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UVOD

Kaj je športna psihologija in kaj zajema? Katera so načela delovanja
športnega psihologa in v kakšnih situacijah so lahko spoznanja športnih
psihologov koristna? Kakšne so vloge in naloge trenerja in staršev v
športni situaciji in kako se spreminjajo s športnikovim odraščanjem?
Kako lahko trenerji vzdržujejo motivacijo pri športnikih? Kako uskladiti
šolske in športne obveznosti?

 

Uvod

Uvod
Knjiga, ki jo držite v rokah je namenjena predvsem mladim
športnikom, ker pa je njihova športna pot neločljivo prepletena z
delom njihovih trenerjev in vključenostjo staršev, pa je knjiga seveda
namenjena tudi njim. Zajema vse pomembnejše teme športne psihologije,
tako s teoretičnega kot s praktičnega vidika. Sestavljena je iz dveh delov:
splošnega uvoda in drugega, nekoliko obsežnejšega dela, kjer so predstavljene posamezne vsebine in vaje, ki se pogosteje uporabljajo v praksi.

Kaj dela športni psiholog, kako pomaga?
Športni psiholog svoja obširna psihološka znanja uporablja z namenom,
pomagati športniku pri doseganju njegovih športnih ciljev. Športnik ga navadno poišče takrat, ko na tekmah ali treningih ne pokaže vsega, ali pa ko
sta igra ali nastop zelo dobra, vendar si želi doseči še več.
Na kratko lahko rečemo, da je športna psihologija uporaba psiholoških
spoznanj v športni praksi. Vsakdo ve, da je za dober nastop in pri treningu
pomembno, da športnik razvija tehnične in taktične spretnosti določenega
športa. Vemo, da je potrebno poskrbeti za fizično kondicijo, spremljamo
in govorimo tudi o prehrani športnikov in športnic. Kako pomembna pa je
psihološka komponenta? Kako dobro poznamo miselno in čustveno stran
tekmovanja?

spremenljivkami. Vsebine, ki jih lahko najdemo v sodobnejših knjigah o
psihologiji športa, so: učinki anksioznosti (tesnobe) na aktivnost športnika,
agresivnost v športu, skupinska dinamika, motivacija, osebnost in šport.
Psiholog poskuša v razgovoru ugotoviti, za kakšno težavo gre, kje se pojavlja in kako vpliva na tekmovalca. Kako je s koncentracijo, zbranostjo? Kako
se na zahteve čustveno odziva? Ima težave z aktivacijo, kako je s skupinsko
dinamiko, kakšen odnos ima s trenerjem? Je športnik pretirano živčen, so
vmes starši in njihove zahteve, je pretreniran in preveč tekmuje? So razlogi
morda drugje? Kakšne predtekmovalne strategije športnik že uporablja
(rituali, ki jih uporabi preden gre na štart)? V idealnem primeru športni psiholog sodeluje ne le s športnikom, temveč tudi s trenerjem in včasih tudi s
starši. Izdela individualni program in ga nauči spretnosti (podrobneje so
predstavljene v drugem delu knjige), kot so:
mišično sproščanje (napete, rigidne mišice negativno vlivajo na nastop)
usmerjanje pozornosti, koncentracije
postavljanje ciljev
dihanje (kadar je športnik pred štartom napet, takrat diha drugače kot
kadar je miren)
vizualizacija (vadba nastopa ali posameznih spretnosti v mislih)
tehnika pozitivnega samogovora (spodbudni, pozitivni stavki).
Športna psihologija je močno orodje, ki ga lahko uporablja posameznik ali
ekipa. Področja, na katerih lahko deluje športni psiholog so:

Športna psihologija je veja psihologije, ki se ukvarja s psihološkimi in mentalnimi faktorji, ki
vplivajo na športni nastop, fizično aktivnost ali vadbo. Z uporabo različnih psiholoških spoznanj
in tehnik poskuša izboljšati nastop posameznika ali ekipe. Športni psiholog skuša vplivati
na izboljšanje nastopa tako, da se ukvarja s športnikovim nadzorom čustev, zmanjševanjem
psihološkega vpliva poškodb ali slabega nastopa. Nekatere od najpogostejših tehnik, ki jih učimo
so: postavljanje ciljev, sproščanje, samogovor in zavedanje samogovora, vaje za izboljšanje koncentracije, prednastopne rutine in mnoge druge, ki jih lahko najdete opisane v tej knjigi.

