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Kai

lodipovpreinega Sportnika od vrhun-

skega, ie izvzamemo fiziEne predispozi-

ciic in trening?
de vtem okviru oceniujemo le psiholoike
Iastnosti, so gotovo zazelene visoka sto lnostna motivaciia, samozavest, odloanost
in pogum, dobra kontrola dustev, sposobnost usme4anl'a pozomosti na kljuEne
drazljaie, sposobnost premagovanja napora in tako dalie. A vse te lastnosti v Eportnem kontekstu brez usheznega heninga
in seveda tudi nzianih predispozicij same
po sebi niso dovo)j. pogosto pa laiko pripomoreio k mozaiku celostne pripravlienosti in posredno k dobrim rezultatom.
t(oliko k Sportnim uspehom pripomore
oziroma prinese dobra psihidna pripravlienost, Ee ocenjujete po svoiih izkusnlah?
Vsakomur lahko obvladovanje psiholoSkih tastnosti kodsti v njihovi ka eri, nekateri pa imalo v psiholoskih lastnostih
ved, drugi pa manj rezerve.
Alise Eportniki razlikujeio glede tega, kako se pripravliaio na velike izzivev psiholo5kem smislu?
Zagotovo. Sportniki so po osebnosti razliani in imaio tudi drugaina tehniino
taktiana znanja, in enaktip pdprave ne
more biti enako utinkovit za razliane
Sporhike. So seveda nekatera polia priprave, kjer so si bolipodobni, v drugih
zadevah pa postopajo razliino.
Praviio, da teiko kai doseies, de glava ni
na pravem mestu. Se striniate? Pa naisigre za vsakdanje iivlien e aliprotesio-

nalniSport?
Pri tem le ueba vedeti, kd mislimo s tem,
da je glava na pravem mestu. Za to frazo se namrea skivaio razliane pasti, ki jih
prinaBata Sportna kariera in Sportnikov
naain spopdiemanja z niimi. Tako da zagotovo drZi. da ie se Sportnik ne zna ali ne
zmore spopasri s kalero izmed teh pasti,
ie pot do rezultatov tezia. A hkati ie treba vedeti, da uspeh ni zagotovlien, tudi ae
ie )glava na pravem mestu<, saj je rezultat
posledica sklopa kompleksnih dejavnikov.
V vsakdanjem ZMieniu je >doseganje rezuttata( precei lazie, sa; ;e to na volio tako
rekot vsakomur in ie mani odvisno od telesnih predispoziciiin tako naprej, v Sportu pa je zmagovalec lahko samo eden.
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napredku,v Zelji po
izboljianju nekaterih
psiholoikih lastnosti
alipa zaradi razliinih
konkretnih teZav.

Kai se vam zdi naipomembneise priSportniku, ko se denimo pripravlja na veliko
tekmovanie, kot so recimo Tour de France

alipa svetovno prvenstvo, olimpiiske

igre?
Kai je najpomembnejie, je znova odvisno

odvsakega posameznika. Morda bi omenil le ro. da kar se liie velikih lekmovanj.
je zagotovo Zelja vseh, ki delamo v Spor'
iu, da se Sportnik celotno kadero uai in tudi nauii zaznavati veliko tekmovanje kot
nekaj obiiajnega, kot pdloZnost in izziv
i[ da na niem tekmuie tako kot na drugih
tekmovanjih in se poduti kot doma.
res da iportnika pripravitina vse
pritiske, kiprideio stekmovaniem? Se da
toliko predYidevati?
Pa se

Priiakovanja javnosti
so lahko za Sportnike
breme, a preprosto
se s tem moraio znati

spoprijeti.
Naloga Spo nika ie, da se pripravi na najrazliinej5e scenarije, ki se lahko zgodijo na
tekmovanju ali med sezono, mednie spadajo tudi razliine situaciie. kj pomeniio pritisk na Sportnika. Na ta naain se je mogoie
Ze vnaprei pdpraviti, nekatere teme predelati, in zato ie spopdiemanje s situacijo, ko
se res zgodi, Iazje in uiinkovitei6e.
pogledava kolesarie in vedt6denske
dirke, verietno so te sploh zelo zahtevEe

ne za pripravo. Za regeneraciio in zbiranie

misliimaio manl kot 24 ur.
KolesarsNo,e izjemno zahteven ter fizifno in psihiino naporen sport, a pogoji so
za vse enaki in tudi v tem smislu je seveda treba iskati prednost pred konkurenco.
A to ne pomeni, da ie p prava kai teija kot

v Spotih, v kate h nastopi traiajo od nekaj sekund do nekaj minut. Vsak Sport ima
svoje izzive, ki bi iih teZko obiektivno raz'
delili med bolj in rnanj zaitevne.
Kako pa recimo na takinih dirkah, kitraiaio dlie iasa in skorai nipremora, se po-

hrati, ko tien dan ne gre?

