
 

Sérülés és sportág-specifikus edzés 
mozgáskorlátozott sportolók – ülőröplabdázók - 

számára 
 

Doktori értekezés 
 

 
Kälbli Katalin 

 
 

Semmelweis Egyetem 
Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola 

 

 
 
Témavezető: Dr. habil. Rigler Endre, CSc, egyetemi tanár † 
                     Dr. Nádori László, DSc, professor emeritus  
 
Hivatalos bírálók: Dr. habil. Szabó Béla, egyetemi tanár, CSc 

          Dr. Ökrös Csaba, egyetemi adjunktus, Ph.D. 
 

 
Szigorlati bizottság elnöke: Dr. habil. Gombócz János, egyetemi tanár, CSc 
Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Reigl Mariann, egyetemi docens, Ph.D. 
                  Dr. Rétsági Erzsébet, egyetemi docens, CSc 
                   Dr. Istvánfi Csaba, professor emeritius, CSc 
 
 

Budapest 
2008 



 2

TARTALOMJEGYZÉK 
 

1. TÖRTÉNETI HÁTTÉR, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA...5 

 
2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS................................................................ 9 
 

ALAPFOGALMAK. A FOGYATÉKOS EMBEREK HELYZETE A TÖRTÉNELEM 

FOLYAMÁN ÉS NAPJAINKBAN ............................................................................10 

INTEGRÁCIÓ, INKLÚZIÓ .....................................................................................13 

Integráció a közoktatásban ................................................................................... 13 

Integráció a testnevelésben ................................................................................... 14 

Integráció a sportban............................................................................................. 17 

FOGYATÉKOS EMBEREK ÉS A SPORT..................................................................19 

OLIMPIA ÉS PARALIMPIA...................................................................................26 

Az újkori olimpiai játékok rövid története ............................................................ 26 

A paralimpiai játékok rövid története.................................................................... 27 

Olimpiai és paralimpia összehasonlítása .............................................................. 29 

EDZŐK A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SPORTJÁBAN ............................................31 

FOGYATÉKOS EMBEREKET SPORTOLÁSRA MOTIVÁLÓ TÉNYEZŐK ....................35 

AZ ÜLŐRÖPLABDÁZÁS.......................................................................................38 

Általános ismeretek a labdás csapatjátékokról, az ülőröplabdáról...................... 38 

Az ülőröplabdázás nemzetközi története, játékszabályok ..................................... 39 

Az ülőröplabdázás fejlődése és jelenlegi helyzete Magyarországon .................... 42 

A sportági kiválasztással kapcsolatos kérdések a fogyatékos személyek 

sportjában, az ülőröplabdában.............................................................................. 43 

Az ülőröplabdázással kapcsolatos szakirodalmak ................................................ 45 

 
3.      A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA ...........................................................49 

 
4. HIPOTÉZISEK, KÉRDÉSFELTEVÉS...........................................50 

 
5. MÓDSZEREK ....................................................................................53 



 3

 
KÉRDŐÍVES MÓDSZER .......................................................................................53 

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS ..............................................................................55 

MEGFIGYELÉSES MÓDSZER ...............................................................................56 

 
6. EREDMÉNYEK.................................................................................59 
 

RÖPLABDA EDZŐI VÉLEMÉNYEK A FOGYATÉKOS EMBEREK VERSENYSPORT 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL, AZ ÜLŐRÖPLABDÁRÓL .....................................................59 

AZ OLIMPIA ÉS PARALIMPIA MOZGALMÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE.....63 

A versenyzők, a résztvevő országok és a sportágak számának alakulása az 

Olimpián és a Paralimpián.................................................................................... 63 

Magyarok az olimpián és a paralimpián .............................................................. 65 

Az olimpiai és paralimpiai eredmények hátteréről ............................................... 67 

AZ EDZŐ SZEREPE, A „JÓ EDZŐ” ISMÉRVEI A FOGYATÉKOS EMBEREK 

SPORTJÁBAN ......................................................................................................69 

Az edző szerepe, az edzővel szembeni elvárások a fogyatékos emberek sportjában

................................................................................................................................ 69 

FOGYATÉKOS EMBEREKET SPORTTEVÉKENYSÉGRE MOTIVÁLÓ TÉNYEZŐK......77 

Az első sportfoglalkozáshoz vezető út ................................................................... 77 

Az első edzés ........................................................................................................... 79 

A rendszeres sporttevékenység motivációs háttere ............................................... 80 

MOZGÁSKORLÁTOZOTT SPORTOLÓK EDZÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI EGY SPORTÁG 

PÉLDÁJA ALAPJÁN. AZ ÜLŐRÖPLABDÁZÁS SPECIÁLIS ISMERETEI .....................84 

Az ülőröplabda játékos .......................................................................................... 84 

Akadályozottságtól függő alkalmasság az ülőröplabdázásra Kiválasztási és 

sportág-alkalmassági kérdések ........................................................................... 84 

A magyar ülőröplabdázók feltérképezése, az edzést befolyásoló tényezők....... 87 

Az ülőröplabdázókat a fizikai aktivitásra motiváló tényezők ............................ 91 

Az ülőröplabda játék specialitásai......................................................................... 94 

Röplabdázás és ülőröplabdázás sportági profiljának összehasonlítása .............. 94 



 4

A röplabda és ülőröplabda játékok szabályainak, technikai és taktikai elemeinek 

összehasonlítása, azonosságok és különbségek a röplabda és ülőröplabda 

játékokban........................................................................................................... 96 

 
7. MEGBESZÉLÉS..............................................................................119 
 
8. KÖVETKEZTETÉSEK, ÖSSZEGZÉS.........................................135 
 
9. ÖSSZEGZÉS, MEGOLDÁSI JAVASLATOK.............................139 
 
10. ÖSSZEFOGLALÁS .........................................................................141 

       SUMMARY.......................................................................................142 
 
11. IRODALOMJEGYZÉK..................................................................143 
 
MELLÉKLET .........................................................................................153 

FÜGGELÉK ............................................................................................171 
 
12. SAJÁT PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE ..........................................185 
 

 

 

 

 

 

 



 5

1. Történeti háttér, a témaválasztás indoklása 
 

A fogyatékos személyek problémaköre egyidős az emberiséggel, megváltozott 

képességű embertársaink azonban csak az utóbbi néhány évtizedben kerültek a figyelem 

középpontjába. Az orvostudomány fejlődésével a „probléma” égetőbbé vált, hiszen a 

tudományos felfedezések, találmányok napjainkban lehetőséget biztosítanak olyan 

személyek életben tartására is, akik korábban az élettel összeegyeztethetetlennek tűnő 

elváltozással jöttek a világra, illetve az adott korban még orvosolhatatlanként számon 

tartott betegségben szenvedtek.  

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai alapján a fogyatékosság a 

lakosság 10%-át érinti világszerte (Laczkó, 1999). Hivatalos becslések szerint 500 

millióra tehető világviszonylatban a fogyatékos emberek száma (Földesiné, 1994).  

Megdöbbentőek az adatok, miszerint az emberiség 25%-a családtagként, szakemberként 

érintett e kérdésében (Kálmán és Könczei, 2002). A 2001. évi népszámlálás adatai 

alapján hazánkban 251 560 ember él mozgásszervi fogyatékossággal (KSH, 2001). Az 

életben töltött évek számának gyarapítását –mint azt a fenti adatok is bizonyítják- a 

természettudományi kutatások, az orvostudomány fejlődése már biztosította az 

emberiség számára, a fejlett társadalmak azonban gyorsan rádöbbentek arra, hogy az 

életminőség javítása hasonlóan fontos részét képezi a fogyatékos emberekkel 

kapcsolatos feladatoknak. Az érintettek magas száma okán a „probléma” mellett ma már 

nem lehet lehunyt szemmel elmenni. 

A „fogyatékos - ügy” jelentőségének az elmúlt évtizedekben való 

növekedésének bizonyítéka, hogy miután az 1981-es évet a Rokkantak Nemzetközi 

Évének nyilvánították, az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Közgyűlése 

világszintű akcióprogramot fogadott el, melynek célja a fogyatékos személyek 

esélyegyenlőségének biztosítása az élet minden területén.  A fogyatékos emberek 

életszínvonalának javítását az Európai Unió is kiemelkedő feladatának tekinti. 2002 

márciusában 400 résztvevővel tartották meg Madridban az Európai Fogyatékos - ügyi 

Kongresszust, ahol a Madridi Nyilatkozat kiadása mellett megszavazták, hogy a 2003-

as esztendő a „fogyatékosok éve” legyen az Európai Unióban (Madridi Nyilatkozat, 

2002). Az esélyegyenlőség elősegítésére irányuló törekvések napjainkban is élnek. A 

2007-es évnek az „egyenlő esélyek mindenki számára” címet adták Európában.   
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Az ENSZ által a Rokkantak Évtizedének nyilvánított időszak (1983-1992) 

tapasztalatai alapján dolgozták ki a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének 

alapszabályait. Ezen 22 pontból álló szabályrendszer célja az azonos jogok és 

kötelességek biztosítása a fogyatékos emberek számára. Az alapszabály ösztönzi a 

tagállamokat, hogy egyrészt biztosítsák a fogyatékos személyek számára az épekkel 

azonos oktatási, egészségügyi, foglalkoztatási és szociális szolgáltatásokat, másrészt 

pedig tegyenek lépéseket a tagállamok abba az irányba, hogy a társadalom több 

tudomást szerezzen a fogyatékos emberekről, jogaikról, szükségleteikről, 

képességeikről és lehetséges hozzájárulásukról a társadalom életéhez. Ennek 

megvalósítási lehetőségét abban látják, ha a fogyatékos személyekkel kapcsolatos 

ismeretanyag beépül a szakemberképző tanfolyamok oktatási anyagába (Bálintné és 

mtsi, 2003), azaz szakmai anyagok kidolgozására ösztönzik a tagállamokat, hiszen csak 

akkor válhat valami tanítható anyaggá a szakemberképzésben, ha tudományosan 

alátámasztott ismeretanyagot hordoz magában.  