Športna psihologija je predvsem uporabna veda, ki se ukvarja s tekmovalcem, njegovim vedenjem in odkrivanjem, kako le-to vpliva na nastop. Ukvarja se s psihično in čustveno platjo tekmovalnega športa. Prva
knjiga, posvečena športni psihologiji, ima naslov Psihologija treniranja,
napisal pa jo je Coleman Robert Griffith leta 1926. Ukvarja se predvsem s
tremi področji: psihomotoričnimi spretnostmi, učenjem in osebnostnimi

izboljševanje motivacije
povečanje samozaupanja
izboljšanje kohezivnosti ekipe
izboljševanje reakcijskih časov
lažje obvladovanje medijev
miselna trdnost
zaupanje v samega sebe
dobre komunikacijske sposobnosti
sposobnost ostati miren pod pritiskom
zvišana sposobnost koncentracije
izboljšanje športne sposobnosti.
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Športni psiholog mora pri svojem delu upoštevati naslednja načela:
spoštovanje Etičnega kodeksa Društva psihologov Slovenije, ki skrbi za
zaščito športnikov, s katerimi se ukvarja in jim zagotavlja zaupnost
pri delu psihologa gre predvsem za svetovanje, kar pomeni, da športniku
nudi nasvet, ki ga potem po svoji presoji uporabi
nevtralnost do vpletenih strani
nevrednotenje informacij in razmišljanja športnikov
dolgoročnost – izboljšanje rezultata ob psihološki pomoči je plod
daljšega obdobja dela
odprtost za predloge s strani trenerjev, vodstva, športnikov samih
skupno delo psihologa in športnika kot dveh enakovrednih oseb
sodelovanje z vpletenimi
pozitivna naravnanost do športnikov in njihovega dela.

Dobro psihično pripravljen športnik je tisti, ki ga lahko imenujemo tudi
mentalno stabilen športnik. To pomeni, da bo znal vse tisto, kar je natreniral (športni trening, psihična priprava …), prenesti tudi na tekmovanje,
da bo znal nadzorovati svoje vedenje, misli in čustva in jih po potrebi
tudi spreminjati, da bo znal v primeru težav poiskati pomoč pri trenerju,
kondicijskemu trenerju, psihologu, zdravniku, maserju, starših …
Psiholog se lahko vključuje v ekipne in individualne športe, lahko pomaga
kot svetovalec trenerju ali pa športnim funkcionarjem, lahko sodeluje z
enim samim športnikom ali pa s celotno ekipo. Konkretni način dela je torej
odvisen od značilnosti situacije – športa in športnika oziroma športnikov
– v katero se vključi. Je le eden od strokovnjakov, ki tudi sicer delujejo v
strokovnem športnem teamu.

Vloge športnika, trenerja in staršev
Kdo je športnik?
Športnik je vsak, ki se redno ukvarja s tekmovalnim športom, ne opredeljuje
ga količina in intenzivnost treningov. V pričujoči knjigi obravnavava teme,
ki so namenjene predvsem športnikom, ki so še na začetku svoje športne
poti, zato jih imenujeva mladi športniki, kar pa ne opredeljuje njihove dejanske starosti v letih – v nekaterih športih, kjer se s treningom začenja tudi
kasneje, šele pri 12 ali 13 letih (primer takega športa je atletika), so »mladi«
športniki tudi tisti, ki so stari 18 ali 19 let. Mladi torej pomeni mladi po
izkušnjah v športu.

