
Legyen joga dönteni

Mindenképpen fontos a szülői támo-
gatás, és ha a gyermek azt mondja, 
hogy nem akar versenyezni, el kell 
fogadni, attól még mehet sportolni 
– mondja a szakember, aki találko-
zott már olyan sportolóval, aki nem 
a sportot akarta abbahagyni, ha-
nem a versenyzést, így hobbi szin-
ten maradt meg életében a sport, 
de a versenysporttól elbúcsúzott. A 
sportpszichológus azt mondja, meg-
lepően sok, a kiégés határán lévő 
kamaszodó sportolóval találkozik. 
Edzője válogatja, hogy ki hogyan 
viszonyul az ilyen helyzetekhez, az 
mindenképpen pozitív fejlemény, 
hogy történt egy jelentős generáci-
óváltás, és egyre többen nyitottak 
szakember bevonására. Felkiáltójel 
kell legyen mind az edző, mind a 
szülő számára, ha a sportoló gyer-
mek elkedvtelenedik, ha folyama-
tosan fáradt, nem motivált. Figyelni 
kell rá, beszélgetni kell vele.

„Ha egy gyermek azzal jön, hogy 
abba akarja hagyni a sportolást, 
akkor nézzük meg, hogy miért. Fá-
radtságra pihenés a megoldás, kedv-
telenségre, motiváció hiányára be le-
het vetni egy-két trükköt. Mindig azt 
szoktam tanácsolni, hogy vizsgáljuk 
meg, mi történt, hogy ne vesszen 
kárba a befektetett munka, várjunk 
még egy hónapot a döntésig. Fontos 
megtalálni a belső motivációt, mert 
e nélkül nem működik” – emeli ki a 
sportpszichológus.

D. BALÁZS ILDIKÓ

A 
lemorzsolódás egy lé-
tező jelenség, többé-
kevésbé az okokat is 
ismerjük, de nagyon 
sok esetben még az 
edzők sem tudják, 

hogyan viszonyuljanak ehhez – 
mondja Roseti-Karikás Emőke. „Egy 
nemrég olvasott tanulmány szerint 
tízéves kor után évente a gyerekek 35 
százaléka hagyja abba a sportolást. 
Általában negyedik osztály körül van 
az első válságosnak mondható idő-
szak, aztán következik a nyolcadik, 
kilencedik, illetve a tizenkettedik 
osztály, amikor sokkal több a tanulni-
való, felvételizni kell, készülni kell az 
érettségire, de az is közrejátszik, hogy 
ekkor következik be egy nagy váltás 
is. Ebben az életkorban kerülnek a 
sportolók az utánpótlás korosztály-
ból a felnőtt korosztályba, és bizony 
nagyon sok junior nem tud helytállni 
a felnőtteknél. Sajnos nagyon kevés 
az olyan sportág, amelyben létezik 
egy köztes bajnokság. Legtöbben 
kilépnek U18-ból, és bekerülnek a 
felnőttek közé, sokan ekkor hagyják 
abba a versenysportot, hiszen 18 éve-
sen sem fi zikálisan, sem mentálisan 
nem állnak készen arra, hogy egy 
felnőtt bajnokságban felnőtt csapat-
társakkal jól teljesítsenek” – magya-
rázza a sportpszichológus.

Kamaszkori lemorzsolódás

Egy 13-14 évesnek már tudnia kell, 
hogy akar-e élsportoló lenni vagy 
sem, ugyanis ha az akar lenni, sok-
kal több edzést be kell ütemezni. Ha 
történetesen nem sportiskolában ta-

nul – jegyzi meg a szakember –, ak-
kor a napi hat-hét óra tanulást még 
edzések követik. Ha valaki sportol, 
az nem azt jelenti, hogy kevesebbet 
fog tanulni, hanem megnőnek a vele 
szemben támasztott elvárások: meg 
kell felelnie a tanároknak, a szülők-
nek, edzőnek, és ez bizony megterhe-
lő lehet. „Az aktívan sportoló kamasz 
sok mindenről lemarad, kimarad 
osztálykirándulásokról, bulikból, gó-
lyabálról, nincsenek közös élmények 
az osztálytársakkal. Van, aki ezt ne-
hezen viseli el, ezért ilyenkor is sokan 
feladják” – magyarázza.