A Madridi Nyilatkozat is egyértelműen kimondja, hogy a fogyatékos 

embereket ugyanazok az emberi jogok illetik meg, mint minden más állampolgárt, azaz 

állampolgári, politikai, szociális, gazdasági és kulturális jogaik teljes körét áll jogukban 

élvezni (Madridi Nyilatkozat, 2002). Mindebbe természetesen szorosan beletartozik a 

sportoláshoz való jog. A hatályos sporttörvény kimondja, hogy a Magyar Köztársaság 

állampolgárait megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való 

alkotmányos jog (2004. évi I. törvény a sportról). A sporttörvény első, a sportoló 

jogállásáról szóló fejezetének 2. paragrafusa egyértelműen nyilatkozik arról, hogy a 

sportszervezet keretében sporttevékenységet folytató versenyző számára a 

sportszervezet köteles biztosítani a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység 

folytatásához szükséges feltételeket. A versenyző az elért eredményeihez igazodó 

mértékben igényelheti a sportszervezetétől az eredményes sporttevékenységhez 

szükséges felkészülési, versenyzési lehetőség biztosítását. A fogyatékos versenyző 

felkészülésére és versenyeire az érintett sportszövetségeknek a versenyzők egészségi, 

illetve fogyatékossági állapotának megfelelő külön feltételeket kell megállapítaniuk. 

Az ENSZ alapszabályok 11. pontja is a pihenés mellett a sporttal foglalkozik és 

felhívja a figyelmet arra, hogy a sporttevékenységben résztvevő fogyatékos emberek 

számára ugyanolyan minőségű felkészülést és edzést kell elérhetővé tenni, mint a többi 
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résztvevő számára (Bálintné és mtsi, 2003). A törvények és törvényjavaslatok 

megvalósítása azonban több helyen is akadályba ütközik. Vizsgálatok adatai 

bizonyítják, hogy kevés szakedzői képesítéssel rendelkező edző tevékenykedik a 

fogyatékos emberek sportjának területén (Nádas, 2003). Ugyanakkor tisztában kell 

lennünk azzal is, hogy egy adott sportág ismerete nem jelenti azt, hogy egy 

szakképesítéssel rendelkező edző annak fogyatékos személyekre adaptált változatában 

is járatos. További problémát okoz, hogy míg a fogyatékos személyek által űzött 

sportágak rohamosan fejlődnek, az edzői ismeretek és edzésmódszerek fejlődése nem 

tartja a lépést a mozgáskorlátozottak sportjának gyors fejlődésével (Sherill, 1984, p. 3). 

A társadalom sem készült még fel teljes mértékig a fogyatékos emberek 

befogadására. Gondoljunk csak Oscar Pistorius dupla lábszáramputált, többszörös 

paralimpiai bajnok, dél-afrikai atléta történetére, aki bár időeredménye alapján 

kvalifikálta magát a Pekingi Olimpiai Játékokra, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség 

visszavonta kvótáját. Az eset vizsgálatára felkért Kölni Sportfőiskola kutatói ugyanis 

hosszas biomechanikai vizsgálatok eredményeként megállapították, hogy műlábaival 

előnyre tesz szert az ép atlétákhoz képest (Origo, 2007). A fogyatékos emberek 

sportjának rohamos fejlődését bizonyítja a fenti tény is, miszerint előnyt kovácsolhat 

valaki a hátrányából és egy sérült sportoló adott esetben ugyanakkora teljesítményre 

képes – ha nem nagyobbra – mint ép sporttársa. 

Szakemberekkel (Sherill, 1984; Legeza, 2003) egybehangzó véleményünk tehát 

a fentiek tükrében az, hogy a sporttal ill. a sportolók felkészítésével kapcsolatos 

elvárások, a sportolók eredményessége és sikere megvalósíthatatlan a fogyatékos 

személyekkel kapcsolatos sporttudományos kutatások és ezek eredményeinek 

alkalmazása nélkül. 

Dolgozatom témájának aktualitását a fenti tények bizonyítják. Kutatásom 

eredményeivel szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a sporttal foglalkozó szakmák 

ismeretanyagát a fogyatékos emberek sportjának témakörével bővítsem, a szakmai 

adatbázist növeljem, ezáltal pedig hozzájáruljak a sport területén az esélyegyenlőség – a 

tudományosan megalapozott felkészülés - biztosításához.  

Humánkineziológus, röplabda szakedző és testnevelő, gyógytestnevelő lévén 

dolgozatom központi témája az ülőröplabdázás. A téma napjainkban igencsak 

aktuális, hiszen míg a magyar csapat évtizedekig a világ élmezőnyében volt, a Pekingi 
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Paralimpia lesz az egymást követő második olyan paralimpia, melyre a magyaroknak 

nem sikerült kivívni a kvalifikációt. A pekingi paralimpiai kvóta megszerzéséért 

folytatott harcnak jómagam is közvetlen szemlélője és részese voltam, hiszen 2007.-ben 

a magyar ülőröplabda válogatott segédedzőjeként tevékenykedtem, így a témában való 

vizsgálódás iránt személyes elhivatottságot érzek. 

Dolgozatomban aktív röplabda edzők fogyatékosok sportjáról, és ezen belül az 

ülőröplabdázásról való véleményének ismertetése (további vizsgálataim 

szükségességének bizonyítása) után mindazon tudományos vizsgálatokon alapuló 

ismeretek összegzésére vállalkozom, melyek egy ülőröplabdázással foglalkozó edző 

számára a lelkiismeretes munkához elengedhetetlenek. Véleményem szerint ez általános 

(sportágtól független) és speciális (az ülőröplabdázókkal és az ülőröplabdázással 

kapcsolatos) ismereteket is jelent, így tehát dolgozatom központi témájának 

megközelítését távolabbról indulva végzem. Az olimpiai és paralimpiai mozgalom 

összehasonlító elemzése által a mozgalmak azonosságainak és különbségeinek ill. a 

sikeres paralimpiai szereplés hátterének feltárására vállalkozom. Úgy gondolom, hogy a 

paralimpiai mozgalom történetének ismerete elengedhetetlen fontosságú egy fogyatékos 

személlyel foglalkozó edző számára. Annak érdekében, hogy minél több sportoló és 

minél jobb eredménnyel vegyen részt a paralimpiai mozgalomban, a fogyatékos 

élsportolókat és az ülőröplabdázókat sportolásra motiváló tényezők feltárására és 

összehasonlítására vállalkozom, majd a fogyatékosok sportjában tevékenykedő „jó 

edző” ismérveinek meghatározására teszek kísérletet. Ezután a sportág-specifikus 

ismeretek feltárása következik. Az ülőröplabdázás mérkőzés-megfigyelésen alapuló 

edzéselméleti (taktikai) ismereteinek összegzése, a speciális (sportág-specifikus) 

edzésfeladatok meghatározása mellett az utóbbi évek teljesítményhanyatlásának okára is 

kitérek. Vállalkozom továbbá arra, hogy a probléma orvoslására megoldási 

alternatívákat tárjak fel. 

Őszintén remélem, hogy dolgozatom segíti a sportág népszerűsítését és 

hozzájárul az esélyegyenlőség megteremtéséhez a sport területén. 
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2. Irodalmi áttekintés 
 

A fogyatékosság témakörét eltérő irányokból közelíthetjük meg, hiszen az élet 

minden területén találkozunk fogyatékos emberekkel. Az építészetben például az 

akadálymentesítés problémájával, a jogban az esélyegyenlőség kérdésével, az 

oktatásügyben a szegregáció és integráció fogalmával, az orvostudományban pedig a 

rehabilitáció jelenségével találjuk szembe magunkat, ha belemerülünk a fogyatékos 

emberekkel valamilyen úton-módon kapcsolatos szakirodalmak világába. Jelen 

dolgozatban, lévén sportoló fogyatékos személyekről szó –a téma sokrétűsége és 

szerteágazósága okán- az irodalmi áttekintésben csak azokkal a szakirodalmakkal 

foglalkozom, melyek szoros összefüggésben állnak a fogyatékos sportolókkal, az 

általuk űzött sportágakkal, - elsődlegesen az ülőröplabdával -, és legnívósabb 

versenyükkel, a paralimpiával. Az irodalmi áttekintés fejezeteinek összeállításakor – az 

alapfogalmak magyarázatát követően – az eredmények bemutatási sorrendjével való 

egyezőségre törekedtem. 

A téma megközelítését akármely tudományterület felől végezve az első kérdés, 

amellyel szembe találjuk magunkat, a terminológia kérdése.  
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Alapfogalmak. A fogyatékos emberek helyzete a történelem 

folyamán és napjainkban 
 

A fogyatékos emberekkel való foglalkozás mindenképp megköveteli, hogy 

tisztában legyünk az alapfogalmakkal, kit nevezünk fogyatékos személynek, és milyen 

szinonimákkal illetjük azokat, akiknek valamilyen károsodásuk van. Számos 

szakirodalom foglalkozik a terminológia kérdésével. Dolgozatomban ezért a teljesség 

igénye nélkül, a disszertációban szereplő legfontosabb fogalmak meghatározására 

vállalkozom. 

A Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium által „Az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének alapvető szabályai a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségéről” 

címmel kiadott 2003-as kiadvány szerint a fogyatékosság a különböző funkcionális 

korlátozottság összefoglaló elnevezése, melynek okozója lehet fizikai, értelmi vagy 

érzékszervi károsodás, egészségi állapot vagy lelki betegség (Bálintné és mtsi, 2003). 

A hátrányos helyzet fogalma a fogyatékos emberek és környezetük 

szembenállására utal, a közösség életében a másokkal egyenlő szintű részvétel 

lehetőségének elvesztését vagy korlátozottságát jelenti (Bálintné és mtsi, 2003). 

Korábban, 1980-tól a károsodás, fogyatékosság, rokkantság (ill. hátrányos helyzet, 

angol nyelven handicap) három, egymásra épülő, egyre súlyosbodó társadalmi és egyéni 

hátrányokat okozó fokozatrendszerét különböztette meg az Egészségügyi 

Világszervezet (Czeglédi, 2002). Ma már a társadalmi felelősségvállalásra utalva úgy 

tartják, hogy nem az állapot, hanem a közeg tesz valakit fogyatékossá (Kálmán és 

Könczei, 2002). A jelenlegi terminológia az egyéni igényeket és a társadalmi 

hiányosságokat próbálja kihangsúlyozni. 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 

XXVI. törvény értelmében fogyatékos személy az, aki érzékszervi, így különösen  

látás-, hallás-, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán 

nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára 

tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. A pedagógiában a 

fogyatékosságnak egy eltérő nézőpontból való megközelítését figyelhetjük meg. 

