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Az évente 4 számban megjelenő Sportorvosi Szemle eredeti közleményeket, esetismertetéseket, összefoglaló tanulmányokat valamint
konferencia beszámolókat és könyvismertetéseket jelentet meg a
sportorvoslás minden területéről. A közleményeket e-mail formájában várjuk elektronikus fiókunkba, a csak postai úton küldhető
anyagokat pedig postafiókunkba. Kéziratokat nem tudunk megőrizni sem visszaküldeni. Kérünk minden szerzőt, hogy beküldés előtt
publikációját az alábbi útmutató segítségével készítse elő.

The Hungarian Review of Sports Medicine quarterly publishes
original articles, case studies, thematic reviews, conference reports and book abstracts in the fields of sports medicine. The
professional works can be sent by e-mail to our e-mail address,
or by regular postal service, as prescribed. Please note that we
are unable to store or send back manuscripts. All our authors are
cordially asked to prepare their articles by the guidelines below,
before submitting.

A PUBLIKÁCIÓK TAGOLÁSA
A cikk fejléce címmel kezdődik. Alá „dr.” előtag nélkül kerülnek a
szerzők nevei, ez alá pedig azoknak az intézeteknek a neve, amelyeknek munkatársaiként a szerzők munkájukat végezték. Az intézményneveket – vesszővel elválasztva – rendre a város és ország
megjelölése követi. A szerzőket és intézményeiket számozás köti
össze (felső indexben).
A cím, szerzők és intézmények után összefoglaló következik,
mely a kérdésfelvetést, az eredményeket és a következtetést tartalmazza. Az összefoglalás végén a dolgozat tárgyából maximálisan 5 kulcsszót kérünk megadni. A dolgozat címét, az összefoglalót, valamint a kulcsszavakat kérjük angol nyelven is megadni.
A szövegtörzs lehetőség szerint bevezetésre, a módszerek, majd
az eredmények ismertetésére, az utóbbiak megbeszélésére, majd a
következtetések összefoglaló tárgyalására tagolandó.
A dolgozat végén a hivatkozásokat kell közreadni, mégpedig
az első szerzők vezetéknevei szerint ABC-sorrendbe rendezve.
A hivatkozások szintaxisa: szerzők neve, kettőspont, a dolgozat
címe (eredeti nyelven), utána a folyóirat rövidített neve, évfolyamszám (vagy kötetszám), kezdő és záró oldalszám, valamint
évszám. Könyv esetén a szerző neve, a könyv címe, a kiadás száma, a kiadó neve és városa, valamint a megjelenés éve jelölendő. Folyóirat és könyvreferálás esetén az irodalmi hivatkozáshoz
hasonlóan kell eljárni, kiegészítve a referált mű magyar címével.

ARTICULATION OF PUBLICATIONS
The article begins with a title. In a separate line it is followed by
the names of authors without the abbreviation “dr.”; then the
names of institutes the authors are affiliated with are coming, in
separate line each. Respective municipalities and countries are
also to be indicated and are separated from institution names by
comma. Authors and their respective institutes are connected by
numbering (in upper index).
The head section is followed by a summary, which incorporates
the purpose of the study as well as the results and the conclusions.
At the end of the summary a few (no more than five) keywords are
required in order to describe the content.
If possible, the body text should be consisting of the following
parts: introduction, presentation of methods, presentation of results,
discussion, conclusions and summary.
At the end of the paper references must be indicated in alphabetical order of surnames of first authors. References must meet
the following synthax: authors' names, colon, title of paper (in
original language), abbreviated name of journal, volume number,
starting and ending page number. Books should be referenced as
follows: authors' names, title of book, publisher's name and municipality, year of publication. Reviews of foreign language journals and books should be cited similarly, amended by the English
title of the reviewed publication.

TÁBLÁZATOK, ÁBRÁK
A táblázatokat magyar szerző esetén magyar és angol nyelvű, külföldi szerző esetén angol nyelvű magyarázó feliratokkal kell ellátni. Grafikonokhoz feltétlenül kérjük a forrásadatok elküldését is
(pl. Excel file-ban). A képeket lehetőség szerint maximális minőségben, külön file-okban (is) kérjük elküldeni. Figyelem: a nyomdai felbontás legalább 300 PPI. Ennek biztosításához a monitoron
100%-os nagyítás esetén kb. négyszeres hosszban és szélességben
kell látni a képet a nyomtatási mérethez képest. Szükség esetén
kérjen segítséget a balazs.schlemmer@gmail.com e-mail címen.

TABLES & FIGURES
Tables and figures must be accompanied by captions. Should you
include a chart in your article, please, never forget to send us the
corresponding source data (e.g. Excel file), too. Images must be of
the highest quality and they must be sent in separate files. Please
note that professional print resolution requires 300 PPI or above. In
order to ensure this quality, one must see the image at least 4 times as
high and 4 times as wide on the monitor (at 100% zooming) as what
(s)he wants to see on paper. Contact balazs.schlemmer@gmail.com
for help if needed.

SZERZŐK FOTÓI
A megjelenő cikket az első szerzők fotói kísérik. Ehhez egy olyan fotót kérünk beküldeni, ami legalább 800×1200 pixel méretű; se nem
alul-, se nem felülexponált; éles; zaj- és bemozdulásmentes; szakmai
lapban közzétehető; nem egészalakos; illetve amelyen a szerző egyedül látható, lehetőség szerint homogén háttér előtt. A fotó beküldése hozzájárulást jelent a cikk mellett történő megjelentetéséhez.

AUTHORS' PHOTOS
The articles published are accompanied by the portraits of the first
authors. The photos must meet the following criteria: sharp image
with at least 800×1200 pixels; no under- or overexposure; no noise,
no motion blur. Author must be alone in the picture, preferably in
front of a homogenous background. By submitting a photo the
author automatically approves its publication next to his/her paper.
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