Seveda, vedno je

kljuino to, kako

Sport-

nik vidi in zaznava, kar se mu dogaia. ee
razmisljaniu v trenutku, ko ie
sportnik v formi in mu gre, pojavi denimo
vei skrbi, povezanih s posledicami, ki bi
se zgodile, ae mu vseeno ne bi uspelo te
dobre forme izkoristiti in na primer tekme
zmagati, potem ie to zagotovo pritisk.
se v tem

To je predvsem odvisno od razloga. zakaj

pritisk oziroma ieliaiavnosti, kipri-

sportnlku nt slo m Ka(sne tezave lma, Le
ima kolesar na primer tezave s formo in fiziino iuti, da ne zmore, se bo tudi psiholosko teae pobral, kot ae bi 5lo le za slab dan.
Kot drugo pa bi omenil, da je vtasih v tem
p meru ie laZje, ker na novo tekmo ni teba

Tudi

aakati en teden ali celo en mesec, ampak je
popravniizpit. ki ga Spoflnil Zet. Ze julri.

Je

Ali Sportniki dutiio kakSen pritisk tudi, ko
iim recimo gre? Se tukai tudiskriva past

Peter Kauzer in rokometaS UroSZorman?
Gotovo Sportniki velikokrat autijo potre-

zanie?

bo javnosti kaj razloiiti, saijavnost mno-

Eakuie rezultat?
Da, tudi pdaakovanja javnosti so lahko
za Spotnike breme, a preprosto se s tem
mora,o znati spopdjeti.

potem normalno, da nekiSportnik tudi.obraduna" s Sportno iavnostjo, kot sta
denimo to v preteklosti storila kaiakaS

Naloga iportnika ie, da se pripravi na najrazliEnejie
scenariie, ki se lahko zgodijo na tekmovanju ali med
sezono.

bi
BlaZ Zaqorc je

univerzitetni diplomirani psiho-

log, licenciran sportni psiholog z zaklju6eno 2.

stopnjo iz vede njsko-kog n itivn e terap ije. Zadnjih
osem letje Elan strokovne ekipe P0dp0ra vrhunskim dosezkom in dlan Sekcie za psihologijo ap0rta pri Drustvu psihologov Slovenije. 0d leta 2015 ima tudi licenc0 Sportnega psiholoqa v
Sloveniji. Svojo energijo usmerja v psiholosko
pripravo Sportnikov in ekip terjim s tem Zeli pomagatido boljsih nastopov, iger in rezultatov.
Pri svojem delu sodeluje z vrhunskimi in mladimi
Sportniki, ki prihajaio iz ved kot 30 razlidnlh individualnih in ekipnih Sportov. Prav tako sodeluje s trenerji in pri pripravi sistemov dela s iportniki. Tudisam je Sportnik, od otrostva do konca Studija je treniral rokomet, zdai pa se 6e vedno z veseljem ukvarja z

kreativniravni.

razliinimi Sporti na re-

Zmagovalna m selnost slovenskih odbojkarjev se
je izrazila v dveh zaporednih srebrnih kolalnah na
evropskih prvenstv h.
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Na pdmer v

bolj tehnifnih Sportih sevea-

ia pozornost namenia pozomosti v povezavi s tehniino izvedbo gibov, v ekipnih
Spo ih pa se dela vea na odloditvah, po-

vezanih s taktiko.
nekoliko posplosim, se zdi, daieslovenski ekipni Sport vselei malce zadai za
drugimi yEvropi, Ee izvzamemo doseiek
ko5arkarske reprezsntance, pa medalio
rokometns in medalio odboikarske... Kai
vi menite?
Sami ste Ze omenili medalje ko5arka6ke,
rokometne in odboikarske reprezentance,
ae k temu dodamo !e uspehe nogometne
in hokeiske reprezentance, uspehe klubskih kolektivov in niihovo pozicijo v ewopskem Sportu, bi rekel, da smo tudi objektivno gledano v ekipnih Sportih iziemno
uspesni in da ie ta percepcija neuspeinosti
bolj stuar napaane zaznave. Seveda so tudi
naie ekipe doZivljale poraze, a katere svetovne in euopske ekipe,ih niso.
Ce

gokat napaano razume in napaano slilepa, kai se Eportnikom doga,a. Treba ie vedeti, da Sportniki, tako kot javnost, Zeliio
rezultate in zmage in se za to zelo trudijo. Te zmage in rezultati pa so iz razliinih
vzrokov vEasih dosegllivi, viasih pai ne.