Pedagógiai szempontból –a fogyatékossággal kapcsolatban- az értelem, a látás, a 

hallás, a mozgás v. a beszédszervek hibás működése v. az érzelmi élet súlyos zavara a 
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legfontosabb, mert az ilyen személyek fejlődésmenete és személyiségük szerkezete 

megváltozik (Pedagógiai Lexikon). A gyógypedagógiában a fogyatékosság főtípusait a 

főszimptómák alapján határozzák meg, miszerint korábban értelmi-, hallási-, látási-, 

beszéd-, mozgás-, érzelmi, akarati- és halmozottan fogyatékosokról beszéltünk 

(Gordosné, 1996). Napjainkban az elveket megtartva a szóhasználat - a pejorativitás 

elkerülése érdekében - változott. A közoktatási törvény meghatározása értelmében 

gyógypedagógiai ellátásra jogosultak a testi és érzékszervi fogyatékosok 

(mozgáskorlátozottak, siketek és nagyothallók, vakok, alig látók és gyengén látók); az 

értelmi fogyatékosok (enyhén, illetve középsúlyos értelmi fogyatékosok); a 

beszédfogyatékosok és „más” fogyatékosok (autista személyek, a pszichés fejlődési 

zavarú egyének, iskolai teljesítményzavarral küzdők) (Salné és Kőpatakiné, 2001). 

Magyarországon a 2001-es népszámlálás szerint kb. 577000 fogyatékos ember 

él, ez a szám azonban a valóságban jóval nagyobb lehet (Büki 2003). 

A fogyatékosság kapcsán a rehabilitáció szó használata is –eltérő 

szóösszetételekben- felmerül. Laczkó Magyar György megfogalmazása szerint 

„rehabilitáción azt a szervezett segítséget értjük, amelyet a társadalom nyújt az 

egészségében, testi vagy szellemi épségében huzamosan, esetleg véglegesen károsodott 

embernek, hogy megmaradt képességeivel ismét elfoglalhassa helyét a közösségben” 

(Laczkó, 1999, p. 5.). Czeglédy szerint céljától függően megkülönböztethetünk orvosi, 

pedagógiai, foglalkoztatási és szociális rehabilitációt (Czeglédy, 2002). 

A fogyatékos személyek testnevelésével, sportjával és rehabilitációjával 

kapcsolatos szakkönyvek szintén fejezeteket ill. oldalakat szentelnek arra, hogy a 

könyvben használt terminológiát tisztázzák (Kosel és mtsi, 1999; Kálmán és Könczei, 

2002; Davis, 2002; Bakanek, 2003; Benczúrné, 2003; Winnick, 2005; Coppenolle, 

2006). Ezekben megtaláljuk a fogyatékos szó jelentése mellett a fogyatékosság 

típusainak, fajtáinak, kiváltó okainak és következményeinek részletes leírását egyaránt. 

Nem csak könyvrészletek, hanem publikációk is boncolgatják a fogyatékosság elméleti 

kérdéseit. Egyesek a fogyatékosság értelmezési lehetőségeit vázolják (Zászkaliczky, 

2003), mások a fogalmak magyarázata mellett az eltérő fogyatékossági osztályba 

tartozó (érzékszervi-, mozgásszervi-, értelmi fogyatékos) emberek nehézségeire, 

mindennapi küzdelmeire is felhívják a figyelmet (Büki és mtsi, 2003).  
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 A fogyatékos emberekkel kapcsolatos szakirodalmak között olyanokat is 

találhatunk, melyek a személyiségi jogok megvédése és a pejoratív szóhasználat 

elkerülése érdekében ajánlásokat tesznek arra, milyen kifejezéseket használjunk a 

károsodott személyekkel kapcsolatban. Ezen irodalmak kerülendőnek tartják a 

fogyatékkal élő gyűjtőfogalom használatát, helyette a fogyatékos, akadályozott, sérült, 

fogyatékossággal élő ember vagy személy kifejezéseket javasolják. Amennyiben a 

fogyatékosság a mozgató szervrendszert érinti, a mozgáskorlátozott vagy mozgássérült 

szavak preferálandók, a sérült emberek sportjának megnevezésére pedig „fogyatékosok 

sportját” vagy a „sportoló fogyatékosokat” javasolják (Litavecz, 2003). 

A fogyatékos emberekhez való hozzáállás történelem folyamán való változását 

is feldolgozták a kutatók (Kálmán és Könczei, 2002). Történelmi adatok alapján 

megállapíthatjuk, hogy a sérült emberek mindig a társadalom tagjai voltak, megítélésük 

azonban egy adott közösségben kor- és kultúrafüggő. Míg az ókori Mezopotámiában a 

fogyatékosság okát a túlvilágon keresték, és a testi fogyatékosság látható 

megnyilvánulásait jóslásra használták fel, Egyiptomban a test méretének az átlagostól 

való eltérését, azaz a törpék megjelenését egyfajta csodának tartották, és szentként 

tisztelték a középkorban „vásári mulattatónak” használt törpenövésű embereket. Az 

antik görög emberideál a test és szellem egységét megtestesítő egyed volt, a háborúban, 

csatában megsérült katonákat azonban óriási tisztelet övezte. Spártában, a katonai 

nevelés bölcsőjében (Pukánszky, 1996), a gyenge fizikummal született gyermekek 

azonnali halálra ítéltettek, hiszen a Taigetosz Apothetai nevű szakadékába dobták őket. 

A középkorban a kereszténység terjedésének hatására a jó és szép dolgokat Istennek 

tulajdonították, a torz és tökéletlen test pedig egyet jelentett az emberek számára a 

gonosszal és az isteni büntetéssel (Kálmán és Könczei, 2002). Míg az újkor kezdetén 

pusztán a gyártási titkok megőrzése érdekében alkalmaztak szellemi fogyatékos 

embereket munkaerőként, napjainkban a fejlett civilizációk elvárása az egyenlő esélyek 

biztosítása, a fogyatékos emberek életminőségének javítása az élet minden területén.  
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Integráció, inklúzió 
 

Mindkét fogalom gyakran előkerül a fogyatékosság témakörével kapcsolatosan, 

így jelentésének tisztázását dolgozatomban is elengedhetetlenül fontosnak tartom. A 

szegregáció, integráció és inklúzió kifejezéseket az esetek nagy részében a 

közoktatással kapcsolatosan hallhatjuk, de a sport területén is kezd uralkodni az a nézet, 

hogy a fogyatékos sportolóknak is célszerű lenne az ép sportolók közé integrálódniuk.  

 

Integráció a közoktatásban 
 

Az integráció általánosan azt jelenti, hogy a fogyatékos, sajátos nevelési igényű 

gyermekek beilleszkednek ép társaik közé (Illyés, 2000). Az integrált nevelés és oktatás 

többféle formában valósulhat meg. Lokális integráció esetén az ép és sérült tanulók egy 

intézményen belül (közös épületben) tanulnak, de a gyermekek között nincs kontaktus. 

Szociális integrációról abban az esetben beszélünk, amikor a gyermekek a tanórákon 

bontottan vesznek részt, az ezen kívüli időben azonban együtt vannak.  Funkcionális 

integráció – mely lehet részleges vagy teljes - esetén az együttnevelés minden tanórára 

és foglalkozásra kiterjed. Az inklúzió (befogadás) napjaink pedagógiai gyakorlatában 

kezd megjelenni, ez az integrált nevelés legfejlettebb változata. Az integrációnak az 

inklúziótól való eltérését az 1. táblázat szemlélteti. Összefoglalóan azt mondhatjuk, 

hogy a két nevelési forma közötti különbséget az adja, hogy míg az integráció az 

egyéneket be kívánják olvasztani az iskola meglevő struktúráiba, az inklúziónál újra 

átgondolják a tanterv megvalósításának szervezeti kereteit és azokat a feltételeket, 

amellyel valamennyi tanuló haladását biztosítani tudják (Sebba, 1996). 

 

AAZZ  IINNTTEEGGRRÁÁCCIIÓÓ  ÉÉSS  AAZZ  IINNKKLLÚÚZZIIÓÓ  ÖÖSSSSZZEEHHAASSOONNLLÍÍTTÁÁSSAA  
Az összehasonlítás alapja INTEGRÁCIÓ INKLÚZIÓ 
Módszer, óravezetés stílusa Nem változik, hagyományos Módosított, differenciáló 

pedagógiai módszerek 
Tanulási folyamat teljesítményorientált  
Gyógypedagógus feladata Probléma megoldása Probléma megoldásához 

vezető út megtalálása 
1. táblázat: Az integráció és az inklúzió összehasonlítása (Csányi, 2000) 
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Az ENSZ közgyűlése 1993-ban meghozta a fogyatékos személyek esélyegyenlőségére 

vonatkozó szabályzatot, miszerint „az államok integrált formában biztosítsák az egyenlő 

alap-, közép-, és felsőfokú oktatási lehetőségeket a fogyatékos gyermekek, fiatalok és 

felnőttek részére.”. A 1993. évi LXXIX. törvény is kimondja, hogy a fogyatékos 

gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében, állapotának megfelelő 

pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy a fogyatékosságát 

megállapították, továbbá a fejlődésében akadályozott gyermek joga (a fejlett 

gyógypedagógiai intézményhálózattal rendelkező országokban), hogy 

megkülönböztetés és elkülönítés nélkül vehessen részt az intézményes nevelésben 

(Kőpatakiné, 2004). 

Az integrációs, inklúziós törekvések megvalósulását a közoktatásban a XX.-XXI. 

század azon nézetei katalizálják, miszerint napjainkban már nem a „másság” 

eltüntetésére kell törekednünk, hanem az azonosságokra koncentrálva az egymáshoz 

való kötődés pontjait kell keresnünk a nevelésben. Nem kell tehát letagadnunk, hogy 

van, aki okosabb, van aki mozgékonyabb és ügyesebb a társánál, hanem a lényeg az, 

hogy ki, miben tud a másiknak segíteni. Ez a gondolatsort röviden a szinergia elvének 

nevezzük (Horváth, 1999). 