Kaj so športnikove vloge1 oziroma naloge? Njegova vloga je predvsem, da je
»športnik«, pod čemer razumeva naslednje naloge: aktivno vključevanje v
trening – redno hoditi na treninge, upoštevati trenerjeva navodila, spoštovati
nasprotnike, ceniti soigralce, upoštevati pravila fair play-a, biti pripravljen
na pogovor s trenerjem in starši v primeru težav in ob določanju nadaljnjih
aktivnosti, se na treningih truditi po najboljših močeh, vzdrževati pozitiven
odnos do treningov in tekmovanj, biti spoštljiv v komunikaciji z drugimi…

Kdo pa je trener?
Avtorji številnih knjig o športu trenerja opredeljujejo kot ključno osebo
v oblikovanju športnikove kariere (Tušak in Tušak, 2001; Krevsel, 2001;
Martens, 1990; Gummerson, 1992 in Sabock, 1985), opredeljujejo pa tudi
naloge, ki naj bi jih trener opravljal. Med bolj podrobne sodi naslednja
razdelitev trenerjevih nalog - Tušak in Tušak (2001) trenerjeve naloge opredeljujeta z vidika kompleksnega pristopa do športnika, njegovo aktivnost
opredeljujeta na šestih področjih:
1.) Planiranje treninga – za uspešno opravljanje tega mora trener imeti
vpogled v najrazličnejša mejna področja (biomehanika, psihologija, medicina, organizacijska znanja…), tudi za to, da lahko v svoje delo vključuje
nasvete strokovnjakov iz strokovnega športnega teama.
2.) Izvajanje treninga – gre za izvajanje kondicijskega, tehničnega in
taktičnega treninga, pomembno je nenehno uporabljati nove in nove načine
treninga.
3.) Kontrola uspešnosti treninga – trener mora omogočiti svojim varovancem, da nenehno kontrolirajo učinkovitost svojega lastnega treninga, ta
kontrola pa mora biti tako interindividualna kot intraindividualna.
4.) Vsestranska skrb za varovanca – sem spadajo dejavnosti, s katerimi
trener športnikom zagotovi dobro počutje in razpoloženje, gre pa za oblikovanje zunanjih pogojev, preizkušanje zunanjih tehničnih pogojev,
upoštevanje individualnih želja športnikov, obvladovanje predštartnega
stanja, sprotno informiranje športnikov, delovanje trenerja po tekmovanju,
sodelovanje z mediji.
5.) Svetovanje in pomoč svojim varovancem – glede šolanja, stikov in
razmerij s partnerji, starši …
6.) Vloga na tekmovanju – trener tu najprej deluje kot model, športniku

1

 

Nekatere pomembnejše
vloge (jedrne vloge)
so: poklicna, družinska,
generacijska, partnerska,
spolna, starostna, vloga
dobrega prijatelja ... Vloge
tako močno vplivajo na
naše obnašanje, da je
prav poznavanje vlog
lahko precej zanesljiv
napovedovalec našega
vedenja.
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lahko pomaga pri izvedbi predštartne in štartne strategije, deluje kot simbol za izražanje in uporabo načrtovanega vedenja oziroma strategije, trener
lahko na tekmovanju vpliva predvsem na športnikovo samozaupanje.
Vse te opredelitve pravzaprav govorijo o tem, da se trener v športni situaciji
znajde v številnih vlogah, ki jih lahko prikažemo z naslednjo shemo:

V tem starostnem obdobju naj trenerji ob učenju športa poudarjajo pomen
igre, saj se otrok razvija skozi igro, vse aktivnosti pa morajo biti vir uživanja
(Dick, 1997). Igre, ki vključujejo elementarne oblike človekovega gibanja
- motorike (hojo, tek, plazenja, skoke, plezanja, mete itd...) in v katerih
imamo možnost prilagajanja pravil trenutni situaciji in potrebam, imenujemo elementarne igre. V športu predstavljajo najpomembnejše sredstvo, s
pomočjo katerega lahko vadeči igraje in sproščeno razvijajo svoje motorične
sposobnosti in se seznanjajo z različnimi motoričnimi informacijami. Z
vključevanjem velike količine elementarnih iger v trening lahko trener
doseže, da bodo mladi športniki razvijali ljubezen do športa. S tem bodo
trenerji razvijali predvsem notranjo motivacijo, za katero smo videli, da je
pri otroku ključnega pomena.
Motivacija mladih športnikov naj bi tako čim dlje ostajala notranja, saj
bodo ob premiku k zunanji mnogi nekdanji (notranji) vzvodi motivacije
odpadli. Zato naj motivacija športnikov ves čas kariere ostaja na visokem
nivoju z vidika notranje, postopoma pa naj bi se dvigovala količina zunanje
motivacije, kot je prikazano na Sliki 2:

Slika 1: Model različnih vlog trenerja (Adam in Bauer, 1973, v Tušak in Tušak, 2001)
2 

Razvojna obdobja.
Pogosto uporabljena
delitev je (Reber, 1995):
0-1 leta: dojenček,
1-6 let: zgodnje otroštvo,
6-10 let: otroštvo,
10-12 let: pozno otroštvo
oz. preadolescenca,
12-21: adolescenca,
21-65: odraslost in
od 65 dalje: starost.

Pomembnost nalog in vlog trenerja se precej spremeni, kadar govorimo o
treniranju mlajših otrok, predvsem v obdobju2 mlajšega šolarja, torej nekje
med 7 in 11 letom – treniranje otrok se namreč od treniranja odraslih razlikuje v tem, da je na otroke lažje vplivati, da so neprestano soočeni z novimi
situacijami in izkušnjami in da do odraslosti prihaja do velikih sprememb v
razvoju in je pomembnost pravilno strukturiranega okolja neizmerna (Lee,
1993a) – trener ima tako v obdobju športnikovega odraščanja še posebej
pomembno vlogo.
Videti je, da je pri odraslih športnikih (posebno pri vrhunskih) zadovoljstvo
z nastopom odvisno tako od izkušenj uspeha kot neuspeha, pri otrocih pa
neuspeh na tekmovanju praviloma ne igra pomembne vloge pri doživljanju
zadovoljstva. Ocena lastnih igralnih sposobnosti je edini dejavnik, ki je
pomembno povezan z otrokovim igralnim zadovoljstvom. Če je otrok oziroma mlajši športnik ocenil, da je igral dobro, je tudi občutil zadovoljstvo z igro,
ne glede na rezultat. Pri otroku je tako pomembna predvsem notranja motivacija in primerjava z lastnimi standardi, kar je pogosto razlika od odraslih
športnikov, kjer vse prevečkrat prevladuje zunanja motivacija.

Slika 2: Motivacija v času kariere

Tušak, Tušak in Tušak (2003) predlagajo naslednje sugestije za izboljšanje
motivacije mladega športnika:
strukturiranje motivacijsko bogatega športnega okolja
zagotavljanje možnosti za razvoj spretnosti
treningi naj bodo zanimivi
možnosti za uveljavljanje otrokovih potreb - druženje z ostalimi otroki je
verjetno najpomembnejši motiv za vključevanje otrok v športne aktivnosti
treningi in tekmovanja naj bodo vznemirljiva - mnogo vznemirjenja in
razburljivosti skozi sezono pogosto izgine, do česar pride zaradi pretiranega
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poudarjanja in drila zapletenih veščin
razvijanje realističnih ciljev in uspeha - trenerji naj otroke vzgajajo v
tem smislu, da jim povedo, da zmagati ni samo premagati nasprotnika,
temveč pomeni predvsem potruditi se po najboljših močeh, popraviti
se in izboljšati.
Tudi Roberts in Treasure (1993) menita, da je za uspešen razvoj motivacije
v športu za otroke bolje, če trenerji pogosteje uporabljajo kratkoročne cilje
in poudarjajo učenje in razvoj spretnosti in veščin, Lee (1993b) pa poudarja
pomen uspešne komunikacije z otroki.
Trenerji bi morali s pomočjo literature iskati številne vaje, ki bi jih z malo
kreativnosti lahko priredili, tako da bi bil trening vedno zanimiv (Stropnik,
2006). V takih okoliščinah bodo otroci željni aktivnosti in ne bodo zapuščali
športa, trenerji bodo tako razvijali zadovoljne in uspešne mlade športnike.
Trener je ključna oseba pri zagotavljanju podpore, »odgovoren« je za ostajanje in vztrajanje otrok v športu. Je tisti, ki mora napraviti športno aktivnost smiselno in primerno za uživanje, kar pa pogosto ni lahka naloga
(Tušak, Tušak in Tušak, 2003).