A lemorzsolódásnak egy másik oka 
lehet – és ez már kortól független – a 
sikertelenség. Amikor hiányoznak a 
jó eredmények, értelemszerűen már a 
sport sem okoz örömet, és feltevődik a 
kérdés: mi értelme van az edzésnek? A 
szakember szerint éppen ezért nagyon 
fontos, hogy egy gyermek minél több 
játéklehetőséget kapjon. „Nincs két 
egyforma tízéves sem fi zikálisan, sem 
mentálisan. Van olyan tízéves, aki 
nem annyira fejlett, ügyes, de néhány 
év múlva beérné társait, ám ha nem 
kap játéklehetőséget, nem tud fejlődni 
és bizonyítani. Ez esetben a sikertelen-
ség, a mellőzés negatívan befolyásolja 
a sporthoz való hozzáállását.”

Sérülés, kiégés

A kiégés olyan, mint a betegség, jobb 
megelőzni, mint kezelni – jegyzi meg 
a sportpszichológus. Ha erre fi gyel a 
szülő, az edző, akkor el lehet kerülni. 
„Én például a kiégés miatt hagytam 
abba a sportot 17 évesen. Röplabdáz-
tam, túlterhelt voltam, hiszen játszot-

tam a Csíkszeredában junioroknál, 
Marosvásárhelyen a felnőtteknél, és 
tagja voltam az ifi válogatottnak. Úgy 
kezdtem a kilencedik osztályt, hogy 
két hétig jártam iskolába, és két hó-
napig nem. Egy idő után azt éreztem, 
nem ezt akarom csinálni. Nyilván 
nem ez lett volna a megoldás, de ott, 
akkor nekem ez volt kézenfekvő” – 
eleveníti fel Emőke.

A jelenlegi koronavírus-járvány is 
igencsak próbára teszi a gyermekek 
kitartását. Sok esetben a közös edzé-
sek helyét átveszi az otthoni, egyéni 
edzés, eltűnik a motiváció, a lelkese-
dés, az öröm. „A gyerekeknek nagy 
szükségük van a visszajelzésekre, a 
dicsérő szavakra, az eredményekre, 
arra, hogy lássák, a kitartó edzésnek 
megvan az eredménye. Most meg ott 
van a kilátástalanság, mert senki sem 
tudja elmondani, hogy mikor lesz újra 
bajnokság, verseny. Frusztráló lehet ez 
a helyzet számukra, és jogosan merül 
fel a kérdés, hogy ilyen körülmények 
között megéri-e otthon edzeni”.

Az mindenképpen fontos – fogal-
mazza meg jó tanácsát az edzők felé 
a sportpszichológus –, hogy kom-
munikáljanak a sportolókkal. „Jó, ha 
tudjuk, milyen állapotban van, meny-
nyire fáradt,  kimerült-e esetleg. A fi -
zikai fáradtságot két-három nap alatt 
ki lehet pihenni, a pszichikai fárad-
ságot nehezebb. Van, aki nagyon jól 
ráérez erre, és úgy mozgatja az edzé-
seket, hogy időnként történik valami 
érdekes is, az edzések mellet csapat-
építők szerepelnek a programban, ha 
a versenynaptár engedi, plusz sza-
badnapot iktat be, így elkerülhető a 
fásultság is” – magyarázza.

A gyerekeknek 
nagy szüksé-
gük van a visz-
szajelzésekre, 
a dicsérő sza-
vakra, az ered-
ményekre, arra 
hogy lássák, a 
kitartó edzés-
nek megvan az 
eredménye.
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Ha válságban a gyerek
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Számos oka lehet annak, hogy egy 
aktívan sportoló fiatal mondhatni 
egyik percről a másikra azt mondja: 
elég volt, nem akar több edzést. Mi 
lehet a háttérben, egyáltalán mit 
kezdhet ezzel a jelenséggel a szülő, 
az edző? A kérdésekre Roseti-Kari-
kás Emőke sportpszichológus vála-
szol, aki néhány évvel ezelőtt szemé-
lyesen is érintett volt a kérdésben.

#Versenysport
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