 

Integráció a testnevelésben 
 

Az egészséges életmódra nevelésnek - a fizikai és mentális állapottól függetlenül 

- minden gyermek életében meg kell valósulnia. Ebbe a folyamatba a motoros 

képességek fejlesztése és a mozgásműveltség kialakítása szorosan bele tartoznak. A 

Közoktatási Törvény a testnevelés oktatására is kitér. A rendelkezések szerint abban az 

esetben, ha a tanuló nem képes a többi tanulóval azonosan részt venni a testnevelésben, 

az egészségügyi állapota szerinti foglalkozásokat külön kell biztosítani számára 

(Benczúrné, 2003). Az iskolai testnevelés két speciális területe – mely keretein belül a 

speciális nevelési igényű tanulók oktatása megvalósulhat- a könnyített- és a 

gyógytestnevelés. Egy további csoportot képeznek a testnevelés alól felmentettek, 

akiknek egészségügyi állapotuk nem teszi lehetővé, hogy az iskolai testnevelés 

valamely kategóriájának követelményeit teljesítsék, ezért nekik egészségügyi 

intézményben szervezett gyógytorna-foglalkozásokon kell részt venniük. 
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 A testnevelés foglalkozások tartalmi munkáját és a tárgyi feltételek kialakítását 

nagymértékben befolyásolják a személyi feltételek, azaz a tanulók képességbeli 

mássága és egymástól is eltérő differenciáltsága. A megváltozott tartalmi munka a 

személyi feltételek megváltozását, speciális képzettségű szakemberek munkájának 

szükségességét eredményezi az integrált foglalkozások levezetésében, továbbá a 

fogyatékos tanulók speciális testkultúrára nevelését ellátni képes szakszemélyzet 

igényét is felveti (Benczúrné, 2003). 

 A testnevelést a fogyatékos tanuló általános egészségi és fizikai állapotához 

változtatni, adaptálni szükséges, hiszen szomatikus vagy mentális elváltozásainak 

következtében motoros képessége megváltozik. A testnevelés-tanítás célja, feladatai és 

természetesen a tananyag is ezáltal módosított. A rehabilitációs elemek integrálása a 

testkultúrára nevelésbe elengedhetetlen fontosságú. 

A 2. táblázat az adaptált testnevelés és sport jellegzetességeit foglalja össze.  

 

AAZZ  AADDAAPPTTÁÁLLTT  TTEESSTTNNEEVVEELLÉÉSS  ÉÉSS  SSPPOORRTT  JJEELLLLEEMMZZŐŐII  

A jellemzés tárgya Jellegzetesség 

Célja Megegyezik a testnevelés tanításának általános céljaival, de 

tekintetbe kell venni azokat a specifikumokat, amelyek a 

fogyatékosság tényéből erednek 

Feladata A megváltozott és sérült személyiségfejlődés tükrében a 

fogyatékosság típusától és az egyéni állapottól függő 

formában integrálódnak a nevelési-oktatási folyamatba. 

Testnevelési mozgásanyag Célorientált és differenciált (egyéni megítélés alapján). 

Szükségletei, tartalma - Új mozgások tanítása a cselekvéses    

      mozgástanulás érdekében, 

- motoros képességek célirányos fejlesztése, 

- a sikeres mozgás lehetőségének 

      elősegítése,  

- az egyéni állapotnak megfelelő 

      mozgásszükséglet kialakítása, 

- a fizikai erőnlét fokozása, a szabadidő 

      aktív eltöltésére nevelés, diáksportkör- 
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      szervezés, 

- egyéni sportág kiválasztása,  

      tehetséggondozás. 

Sajátos elvek, elvárások - Feleljen meg a tanulók egészségi és mozgásállapotának, 

valamint a fogyatékosságból fakadó prevenciónak, 

korrekciónak és kompenzációnak, 

- fejlessze a tanulók mozgáskultúráját, 

- tegye lehetővé a tanulók egészségének fejlődését, 

fejlessze motoros képességeiket, alapozza meg a sajátos 

higiéniai szokásokat, 

- adjon sikeres mozgásélményt, motiváljon újabb fizikai 

aktivitásra, 

- alakítsa ki a mozgásigényt, elégítse ki a 

mozgásszükségletet, 

- alapozza meg az egészséges életmódot, a szabadidő 

helyes eltöltését, a felnőtt sportolás igényét, a fizikai 

aktivitás magatartásformáit, személyiségjegyeit. 

2. Táblázat: Az adaptált testnevelés és sport jellegzetességei (Benczúrné, 2003) 

 

 A fenti összefoglaló táblázat adatai már egyértelműen tükrözik számunkra, hogy 

az adaptált testnevelésben a testnevelés-oktatás tananyaga is módosul. A mozgásanyag a 

tanulók aktuális állapotától függően kerül alkalmazásra, a fejlesztés követelményeit 

személyre szólóan határozzák meg egy minimális követelményszint megadásával, 

mindemellett pedig a mozgásműveltség célirányos fejlesztése valósul meg a mozgásos 

játékok iránti igény felkeltésével és a megfelelő mennyiségű aktivitás megteremtésével 

(Benczúrné, 2003). A fenti tények értelmében a fogyatékos tanulók testnevelés-

tanításában az alábbi adaptációs elveknek kell érvényesülniük: 

fogyatékosságspecifikusság elve, rehabilitációs irányultság elve, differenciált 

foglalkoztatás és egyéni módosítás elve, választhatóság elve, és a továbbfejlődés, 

sportági lehetőség elve mely azt jelenti, hogy a testnevelés oktatásnak elő kell segítenie 

a sportágválasztást, lehetővé kell tennie a tehetséggondozást, és lehetőséget kell 

biztosítania a tanórán kívüli sportfoglalkozásokra (Benczúrné, 2003). 
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Integráció a sportban 
 

  Növekvő számú hazai és nemzetközi szakirodalom foglalkozik a sportbeli 

integrációval, amely több területet foglal magába: a sportszervezetek kérdését, a 

képzésintegrációt, és a sportszervezeteken belül zajló munka formáját. 

 A paralimpiai mozgalom sérülés-specifikus alapon jött létre, ami azt jelenti, 

hogy az eltérő fogyatékossági csoportban tartozó sérültek (amputáltak, kerekesszékesek, 

látássérültek stb.) tömörültek sportszervezetekbe (Nádas, 2003). A parasport 

fejlődésének egy lehetséges útja azonban több szerző véleménye szerint (Nádas, 2003; 

Papakonstantopoulos, 2004) a parasport szövetségek ép sportági szakszövetségekbe 

való integrálódása. Norvégiában a fogyatékos sportolók ép sportolókkal való azonos 

egyesületben való foglalkoztatásának hagyománya már több évre nyúlik vissza, s a 

közös foglalkoztatás előnyét látják abban, hogy professzionális (szakirányú 

végzettséggel rendelkező) edzők foglalkoznak a sérült sportolókkal is (Sørensen, 2003). 

  Szekeres Pál a 2002. évi I. Országos Edzői Kongresszuson sajnálatát fejezte ki a 

tekintetben, hogy a fogyatékos sportolókkal foglalkozó szakemberek mindössze 15%-a 

rendelkezik edzői képesítéssel, továbbá hogy a szakmai kiadványok száma is igen 

csekély (Szekeres, 2003). Véleménye szerint annak érdekében, hogy a fogyatékos 

sportolók is szakszerű sportfoglalkoztatásban részesüljenek, meg kell valósítani a 

képzésintegrációt, melynek eredményeképpen a sportszakma képviselői elegendő 

tudással rendelkeznek majd ahhoz, hogy képesek legyenek a fogyatékos sportolókkal is 

szakszerűen foglalkozni. Véleménye Nádas Pál gondolataival egybevágott, aki úgy 

nyilatkozott, hogy a fogyatékosok sportjában a fejlődés egyik lehetséges iránya a 

testnevelő tanárok és az edzők képzésében, valamint a különböző továbbképzések 

integrációjában rejtőzik (Nádas, 2003). 

  Az integrációnak a sport területén való gyakorlati megvalósításával kapcsolatos 

hazai szakirodalom hiányos. Az integráció és inklúzió kérdését a közoktatással 

kapcsolatosan több szakirodalom is tárgyalja (ld.: Integráció a közoktatásban című 

fejezet), de a sport keretein belüli megvalósítási lehetőségeivel a hazai irodalom nem 

foglalkozik. Azokban az országokban, ahol a szegregált oktatást már jórészt felváltotta 

az integrált oktatási forma, azaz az ép és sérült tanulók oktatása inkluzív formában 

valósul meg (pl.: Egyesült Államok, Olaszország, Skandináv országok), a feladat 
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megoldása szükségszerűvé vált, így ezzel több szakirodalom is foglalkozik. Ronald W. 

Davis „Inclusion through sport” című könyvében 6 sportág (kosárlabda, röplabda, 

csörgőlabda, labdarúgás, tenisz, atlétika) inklúziós lehetőségét mutatja be (Davis, 2002). 

A sportágak sérült emberek számára adaptált szabályainak leírása után ötleteket ad arra, 

hogyan lehet ép és sérült tanulók képességeit az adott sportág elsajátításán keresztül egy 

időben fejleszteni. 

  A sportbeli integrációról kiadott –gyakorlatban is használható- szakmai anyagok 

bővítése érdekében a Leuveni Egyetem 17 EU-s ország részvételével „Joint Action 

Project – Sports and Physical Activity for Persons with Disability” címmel 2005-2006-

ban nemzetközi projektet szervezett, melynek eredményeképpen „Count me in. A guide 

to Inclusive Physical Activity, Sport and Leisure for Children with a Disability” címmel 

kiadványt adott ki. Ebben a fogyatékos emberekkel és a sportbeli integrációval 

kapcsolatosan felmerülő fogalmak közérthető, a laikusok számára is értelmezhető 

magyarázatán túl az inkluzív foglalkoztatás gyakorlati megvalósítására is tanácsokat 

adnak. A kiadvány tartalma nem szűkül le egy-egy sportágra, a szerzők széles területen 

alkalmazható tanácsokat fogalmaznak a sportbeli inklúzió megvalósításáról. 