lGal po vaie Sportnik plegorivieui, kot radi re6ero 5e posebno iportni novinarii?
Ia fraza laitno opisuje razliine scenariie
in se veiinoma povezuie s tem, da Sportnik, ki je v dobri formi, ne realizira tek'
movalnega nastopa tako, kot bi moral.
Sportni psihologi ugotavljamo prave vzroke, zakaj je do tega prislo, ti vzroki pa so
lahko povezani z Zelio ali pa ne. Tako ie
mogoie, da velik motiv in Zelia po rezultatu Sportnika nevede potisneta v drugaano telesno stanje in zato tudi nastopa boli
na silo. MoZno ie tudi, da zaradi velike
Zelje preprosto prevea pozornosti usmeria
v konani rezultat in premalo v nastop oziroma igro. Lahko pa je posledica pridakovani in Zelje tudi pojav slrahu in 5e kai.
Se vam zdi, da so na splosno uspeSneisi

sportniki, ki navzvsn kaieio svoia 6ustva
ob uspehih in neuspehih?

trdil. Kljudno je, da Sportniki
dustua znaio obvladati in iih kontroltuati,
da jim ra koristiio. in ne Ekodijo. In to 5e
posebno pred in med nastopom.
To bi tezko

Kdai pa vas 5portne psihologe pokli6eio
na pomoE? Ko se pripravllaio na tekmovanle aliko prideio v krizo?
Vloga Sportnega psihologa ni le vloga po'
moai v tezavah, ampak je komplementar-

na drugim podroijem v celotnem kariernem procesu. Sportniki se na nas obratajo v Zelji po napredku, v Zelji po izboljBa-

nju nekaterih psiholo5kih lastnosri ali pa
zaradi razliinih konketnih teZav.

Paierazlika msd na primer pripravo
Sportnika v individualni panogi in v ekipnem Sportu?
Razlika obstaia tako med individualnimi in ekipnimi gporti kot seveda tudi med
vsemi Sporti, A razlika le predvsem v tem,
kaksne zahleve ima posamezen Sport in
kako se vtem Bportu rezerve v psiholoBki
pdpravljenosti pokaZejo. Tem razlikam se
potem prilagalamo tudi v procesu psiholoSke priprave.

l{a kakien nadin konkretno, ali lahko navedBte primer?

Pogum, odlotnost,
trdna dolgoroina
motivaciia,
samodisciplina,
kontrola razlidnih
iustvenih stanj,
samozavest itd. - teh
lastnosti se vsi lahko
malo naueimo od
vrhunskih iportnikov
in z njimi gotovo laZje
doseZemo cilie, ki jih
imamo.

Mora biti Sportnik egoist, daie uspeSen?
Menim, da to v vetini pdmerov ni kljuina psiholoSka lastnosl za uspeh, v nekaterih Sportih in kontekstih ie nekoliko zazelena, a ie hkrati napadno uporabl,ena. za Sportnika lah-ko tudi Skodliiva.
Visoka motivaciia za (lasten) uspeh je pomembneiia osnova, in ta ne pomeni vedno egoizma.

l(aipa v osebnem iivlieniu,

Ee

ieliS kam

priti, moraS biti egoistali konformist?
Tudi v kontektu osebnega Zivlienia bi se
sam raje kot na egoizem osredotoiil na
druge psiholoike lastnosti, ki so veliko boli
pomembne - pogum, odlodnost, trdna dol-

goroira motivacija, samodisciplina, kontrola razlianih dustvenih stanj, samozavest
itd. Teh lastnosti sevsi Iahko malo nauiimo od vrhunskih aportnikov in z njimi gotovo lazje dosezemo cilje, ki iih imamo. I
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llletalec kladiva Prim0i K0zmusje pred 0dh0d0m na
0limpijske igre v Pekingu leta 2000 napovedalzlato.
ln ga je d0segel. P0leg treningaje zagotovo k temu
prip0m0gla odliina psihiina pripravUen0st.

Smuiarska tekadica Petra Majdidje brZaas tudi zaradi
d0bre psihiane pripravljen0sti na olimpijskih igrah v
Vacouvru pritekla d0 br0naste medalje kllub grdemu
Dadcu, prikaterem sijezlomila rebra in predrla popljuinic0.
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Pogum, odlo ino st, trdna dolgor odna motivacii a,
s amo di s ciplina, kontr ola r a zlid nih i us tv enih st anj,
samozavest itd. - teh lastnosti se vsi lahko malo
nauiimo oil vrhunskih iportnikov in z niimi gotovo
laZje doseZemo cilie, ki iih imamo.

