spôsobené prav-
depodobne nepresnosťou váh, pretože na to, aby mal vzduch 
hmotnosť 0,1 kg, by ho muselo byť takmer 80 litrov. 

V tomto článku sme si nehovorili takmer nič o potravino-
vých doplnkoch využívaných športe – na to sa môžete tešiť 
v nasledujúcom čísle.

Lenka Veselovská 
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