Véleményük szerint a környezet, a felszerelés (sporteszköz), a sporttevékenység 

céljának és szabályainak módosítása mind olyan tényezők, melyek lehetőséget 

nyújtanak a fogyatékos személyek épekkel közösen való foglalkoztatásának 

megvalósítására (Coppenolle, 2006).  
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Fogyatékos emberek és a sport 
 

„A mozgás sok mindenre orvosság, de nincs olyan 

gyógyszer, amely a mozgást helyettesíthetné.”  

/Görög mondás/ 

  

A Nemzeti Sportstratégia az alábbiaknak megfelelően nyilatkozik a sportról: 

„Ideális esetben a sportolás fontos szerepet játszik a fizikai és mentális egészség 

megőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. Életvezetési technikák és 

módszerek közvetítője, a nevelés eszköze, mely játékos formában vértezi fel megoldási 

készletekkel az ifjúságot, illetve lehetőséget nyújt az egyén önmegvalósítására. 

Lényeges szerepet tölthet be a családi és társadalmi kötelékek erősítésében, miközben 

kulturált szabadidő-eltöltési, szórakozási lehetőséget biztosít, pihenést, örömforrást és 

élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, továbbá gyakorlati eszköze lehet a hátrányos 

helyzetű csoportok felzárkóztatásának. A sport nemzetközi eredményei hozzájárulnak a 

nemzeti önbecsüléshez és büszkeséghez, a látványsportnak pedig az üzleti funkciója 

fontos.” (Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia)  

A fizikai aktivitás jótékony hatása napjainkban már nem szorul bizonyításra. 

A sportnak az ép, egészséges szervezetre gyakorolt kedvező élettani, pedagógiai és 

pszichológiai hatásait számos szerző említi (Háda, 1989; Machalikné, 1990; Halmos, 

1994; Rigler, 2003). Ezekből egyértelműen kiderül, hogy a rendszeres fizikai aktivitás 

jótékonyan befolyásolja a vérkeringést, az anyagcserét, elősegíti a fontos belső szervek 

(légzési, a keringési és a vegetatív idegrendszer) arányos fejlődését, segíti az izomzat 

fejlődését, megelőzi, illetve késlelteti az izomatrófiát. Mindemellett növeli a szív 

volumenét és javítja a vérellátást, hozzájárul az elhízás megelőzéséhez, ami további 

szövődményeket (cukorbetegség, magas vérnyomás betegség) okozhat, és testünk 

szabályzó rendszerének működését is tökéletesíti. Pedagógiai hatásai közül említésre 

méltó az akaraterő fejlődésére gyakorolt hatása. A sport önuralomra, önfegyelemre 

nevel, felszabadítja a gátlásokat, mely az önbizalom növekedését és a megfelelő 

önértékelés kialakulását segíti. A csapatjátékok a társakkal való közös munka révén 

segítik a szocializációt. A fizikai aktivitásnak pszichés szempontból is jelentős a 

szerepe. Segíti az együttműködési készség kialakulását, hozzájárul a depresszió 
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megelőzéséhez, hiszen fizikai aktivitás hatására felszabaduló hormonok – pl.: endorfin - 

javítják a hangulatot, a kedélyállapotot. 

A fizikai aktivitás fent említett pozitív hatásai természetesen a 

mozgáskorlátozott sportolókra is érvényesek, sőt, szakszerű foglalkoztatás esetén a 

sporttevékenység funkciói az épekhez képest az ő esetükben kibővülnek. A sport segíti 

a mozgáskorlátozott egyének számára a károsodott mozgásfunkciók helyreállítását, 

korrekcióját és kompenzációját, azaz fejleszti a testi képességeket, elősegíti a 

mindennapi tevékenységek ellátását, mely szűkebb értelemben az önellátást, tágabb 

értelemben pedig minden olyan tevékenység kialakítását jelenti, mely az életkori 

sajátosságoknak megfelel és a primer károsodás (az alapelváltozás) szövődményeinek 

megelőzéséhez is hozzájárul (Benczúrné, 2000).  

Biróné a sport rekreációs szerepét is hangsúlyozza. Szerinte a „modern ember” 

felfokozott munkatempója miatt stresszel teli életét a sport ellensúlyozza azáltal, hogy 

más jellegű elfoglaltságot, aktív pihenést biztosít (Biróné, 2004). Ez a megállapítás 

méltán igaz fogyatékos embertársainkra, akiket a mozgásszegény életmód –a 

károsodásból adódóan- fokozottan veszélyeztet.  

Schüttler Tamás a fogyatékosok sportjának jelentőségét a társadalmi 

elfogadás szempontjából vizsgálja. Véleménye szerint a kiemelkedő 

sportteljesítmények révén leküzdhető az átlag ember szánalom-érzése és idegenkedése a 

fogyatékos emberektől, mely érzelmek leküzdése a társadalmi integráció fontos feltétele 

(Schüttler, 2000), e nélkül nem jöhet létre egy „befogadó társadalom”. A fenti nézet 

egybevág Allport gondolataival, miszerint amit nem ismerünk, azzal szemben 

ellenérzéseink, előítéleteink alakulhatnak ki (Allport, 1999), azaz ha a sport révén, 

kimagasló teljesítmények kapcsán betekintést nyerünk fogyatékos embertársaink 

világába, az élet más területén is könnyebb lesz a hozzájuk való alkalmazkodás, hiszen 

nem a gyenge, szánalmas, hanem az erős, az élet bizonyos területein irigylésre méltó 

egyént fogjuk látni bennük. 

Földesiné a fogyatékos emberek sportjának az épek sportjánál hatványozottabb 

integrációs funkciójára hívja fel a figyelmet (Földesiné, 1994). Véleménye szerint a 

sport azáltal járul hozzá a társadalmi beilleszkedéshez, hogy a valamilyen szempontból 

(pl.: társadalmi helyzet) eltérő embereknél, csoportoknál hasonló értékszemlélet 

kialakulását segíti elő.   
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Illyés szerint a sportnak, - mindenekelőtt az integrált sporttevékenységnek - a 

szocializációban van kiemelt szerepe, hiszen a közoktatás önmagában nem elegendő 

ahhoz, hogy felvállalja a gyermekek valamennyi szocializációs szükségletének 

kielégítését, szocializációs akadályozottságának feloldását (Illyés, 2001). 

A sporttevékenységnek a fogyatékosok fizikumára és pszichikumára gyakorolt 

hatását, ennek az épekkel való azonosságát nemzetközi vizsgálatok eredményei is 

bizonyítják. 

Wells és Hooker sportoló és nem sportoló kerekesszéket használó 

mozgáskorlátozottak (harántsérültek) testösszetételének, légző-funkcióinak és anaerob 

kapacitásának összehasonlítását végezték, minek eredményeként megállapították, hogy 

a sportoló fogyatékos egyének szignifikánsan jobb eredményeket produkáltak a fenti 

szempontok tekintetében, mint nem sportoló társaik (Wells és Hooker, 1990). Kumar 

vizsgálatai is kimutatták, hogy a sportoló fogyatékos embereknél csökken az elhízás és 

ennek következtében kialakuló másodlagos károsodások valószínűsége (Kumar és mtsi., 

1997). További vizsgálatok rámutattak arra, hogy a sportolók sokkal inkább betartják az 

egészséges életmód szabályait, mint nem sportoló társaik, jobban odafigyelnek a 

táplálkozásukra, kerülik az alkoholfogyasztást és kevesebb a dohányzó személy is 

közöttük. (Rimmer, 1999). A sport tehát segít abban, hogy a sérült egyén visszanyerje 

önállóságát, az izomerő, az ügyesség és koordináció pedig a lehető legjobb szintre 

fejlődjön. A mozgásszegény életmód mindezeket negatívan befolyásolja, és adott 

esetben a kerekesszék-használatának elsajátítását is megnehezíti. A kondíció javulásával 

a helyváltoztatás könnyebb lesz a sérült ember számára (Pate és mtsi., 1995). 

Paulsen, French és Sherill vizsgálati eredményei a sportoló fogyatékosok nem 

sportoló fogyatékosokhoz képest viszonyított jobb pszichés állapotára mutatnak rá. A 

sportolók könnyebben kezelik a stresszes helyzeteket, kevésbé hajlamosak a 

depresszióra, a szorongásra és az idegességre, mint a nem sportoló fogyatékos 

személyek (Paulsen, French és Sherill, 1990). Ezen eredménnyel egybevágnak 

Campbell és Jones megállapításai, miszerint az önbecsülés és életkedv a sportolás 

hatására növekszik (Campbell és Jones, 1994). Rendszeres sporttevékenység hatására a 

sérült emberek magabiztossá, öntudatossá válnak, javul az önértékelésük és ezáltal 

csökken a pszichés betegségek iránti hajlamuk (Coyle and Santiago, 1995). Hicks 

harántsérültekkel végzett vizsgálatai ugyancsak azt bizonyítják, hogy rendszeres fizikai 
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aktivitás hatására nem csak az izom maximális ereje nő, hanem a stressz és 

fájdalomtűrés is javul, a depresszióra való hajlam pedig csökken (Hicks és mtsi, 2003). 

Az egészség - testi, lelki, szociális jóllét állapota - megőrzésének tehát az egyik 

lehetősége a sporttevékenység lehet (Jennings, 1997/1). Nem mindegy azonban, hogy 

milyen formában és dózisban adagoljuk a terhelést. A fent említett pozitív hatások 

előidézéséhez szakszerű foglalkoztatásra van szükség. A mozgáskorlátozott emberek 

sportjának speciális kívánalmaira számos szakirodalom utal.  

Szekeres Pál szerint a fogyatékos emberek speciális bánásmódot igényelnek és 

ezáltal a velük való foglalkozás speciális ismeretek meglétének szükségességét veti fel. 

Egy mozgásszervi károsodott személynek nemcsak több, hanem differenciáltabb 

mozgásra van szüksége, mint ép társának (Schüttler, 2000). A sérülések sokfélesége 

miatt az egyéni sportágakhoz hasonlóan a csapatsportokban is fontos és kiemelt 

szerepet kell kapnia az egyéni, speciális képzésnek. Csak így állhat a sport az 

egészségünk szolgálatában, megőrizve ezáltal eredendő célkitűzését.  