Gimeno (2003) dodaja še naslednjo pravico: »Pravica do podpore s strani
svojih staršev«.

Starši v športu mladih
Vključevanje staršev v delo z mladimi je zelo pomembno. Gimeno (2003)
je preverjal, če boljše poznavanje razmer v športu s strani staršev mlajših
športnikov izboljša njihovo vključenost v šport. Njegov program »parents training programme« vključuje 2 tipa nalog: socialne spretnosti in
reševanje problemov. Z njim je izobraževal tako starše kot trenerje in ugotovil, da je imelo izobraževanje pozitiven vpliv na vedenje staršev in trenerjev.
Vedenje obojih je bilo bolj konsistentno, boljše obnašanje staršev je bistveno
olajšalo tudi delo trenerjev, izboljšali so se odnosi med trenerji in starši in
zvišala se je motivacija obojih za sodelovanje v športu. Izboljšale so se tudi
družinske vezi med starši in otroki, ker so starši bolje razumeli trening in
dogajanje v športu. Bolje so reševali tudi druge konfliktne situacije. Pomen
vključevanja staršev v športno situacijo poudarja tudi Sabock (1985), ki pravi,
da so v odnosu med trenerjem in mladim športnikom vedno vključeni tudi
starši, značilnosti vseh treh oseb v tej situaciji pa so razvidne iz naslednje
slike:

Trener ima pri mladih športnikih na tekmovanju pomembno funkcijo, ker
mora otroka naučiti, kako naj se sooča s tekmovalnim stresom in mu konstantno podajati pozitivno povratno informacijo. Martens (1990) govori o
treh ciljih, ki naj jih imajo trenerji mladih športnikov, pri tem je le eden usmerjen na rezultate - »imeti zmagovalno moštvo«, dva pa sta usmerjena na
mlade športnike in sicer »pomagati mladim, da se zabavajo« in »pomagati
mladim, da se fizično, psihološko in socialno dobro razvijajo« in pri tem
navaja tudi Listo pravic mladih športnikov, ki je prikazana na Sliki 3.
Slika 4: Osebe v športni situaciji mladega športnika (Sabock, 1985)

Športnik je tisti, ki zadeve vidi v prvi osebi, starši pa delujejo le z vidika
upoštevanja lastnega otroka. Orientirajo se le na svojega otroka, ne vidijo pa
ostalih akterjev v športni situaciji. Takšna je narava staršev in takšna vloga je
popolnoma normalna. Trener je tisti, ki mora usklajevati trening, ga prilagajati vremenskim razmeram, skrbeti za opremo, ustreči športnikom, staršem,
upravam kluba … Trenerja številni dejavniki vedno vlečejo v različne smeri,
on pa mora najti kompromis, tako da ob tem ne trpi trenažni proces.

Slika 3: Lista pravic mladih športnikov (Martens, 1990)

Starši imajo še posebej pomembno vlogo pri blaženju učinkov, ki jih imajo lahko na otroka vsi dejavniki (»institucije«), ki so vključeni v njegovo
športno kariero in nanjo vplivajo – Byrne (1993) jih je navedel grafično, kot
je prikazano na Sliki 5.
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Postavljanje ciljev
Slika 5: Dejavniki v športni karieri otroka (Byrne, 1993)

Usklajevanje šole in športa
Roberts in Treasure (1993) tudi ugotavljata, da manj tekmovalno usmerjeni
starši predstavljajo boljše okolje za razvijanje uspešnih odnosov z vrstniki
pri svojem otroku. Otroci iz takšnega okolja pozornost posvečajo tudi svojim
vrstnikom, ne le zmagi in superiornosti.

3 

Organizacija časa je izraz, ki pomeni dejavnost,
s katero si razporedimo
delo in obveznosti tako,
da imamo dovolj energije
za vse izbrane dejavnosti.
Najpomembneje je, da
znamo postaviti nalogam
prioritete, jih znamo sprejeti ali pa jih zmoremo
odbiti, reči ne.