Benczúr Miklósné a speciális felkészítés és a sportágkiválasztás egészségügyi 

vonatkozásaira utal megállapításával, miszerint a helytelenül megválasztott 

sportágban végzett rendszeres testedzés a mozgatórendszer másodlagos 

károsodását okozhatja, mely az alapelváltozás súlyosbodásában, deformitások, 

artrózisok és degeneratív elváltozások formájában egyaránt megnyilvánulhat. A 

mozgáskorlátozottak sportja ezért a meglévő képességekre épít, figyelembe veszi a 

megváltozott mozgásképességet és a sportszabályok előírása által esélyegyenlőséget 

biztosít a mozgásszervi károsodottak számára a versenyzésre. Egy adott egyén számára 

a sportággal szembeni legfőbb kívánalom az, hogy a fizikai aktivitás választott formája 

ne legyen kontraindikált a sportoló mozgásszervi károsodásának szempontjából, azaz az 

alapelváltozásra ne legyen káros hatással, ne okozzon állapotromlást (Benczúrné, 1992).  

Akár sportterápiáról, klinikai sportról, szabadidős sporttevékenységről, 

rekreációról, akár versenysportról beszélünk, a mozgáskorlátozott emberekkel való 

mozgásos foglalkozások során a testnevelés és sport feladatainak szem előtt tartása 

elengedhetetlen fontosságú. Benczúr Miklósné szerint ezek a funkciók az alábbiak 

(Benczúrné, 2000. p. 34.): 
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• A károsodott mozgási és tartási funkciók helyreállítása, korrekciója, kompenzációja. 

• A mozgás-szervrendszer optimális működőképességének biztosítása. 

• Állapotromlás és a másodlagos károsodások kialakulásának megelőzése, hiszen 

tudjuk, hogy a prevenció hatásosabb és kedvezőbb, mint maga a terápia (Gedő és 

Rigler, 1999). 

• Motoros képességek fejlesztése, a fizikai kondíció növelése, az egészséges életre 

nevelés, a mozgásigény és mozgástudat kialakítása. 

• A reális mozgásos én-tudat kialakítása, önálló életvitelre való elő- és felkészítés. 

• Tehetséggondozás különböző adaptált sportfoglalkozásokon keresztül. 

 

A fizikai aktivitás fent említett feladatai közül az egészséges életre nevelés, a 

mozgásigény és mozgástudat kialakítása nehézségekbe ütközik, hiszen a 

mozgáskorlátozottak számára edzési és versenyzési lehetőséget biztosító sportágak 

közül mindössze az úszás és a boccia azok, melyek nemcsak a felnőtteknek, hanem a 

gyermekek számára is alternatívát kínálnak a versenyszerű sportolásra, az említett két 

sportágban ugyanis korosztályos versenyeket rendeznek (Szekeres és Dorogi, 2003).  

A kondíció növelése szintén speciális kérdés, mellyel a rehabilitáció témakörébe 

tartozó szakirodalmak részletesen foglalkoznak (Laczkó, 1999). A fizikai aktivitás 

sokszínű természete ismeretes minden sportszakember számára. A sport számtalan 

jótékony hatását már –a teljesség igénye nélkül- ismertettük. Mindennapi 

tapasztalatokból tudjuk azonban azt is, hogy a sportolásból adódhatnak sérülések, akut 

hatás esetén sportsérülések, hosszútávon pedig sportártalmak (Berkes, 2003). A sérülés 

esetén terápiaként ismét a sportot alkalmazzák, így ugyanaz a hatás, amely egyszer a 

csúcsra juttatott valakit, majd károsodást okozott, akár a rehabilitáció eszköze is lehet. 

A negatív hatások elkerülése érdekében ezért az edzésterhelést tudatosan kell 

alakítani. Kifejezetten igaz ez abban az esetben, ha sportoló fogyatékos emberekről, 

mozgássérült sportolókról beszélünk. Számukra a sporttevékenység fokozott 

igénybevételt jelent különös módon a légző és keringési szervek tekintetében 

(Benczúrné, 1992). A végtag, ill. ennek egy részének elvesztése következtében például, 

mivel az amputáció hatására a testfelszín lecsökken, a szervezet hőháztartása is 

megváltozik. A hőleadás csak kisebb felületen valósulhat meg, ezáltal fokozott 

izzadékonyság jellemzi a sérülteket és a keringési rendszer megterhelése is nagyobb 
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lesz. Dr. Laczkó Magyar György vizsgálatai, melyek eredményét a 3. táblázat foglalja 

össze, felhívják a figyelmet arra, hogy az amputált személyek percenkénti pulzusszáma 

nyugalomban magasabb, mint az egészséges, ép embereké, ezt pedig a terhelés, az 

edzés-dózis adagolásakor nem szabad figyelmen kívül hagynunk. 

 

Vizsgált 
személyek 

Nyugalomban Ergométeres 
terhelés 

maximuma 

Terhelés utáni percekben 
 

5.                10.                15.
Duplaalsóvégtag 
amputált férfiak 

82±10 123±27 98±13 93±9 93±8 

Duplaalsóvégtag 
amputált nők 

86±7 146±30 104±12 97±8 93±7 

  
3. Táblázat: A szívfrekvencia alakulása járás és karergométeres terhelés során mindkét oldali 
alsóvégtag-amputált férfiaknál és nőknél (Laczkó, 1999) 
 

Ahhoz, hogy a mozgáskorlátozott sportoló kondicionális állapota javuljon, 

akárcsak az épeknél, az edzéseken alkalmazott ingerek mennyiségét, azaz az 

edzésterhelést tudatosan kell alakítani. Tisztában kell lennünk vele, hogy küszöb alatti 

ingerek nem eredményeznek javulást a teljesítményben, gyönge és közepesen erős 

ingerek és terhelések ösztönzőleg hatnak a sérültekre, hiszen ők maguk is tapasztalják, 

hogy mennyi mindenre képesek sérülésük ellenére, ezzel ellentétben azonban a nagyon 

erős inger és terhelés ellenkezőleg hat, a károsodott személy folyamatos kudarcélménye 

fizikai és pszichikai sérülések okozója lehet (Laczkó, 1999). Kondíció-javulást 

eredményező, optimális ingernek mozgássérült egyének esetében az erős inger és 

terhelés bizonyul, amit csakis az adott egyén aktuális fizikai és pszichés állapotának 

felmérése után határozhatunk meg teljes bizonyossággal.  

Az elért fizikai státusz ill. mozgásszervi állapot fenntartása és javítása nem 

kizárólagosan a sport funkciója, ennek érdekében célszerű –és természetesen a 

versenysportolók számára kötelező- a rendszeres sportorvosi szűrővizsgálaton való 

részvétel. Ezáltal kiszűrhetők az egyéb belgyógyászati elváltozások, melyek limitálják a 

maximális teljesítményt, vagy rosszabb esetben veszélyeztetik a sportoló egészségét. A 

Gyermek -, Ifjúsági és Sportminisztérium vizsgálatai kimutatták, hogy 46 (17 és 46 év 

közötti) paralimpikon közül 32,6%-nál belgyógyászati eltérés tapasztalható (hipertónia, 

felső légúti hurut, stb.), 29,9%-nál EKG eltérést találtak, emellett pedig szemészeti, 
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gégészeti és fogászati vizsgálatokon is magas arányban találtak az egészséget negatívan 

befolyásoló elváltozásokat (Martos és mtsi., 2003). 

Bár a pozitív hatások ismertek, a lehetőségek azonban határt szabnak a 

rendszeres sporttevékenységben való részvételnek. A világon élő összes fogyatékos 

ember mindössze egy ezrelékének adatik meg a lehetőség, hogy valamilyen fizikai 

aktivitást (sportedzés, rehabilitáció, stb.) folytasson (Greve és mtsi., 1993). 
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Olimpia és Paralimpia 
 

„A régi szemlélet, amely jórészt a szánalomra és a 

fogyatékos emberek vélt tehetetlenségére alapul, ma 

már elfogadhatatlan.”  

(Madridi Nyilatkozat) 

 

Az olimpia a világ legrangosabb sporteseménye, nem csoda tehát, hogy régóta 

foglalkoztatja a sporttörténészeket és kutatókat. Vannak, akik történelmi 

vonatkozásában mélyednek el (Keresztényi, 1980; Kun, 1990; Kertész, 1996), más 

irodalmak a versenyszámok és eredmények ismertetésére és elemzésére is kitérnek 

(Tóth, 2004), és vannak, akik az olimpia eszméjének és az olimpikonok, mint 

példaképek elemzését választják kutatásuk tárgyának (Papp és mtsi, 2004). 

 

Az újkori olimpiai játékok rövid története 
 

Az ókori olimpiai játékok megszűnése után –bár voltak kísérletek és ideológiák 

az újrakezdésre- évszázadokat kellett várni a játékok felélesztésére. Az újraélesztés egy 

francia pedagógus, Pierre de Coubertin báró nevéhez fűződik, kinek kezdeményezésére 

1894-ben megalakult a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), s melynek 1896-tól 

1925-ig Coubertin volt az elnöke. Az ő nevéhez fűződik a NOB alapszabályzatának, az 

eskü letételének, a nyitó- és záróünnepély lebonyolítási módjának megalkotása, továbbá 

jelentős szerepet játszott a téli olimpiai játékok létrehozásában is (Kun, 1990). 1937-ben 

bekövetkezett haláláig életét az olimpiai játékoknak szentelte, így méltán nevezik a 

nemzetközi olimpizmus atyjának. 

Az első újkori olimpiai játékokat 1896-ban, Athénban, az ókori olimpiák 

színhelyén rendezték meg. A játékok 9 sportág (atlétika, birkózás, kerékpár, 

sportlövészet, súlyemelés, torna, tenisz, úszás, vívás) 43 versenyszámában kínáltak 

versenyzési lehetőséget kizárólag a férfiak számára (Tóth, 2004). A játékok ezt 

követően 4 évente eltérő városokban kerültek megrendezésre. 3 olimpia (1916, 1941 és 

1944) az I. és a II. világháborúk zajlása miatt elmaradt (Keresztényi, 1980). Az 1900-as, 

Párizsi Játékoktól kezdve már a nők is versenyezhettek, és négyévenként egyre nagyobb 
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számban éltek is ezzel a lehetőséggel. Napjainkra az olimpiai játékok a világ 

legnívósabb sporteseményévé fejlődtek, több mint 10000 sportolónak nyújtanak 

versenyzési lehetőséget, és nézők több százezreit vonzzák.  

Az olimpiai eszme a nevelésben fontos szerepet tölthet be, befolyásolja a 

gyermekek sportágválasztását. Papp és munkatársai vizsgálatai bizonyították, hogy az 

általános iskolás sportolók az olimpia után, annak hatására, nagy számban választanak 

maguknak példaképet, mely példakép-választás a sportágválasztásra is kihat (Papp és 

mtsi, 2004).  

 

A paralimpiai játékok rövid története 
 

A 20. század elején a fizikai aktivitást a rehabilitációs folyamat eszközeként már 

alkalmazták az egészségügyi szakemberek, napjainkra azonban a cél az, hogy az orvosi 

rehabilitáció befejezése után is folytassa a károsodott személy a sportolást, amely 

állapotának fenntartását és az önállóság megtartását, kialakításának lehetőségét jelenti 

(Laczkó, 1991). Versenysport tevékenységéről azonban a múlt század elején még nem 

beszélhetünk.  

A paralimpiai mozgalom alapköveinek lerakója, a mozgáskorlátozottak 

szervezett keretek között zajló sporttevékenységének megteremtője Dr. Ludwig 

Guttmann, Németországból Angliába emigrált neurológus volt. Az 1940-es években az 

ő vezetésével hoztak létre Angliában egy rehabilitációs központot a stoke mandeville-i 

(Londonhoz közel, attól észak-nyugatra fekvő város) kórházban a gerincvelő sérülést 

szenvedett háborús veteránok részére (Steadward, 1997; Nádas, 2000; Nádas, 2005). Az 

intézetben a sport a rehabilitáció alapeszköze volt. Nemcsak az ép ember tulajdonsága 

azonban, hogy össze akarja mérni erejét és tudását társaival. A sérült emberben is él a 

versenyszellem és az igény a megmérettetésre (Tarnói, 2000). Él mindenkiben a vágy, 

hogy bebizonyítsa, valamiben ő a legjobb, hogy képes győzni. Ezt a tulajdonságot 

használta ki Guttmann professzor is, és a versenysport első lépcsőjeként 1948-ban, a 

Londoni Olimpia nyitónapjával egy időben intézetében megrendezték az első 

sportversenyt gerincvelő sérülést szenvedett háborús veteránok részére. A játékoknak 

mindössze 12 indulója volt, ezt követően azonban évente újra és újra, egyre nagyobb 

népszerűségnek örvendve megrendezésre kerültek. Az esemény nemzetközivé válásáról 
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1952-től beszélhetünk, amikor is 4 holland versenyző áthajózott a szigetországba és 

összemérte erejét sorstársaival. 1958-ban megalakították az ISMGF-et (International 

Stoke Mandeville Games Federation). A cél a kezdetektől az volt, hogy a mozgássérült 

emberek számára egy az olimpiával párhuzamos játéksorozatot indítsanak. Ez az 

„álom” valóra is vált, hiszen 1960-ban Rómában megrendezésre került az első olimpia 

jellegű sportesemény, melyet ekkor még a „Mozgássérültek Olimpiájának neveztek” 

(Steadward, 1997). 1960-tól 1972-ig a játékokon csak gerincvelő sérült sportolók 

vehettek részt. Ezek a játékok még az évente megrendezésre kerülő stoke mandeville-i 

játékok kihelyezett sporteseményei voltak. Az 1976-os Torontói Paralimpiai Játékokon 

(„Torontolimpiád”) azonban már a látássérült személyek, a végtaghiányos és a „Les 

Autres” azaz „egyéb” kategóriába sorolt mozgáskorlátozott személyek is részt vehettek. 

Négy évvel később (1980-ban) a központi idegrendszeri sérültek (CP-sek) csatlakoztak 

a mozgalomhoz, 1996-ban, az atlantai játékokon pedig már az értelmileg akadályozott 

személyek is részt vehettek. Ez utóbbi csoport spanyol kosárlabda csapatának tagjait 

2000-ben, Sidneyben csaláson kapták rajta, így 2012-ig, a londoni játékokig kizárták 

őket a mozgalomból (IPC). Napjainkban a paralimpia a mozgássérült és látássérült 

sportolók legnívósabb sporteseménye. A siketek, szervátültetettek és az értelmi 

fogyatékosok saját speciális világjátékokon vesznek részt kettő- ill. négyévente 

(Litavecz, 2003). 

A paralimpiai versenyek 4 évente, az olimpiával egy évben (azt követően) –

paralell kerülnek megrendezésre. (Egyes elméletek szerint innen származik a játékok 

elnevezése: paralimpia, mások szerint a „paraplég” és az „olimpia” szavak 

összevonására vezethető vissza az elnevezés.) 1988 óta azonos helyszínen zajlanak a 

játékok. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által 

2001. június 19-én kötettett szerződés értelmében 2012-től az olimpia szervezését és 

lebonyolítását végző országnak ill. városnak a paralimpiai játékok lebonyolítását is 

kötelessége vállalni (Steadward, 1997).  
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Olimpiai és paralimpia összehasonlítása 
 

Az olimpia és paralimpiai játékok történetének leírásával –mint láthattuk- 

számos szerző foglalkozik, a két játék összehasonlító elemzésével kapcsolatosan 

azonban kevés szakirodalommal rendelkezünk. A két nívós sportesemény elemzése 

számos szempontból elvégezhető.  

Papakonstantopoulusz a játékok azonosságainak és különbségeinek 

kimutatására vállalkozott (Papakonstantopoulusz, 2004). Véleménye szerint mind az 

olimpiai, mind a paralimpiai játékok az olimpiai charta alapján szerveződnek és olyan 

sportolók számára nyújtanak versenyzési lehetőséget, akik magukénak vallják az 

olimpiai mottót („Citius-Altius-Fortius”), és magas teljesítményre törekszenek a fair-

play betartásával. 1988 óta a két játék helyszíne is megegyezik egymással. Az olimpiát 

rendező országnak 2012-től kötelező jelleggel gondoskodnia kell a paralimpia 

megrendezéséről is (IPC). A játékok között azonban hangsúlyos különbségeket is 

találunk. Ezek közül az egyik a játékok neve és szimbóluma. A NOB 1985-ben 

megtiltotta az olimpia szó használatát a játékok elnevezésében. Különbözik továbbá a 

paralimpiai sportágak struktúrája és irányítása. Míg az olimpiai sportágak szervezésével 

a nemzetközi sportszövetségek foglalkoznak, a paralimpiai sportágak egy részét sérülés-

specifikus sportszövetségek tömörítik, más részük az ép sportszövetségek irányítása 

alatt van (pl.: tenisz), és megint mások kevert sportági szakszövetségekbe tartoznak (pl.: 

kosárlabda). A legfőbb különbséget a paralimpián az esélyegyenlőséget biztosító 

kategorizáció megléte adja. Ez egyrészt biztosítja az eltérő típusú és súlyosságú sérültek 

számára az egyenlő esélyeket a versenyeken (ezt az épek súlycsoportos sportágakban 

felállított kategóriáihoz hasonlíthatjuk leginkább), másrészt azonban a nézők számára 

nehezen követhetővé teszi a versenyt és néha az eredmény elismerését is 

megkérdőjelezi, hiszen egy versenyszámon belül is számos érem kiosztását 

eredményezi (Papakonstantopoulusz, 2004). További eltérés mutatkozik a 

versenyrendezési- és sportági szabályok és a versenyek során felhasznált eszközök 

tekintetében egyaránt. 

Nádas Pál az olimpiáig és a paralimpiáig való eljutás ill. az épek és a 

fogyatékosok sportja közötti azonosságokat és különbségeit elemzi (Nádas, 2003; 

Gergely, 2005). Úgy gondolja, hogy a testnevelés tekintetében a különbség abban rejlik, 
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hogy az „épeknél” a pedagógiai tevékenység kap hangsúlyt, míg a sérülteknél a 

rehabilitációs tevékenység. Míg az „épek” sportja testnevelés és sport alapú, a 

fogyatékos személyek sportja sérülés-specifikus. Az azonban az azonosság alapját 

képzi, hogy a sport – legyen szó ép vagy fogyatékos emberről - személyiségerősítő 

hatású (Gergely, 2005). Az olimpiáig és a paralimpiáig való eljutás szempontjából a 

legfőbb különbséget a sporttevékenységhez vezető fejlődési útban, annak 

időtartamában, ütemében, módszereiben és eljárásaiban, a sportági szabályokban, és - 

Papakonstantopoulushoz hasonlóan - a sportági szervezeti keretekben látja (Nádas, 

2003). 

Nádas a paralimpiai eredmények hátterével is foglalkozik. Véleménye szerint a 

kiemelkedő paralimpiai eredmények hátterében több tényező áll (Gergely, 2005). Ezek 

közül az egyik a háború, melynek közvetlen következménye a sérültek számának 

növekedése, akiket az állam nagymértékben támogat. Más országokban (pl.: Kína) a 

sportsikert politikai kérdésnek tekintik, és óriási pénzösszegeket fektetnek bele. Vannak 

országok (pl.: Németország, Hollandia), ahol a támogatás piaci alapra épül (ld.: 

gyógyászati segédeszköz-gyártás), és megint más országokban (mint pl.: Magyarország) 

nincs piaci háttér és az anyagi támogatás is csekély, így a sportolók döntő többsége 

amatőrnek tekinthető (Gergely, 2005). 