Čeprav je redko omenjeno, sodi med pomembnejše vidike ukvarjanja
s športom pri mladih tudi usklajevanje šolskih obveznosti s športom.
Ukvarjanje z večino tekmovalnih športov zahteva precej predanosti, veliko
dela, časovno dolgotrajne treninge in tekmovanja in zgodnje intenzivno
vključevanje. Športniki imajo zato manj časa za šolsko delo - pisanje nalog,
učenje, ponavljanje, obiskovanje predavanj … To je za mladostnika precej
stresno, vendar ta stres lahko premagamo s pomočjo dobre organizacije. V
športu se namreč mladi že zelo zgodaj naučijo pametno razporejati svoj čas
in ga dobro izkoristiti. Dobro vedo, da imajo popoldne le omejeno količino
časa (ponavadi ne več kot 2-3 ure) za naloge in učenje in ta čas potem tudi
izkoristijo na tak način, da opravijo svoje obveznosti. Pri organizaciji časa3
lahko zelo prav pride vodenje dnevnika ali urnika, s katerim si svoj čas razporedimo (o vodenju dnevnika govoriva v posebnem poglavju). Opazili sva,
da so pogosto prav športniki med najbolj uspešnimi učenci - predvsem zato,
ker znajo organizirati svoj čas in ga tudi znajo izkoristiti. Kadar športniki
prekinejo s kariero zaradi pomanjkanja časa za šolske obveznosti, je večkrat
učinek ravno obraten: zaradi občutka, da imajo zdaj časa na pretek, ga slabše
izkoristijo in pričakovanega izboljšanja v šoli največkrat ni.
Šport nam poleg zdravega telesa, druženja in spoznavanja lastnih zmožnosti
nudi tudi možnost za učenje življenjsko pomembnih spretnosti, kot so organizacija, načrtovanje lastnega časa, natančnost, vztrajnost, skrbnost.

Kaj je motivacija in kakšni so posamezni motivi športnikov? Kako postaviti
cilje, da bomo z njihovo pomočjo dvignili ali vzdrževali motivacijo? Katere
so značilnosti dobrih ciljev in ali naj jih postavljamo sami ali s pomočjo
trenerja? Katere korake je potrebno upoštevati ob procesu postavljanja
ciljev in kaj vse naj vključimo v pot do svojega cilja?
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Pisanje dnevnika in analiza nastopa
Backhand 2 (Pojavila se mi je stara napaka, teže nisem prenašal naprej – preveč
sem bil zaprt na udarcu, posledica tega je bila, da sem naredil veliko napak in
dal veliko kratkih žog)
Forehand 4 (Žogo sem igral v dvigovanju, kar je nasprotniku delalo veliko težav,
na prehodih sem bil zanesljiv, vendar nenatančen – bili so nekoliko prekratki )
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Taktika: 4
Pozitivni vidiki:
Igral sem zelo napadalno, diktiral sem tempo igre.
Nasprotnik je bil velik in neokreten, zato sem veliko uporabljal slice, kjer sem
dobil veliko točk in prednost.
Ko je nasprotnik prišel na mrežo, ga nisem poskušal pasirati s prvim udarcem,
vendar sem mu dal nizko žogo pod nogo in ga pasiral z naslednjo.
Igral sem raznovrstno in nasprotnika pustil v dvomih.
V odločilnih trenutkih sem prevzel pobudo, kar se je obrestovalo.
Negativni vidiki:
Točk nisem zaključeval na mreži, kar mi je precej otežilo igranje.
Serviral sem preveč enolično – premalo servisov je šlo v nasprotnikovo telo.
Psihološki vidik igre:
Umirjenost pred tekmo 2 (bil sem precej nervozen, ker sem proti temu fantu
enkrat prej že grdo izgubil).
Umirjenost med tekmo 4 (sprva se nisem mogel umiriti, potem sem pa videl, da
mi gre in sem se kar umiril, tudi delal sem precej dihalnih vaj med pavzami).
Zbranost 4 (podobno kot umirjenost med tekmo, vse bolje je bilo proti koncu
tekme, ko sem videl, da mi gre v redu).
Razmišljanje 3 (veliko preveč o nasprotniku, zdel se mi je dober, predober, da bi
ga lahko premagal… na začetku tekme sem bil precej negativen, popolnoma sem
pozabil obračati misli iz negativnih v pozitivne… kasneje sem se zbral in bil pri
tem precej uspešen.
Jemanje pavz, počitek 4 (ves čas sem pazil na to, da sem si jemal dovolj pavz,
razen med servisom mi je to uhajalo).
Jeza, razburjanje 5 (niti enkrat v celi tekmi nisem izgubil kontrole ali se
razjezil).

Burton, D. (1997). Multimodal stress management in sport: current status and future directions. V G. J. Jones in L.
Hardy (ur.), Stress and performance in sport (str. 17 – 42). Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Byrne, T. (1993). Sport: it’s a family affair. V M. Lee (Ur.), Coaching children in sport (str. 39 – 47). London: Chapman & Hall.
Cox, R. H. (1994). Sport psychology: Concepts and applications. Madison: Brown & Benchmark.
Dewey, J. (1997). Democracy and education : an introduction to the philosophy of education. New York: Free Press.
Dick, F. W. (1997). Sports training principles (3rd edition). London: A & C Black.
Dipboye, R., Smith, C. in Howell, W. (1994). Leadership in the Organization, v Understanding Industrial and Organizational Psychology, An Integrated Approach. Harcourt Brace College Publishers
Fuoss, D. E. in Troppman, R. J. (1981). Effective coaching, a psychological approach. New York: John Wiley & Sons.
Gimeno, F. M. (2003). Descripcion y evaluacion preliminar de un programa de habilidades sociales y de solucion
de problemas con padres y entrenadores en el deporte infantil y juvenil. Revista de Psicologia del Deporte, 12 (1), 67
– 79.
Gordon, T. (2003). Teacher effectiveness training: the program proven to help teachers bring out the best in students
of all ages, 1st ed., revised and updated. New York: Three Rivers Press.
Gummerson, T. (1992). Sports coaching and teaching. London: A & C Black.
Jones, J. G. (1997). A cognitive perspective on the processes underlying the relationship between stress and performance in sport. V G. J. Jones in L. Hardy (ur.), Stress and performance in sport (str. 17 – 42). Chichester: John Wiley
& Sons Ltd.
Kobal Grum, D. (2001). Temeljni vidiki samopodobe. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
Krevsel, V. (2001). Poklic športnega trenerja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport.

Kaj sem se naučil iz te tekme, kaj bi lahko naredil, da bi popravil
napake?
Ugotovil sem:
da si moram redno jemati pavzo tudi pred servisom (da si vzamem dovolj
časa, da se pripravim)
da se moram dovolj umiriti, sicer se mi pojavljajo stare napake
da popravki tehnike, ki sem jih v zadnjem času treniral, še niso popolnoma
avtomatizirani in da bo treba še precej delati
da znam uspešno pripraviti taktiko za neko tekmo
da se ne smem bati nasprotnikov, ki so me v preteklosti že premagali, ker se
lahko zgodba tokrat obrne v mojo korist.

Lamovec, T. (1988). Priročnik za psihologijo motivacije in emocij. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo.
Lamovec, T. (1994). Psihodiagnostika osebnosti 2. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Landers, D.M., Arent, S.M. (2001). Arousal-Performance Relationship. V J. M. Williams (Ur.), Applied sport psychology – Personal growth to peak performance (str. 206-228). Mountain View: Mayfield publishing company.
Lazarus, R. in Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer Publishing Company.
Lee, M. (1993a). Why are you coaching children? V M. Lee (Ur.), Coaching children in sport (str. 27 - 38). London:
Chapman & Hall.

 118
Lee, M. (1993b). Communicating effectively with children. V M. Lee (Ur.), Coaching children in sport (str. 163 – 178).
London: Chapman & Hall.

 119

o avtoricah

Lindemann, H. (1978). Avtogeni trening – sprostitev v stiski. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Marks, I. M. (1977). Bewältigung der Angst: Furcht und nervöse Spannung - leichter gemacht. Berlin: Springer.
Martens, R. (1990). Sucessful coaching (2nd edition). Champaign: Human knetics.
Maslach, C., Leiter, M. P. (1997). The truth about burnout. California: Jossey – Bass Inc.
McDougall, S. (1997). Wake up your mind – Progressive psychological performance for swimming. South Grandview
highway: Standup productions.
Moran, A. P. (1996). The psychology of concentration in sport performers – A cognitive analysis. Hove: Psychology
Press.
Morris, T. in Summers, J. (1995). Sport psychology: Theory, application & issues. Milton: Jacaranda Wiley.

Tina in Tanja sta se spoznali že kot »pionirki«, ko sta se borili ena z drugo na plavalnih tekmovanjih. Čeprav sta živeli vsaka v svoji sredini, sta se jima poti večkrat križali, največkrat kot
študentkama na »Filofaksu«. Dostikrat sta izmenjevali mnenja, kadar sta se srečevali ob bazenu
s štoparico v rokah, obkroženi vsaka s »svojimi« malčki in malčicami ali mladostniki, ki stopajo
na svojo športno-plavalno pot. Obe je zanimal več kot samo uspeh tekmovalcev ali samo trenersko
delo - kaj znotraj široke palete psihologije obravnava športna psihologija? Kako vsa spoznanja,
ki so ju učili na fakulteti prenesti na tiste, ki jih resnično potrebujejo? Obe sta se zavedali, da je
pri nas malo poudarka na tem področju in sta brskali po znanstvenih člankih, vsaka po svoje,
pa vendar sta prihajali do podobnih zaključkov: o športno-psiholoških spoznanjih je potrebno
ljudi, športnike, trenerje in starše, poučiti. Vrgli sta se v praktično delo s tekmovalci v različnih
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BESEDA AVTORIC
Knjiga je nastala kot posledica potrebe po splošni literaturi s področja psihologije športa in želje
obeh avtoric, da to uporabno vejo psihologije približava čim večjemu številu bralcev. Ker v svoji
praksi ugotavljava, da je v športu že zgodaj potrebno »zbistriti glavo« in se naučiti tudi obvladovanja svojih misli in čustev, ne le lastnega telesa, sva knjigo oblikovali in sestavili tako, da je
primerna tudi za nekoliko mlajše športnike, ki se pravzaprav šele odločajo, ali bodo pripravljeni
športu, tej pestri in vedno spreminjajoči se sferi našega življenja, posvetiti pomemben del svojega življenja. Seveda upava, da boste knjigo v roke prijeli tudi kakšni od tistih športnikov, ki ste
šport že naredili za eno izmed vaših prioritet, trenerji in pa starši in morda še kdo.
Posvečava jo vsem športnikom in ostalim aktivnim udeležencem situacije športnega treniranja,
ki prepoznavate in priznavate pomen športni psihologiji, zahvaljujeva pa se tistim športnikom,
ki so naju spustili v svoje svetove in nama dovolili, da skupaj z njimi stopava po poti športa. Med
njimi so seveda tudi športniki, ki so dovolili uporabo njihovih podatkov in s svojimi doživljanji
posameznih vidikov treniranja in tekmovanja popestrili vsebino pričujočega dela – poimenovani
so z imenom in priimkom, naveden je tudi šport, s katerim se ukvarjajo. Vsi ostali primeri v
knjigi so sicer resnični, vendar so imena in športna panoga spremenjeni, zaradi varovanja zasebnosti.
Knjiga zajame različna področja športne psihologije, predstaviva različne vaje, naloge, včasih pa
dava le kakšen namig, v katero smer naj gre bralčevo razmišljanje. Povedati pa morava, da so
opisana pravila in napotki zelo splošni, kar pomeni, da vsi ne bodo ustrezali vsem. Kaj ustreza
vam, boste ugotovili le ob preizkušanju posameznih aktivnosti. Zato vam ob prebiranju knjige
želiva veliko ustvarjalnih idej, odprtosti do vsega, česar do sedaj še niste poskusili in predvsem
vam želiva, da bi bili najini nasveti začetek k »bistri glavi« v športu.