A sportsikerek közvetett háttere más kutatókat is foglalkoztat. Egy ország 

gazdasági helyzetének az adott országban sportot űzők számával való összefüggését 

egyes irodalmak cáfolják (Palm, 1991), mások azonban úgy látják, hogy kifejezetten a 

fogyatékos emberek sportjában lehet összefüggés a gazdasági helyzet és a sportolók 

száma között. A fogyatékos sportolók speciális sporteszközeinek beszerzése óriási 

anyagi terhet ró a versenyzőre ill. a sportegyesületére (Földesiné, 1994). Ez a tény már 

önmagában is szelektáló tényező, hiszen korlátozza a kedvezőtlenebb anyagi helyzetben 

lévő fogyatékos emberek sportolási lehetőségeit. 
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Edzők a fogyatékos személyek sportjában 
 

„Az edzés a teljesítmény fokozásának és megtartásának tudományosan irányított 

folyamata, amelyben tervszerűen alakítjuk a sportoló teljesítőképességét és 

teljesítőkészségét, hogy ezzel sportágában, versenyszámában minél jobb eredményt 

érjen el anélkül, hogy a szervezete tartósan vagy ideiglenesen károsodna” (Rigler, 2001, 

p.19). A fenti folyamat irányítója az edző. Köznapi értelemben az edző a sportoló 

teljesítményének adott sportágban való javulásáért, a sportoló felkészítéséért, 

csúcsteljesítményének eléréséért felelős (Halmos, 1994), feladatai azonban nem 

szorítkozhatnak kizárólagosan a sportági ismeretek alkalmazására, hiszen akaratán kívül 

is hatást gyakorol tanítványa személyiségére, így tevékenységét pedagógiai 

tevékenységként értelmezhetjük. Emberileg és szakmailag egyaránt ő a sportoló 

tanácsadója, irányítója és nevelője, az övé a sportban a legközvetlenebb, 

legrendszeresebb és a legkövetkezetesebb nevelő hatás (Biróné, 2004). Jó és 

eredményes edző - a fentiek értelmében - csak akkor válhat valakiből, ha szakmai 

tudása sajátos pedagógiai képességekkel és pozitív emberi jellemvonásokkal társul. 

Az edző természetesen eltérő szerepet tölt be egy fiatal és egy felnőtt sportoló 

életében. Fiatal korban a személyiség fejlődésének nagy mértékű befolyásolására nyílik 

lehetőség, míg felnőtt korban ez a hatás csökken, és sokkal inkább a „sportolóra, mint 

partnerre” tekintés kívánalma jelenik meg. Természetesen a sporttevékenység továbbra 

is megmarad a munkahelyi és a családi nevelő hatást kiegészítő személyiségfejlesztési 

lehetőségnek (Biróné, 2004), a hangsúlyeltolódás azonban érzékelhető. 

Az edzés fogalmában benne foglaltatik, hogy a sportoló teljesítményének 

növelése csakis az egészség és a testi épség megőrzése mellett valósulhat meg. Speciális 

helyzetbe kerülünk tehát akkor, ha fogyatékos emberek verseny- ill. élsportjáról 

beszélünk. Vajon az ő esetükben meddig „mehet el” egy edző? 

A fenti „problémával” csak az elmúlt évtizedekben kerültünk szembe, hiszen a 

fogyatékos emberek versenysportja csak a II. világháború után indult fejlődésnek. Mivel 

kezdetben a sporttevékenység csak a rehabilitációs folyamat eszközeként került 

alkalmazásra, az első sportfoglalkozást vezető „edzők” orvosok és rehabilitációs 

szakemberek voltak, akik ugyan a sérüléshez értettek, a sportteljesítményhez, a 

sportolói felkészítéshez azonban nem (Bazylewicz, 1997). Az első hivatalos paralimpiai 
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játékok megrendezése (1960-Róma) nagy hatással volt a parasport teljesítmények 

fejlődésére, melynek eredményeként – mint azt számos vizsgálati eredmény is 

alátámasztja - a sérült személyek napjainkban már azt szeretnék, hogy ne fogyatékos 

emberként, hanem sportolóként tekintsenek rá embertársai (Figoni és mtsi., 1995; 

DePauw és Gavron, 1995). Nem csoda tehát, hogy a sportoló fogyatékos emberekkel 

foglalkozó kutatók körében az a nézet uralkodik, hogy alapjában véve nincs 

különbség fogyatékos és ép sportolók felkészítési elvei között (Bazylewicz, 1997; 

Robbins, 2002). A speciális sérülések és károsodások azonban mégiscsak az épek 

edzéséhez képest – a megfelelő edzésmódszerek kiválasztása és alkalmazása érdekében 

- plusz szakmai tudásbeli elvárásokat támasztanak az edzők elé, melyek a fent említett 

szakemberek is megemlítenek munkájukban. 

Zászkaliczky szerint a mozgáskorlátozott sportolóknál a sporttevékenység 

elsődleges célja nem a teljesítménynövelés, hanem a meglévő organikus sérülések káros 

kihatásainak a lehetséges minimumra való szűkítése (Zászkaliczky, 2003). Ha emellett 

még a korábbi státusz alapján elért teljesítményhez képest magasabb szintre jutunk, az 

egy plusz hozadéka az edzésnek. Az alkalmazott edzői hatások megválasztását így 

eltérő tényezők befolyásolják az ép és a mozgáskorlátozott sportolók esetében. Ép 

mozgatórendszerű sportolóknál az oktatási módszer meghatározását befolyásoló 

tényezők az adott sportág sajátos természete (a sportági profil), a sportág űzésének 

színvonala (minősítettség) és a sportoló életkora (Biróné, 2004). A testi károsodott 

sportolók esetében azonban annak következtében, hogy a jobb eredmény, a nagyobb 

teljesítmény, az optimális edzettségi állapot kialakítása csakis a mozgásszervek 

aktuális állapotának figyelembe vételével valósulhat meg (Benczúrné, 2000), további 

tényezők figyelembe vétele szükséges. Ezek a következők: a mozgásszervi károsodás 

típusa, a károsodás fennállásának időtartama (hiszen ez az előképzettséget, a meglévő 

mozgásos tapasztalatokat befolyásolhatja), illetve a károsodás lokalizációja, a végtagok 

érintettsége (Benczúrné, 2003). A fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzőknek tehát a 

fogyatékossággal kapcsolatos speciális ismeretekkel kell rendelkezniük, és csakis ennek 

tudatában, az orvossal együttműködve segíthetik a sportolók felkészülését (Bazylewicz, 

1997). 

Napjainkban a fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzők többsége két területről 

érkezik, a rehabilitáció illetve az élsport területéről. Az eltérő jellegű szakmákból adódó 
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különbségek a sportolókkal szembeni elvárásokban is megmutatkoznak. Amerikai 

vizsgálatok eredményei rámutatnak arra a tényre, hogy kétféle edzői nézet uralkodik. 

Azok a fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzők, akik a rehabilitáció területéről 

érkeztek, sokkal inkább az egészségre helyezik a hangsúlyt, azok pedig, akik az 

élsportból kerültek ki, sokkal inkább eredmény centrikusak, és kevésbé veszik 

figyelembe a fogyatékosság tényét (Robbins, 2002). A két nézet között az optimális 

egyensúlyt megtalálni nehéz, hiszen csak akkor beszélhetünk igazán 

esélyegyenlőségről, ha a fogyatékos sportolókkal sem kivételezünk elváltozásuk okán 

(Kálmán és Könczei, 2002). A sportolók egyenlő bánásmódra vágynak és arra, hogy ne 

a hiányosságaikra, hanem meglévő képességeikre –kompetenciáikra-, 

lehetőségeikre hívják föl figyelmüket az edzők, hiszen építeni csakis erre, nem pedig a 

hiányosságokra lehet (Robbins, 2002). Ugyanakkor a cél az, hogy a teljesítményt úgy 

növeljük, hogy az egészség ne károsodjon. E két elvárás együttes megvalósítása 

széleskörű ismeretek meglétét igényli. A nehézségek azonban ennyiben nem merülnek 

ki. Az edzőknek a fogyatékosság tényéből adódó sajátosságok mellett - az ép 

sportolókkal való foglalkozáshoz hasonlóan - a sportolók életkori sajátosságait, 

személyiségi jegyeit és a nemek közötti eltéréseket is figyelembe kell venniük. 

Az eredményes edzői munkához elengedhetetlen továbbá az edzés folyamatában 

résztvevő felek (edző és tanítvány) kooperációja, hatékony együttműködése. Ez 

tágabb értelemben azt is jelenti, hogy bízzanak egymás munkájában, és az egymással 

szemben állított elvárásaik reálisak legyenek. A sportoló önmagába vetett hite szoros 

összefüggésben áll az edző elvárásaival és nagymértékben befolyásolja a sportoló 

teljesítményét. Több kísérletet végeztek e területen, és már évtizedekkel ezelőtt 

bebizonyosodott, hogy a pedagógus elvárásai befolyásolják a tanítvány teljesítményét, 

mégpedig a nagyobb elvárások nagyobb teljesítményre ösztönöznek (Rosentahl és 

Jacobson, 1968).  

A sportoló fogyatékos személyekkel foglalkozó edzőknek többirányú szakmai 

felkészültségére tehát óriási szükség lenne. Napjainkban ezen szakembereknek nemcsak 

a sportoló alapelváltozásával kapcsolatos egészségügyi kérdésekkel, hanem a sportág 

mozgásos követelményeivel egyaránt tisztában kell lenniük (Benczúr, 1992). Egy 2003-

ban készített felmérés eredményeiből kiderül, hogy a fogyatékos sportolókkal 

foglalkozó edzők több mint 45%-a nem rendelkezik edzői képesítéssel (Nádas, 
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2003). Az adatok rámutatnak arra a tényre, hogy a fogyatékos emberek sportjának a 

rehabilitációból való kifejlődése okán a sportfoglalkozások vezetői döntően ezen terület 

dolgozói – esetenként a családtagok - közül kerülnek ki. Amíg a sport kizárólagos célja 

a rehabilitációs folyamat katalizálása ill. megsegítése volt, a szakemberek speciális 

ismerete kielégítőnek bizonyult. A sportteljesítmények, sporteredmények - világszerte - 

rohamos ütemű fejlődése azonban további kívánalmakat és elvárásokat támaszt az 

edzővel szemben, és egyre inkább előtérbe kerül a sportág-specifikus ismeretek iránti 

igény.  

Az irodalmi elemzés eredményeként megállapíthatjuk, hogy a fogyatékos 

sportolókkal és edzőikkel kapcsolatos szakirodalmak a „jó edző” ismérveinek 

meghatározásával nem foglalkoznak, inkább arra mutatnak rá, hogy az edzőknek 

napjainkban sokoldalú és speciális ismeretekre van szükségük. A szakirodalomban 

tapasztalható hiányosságok ösztönöztek arra, hogy empirikus vizsgálataimat ilyen 

irányba is kiterjesszem. 

  

A fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzőknek további speciális feladatai 

vannak az edzésvezetés mellett, mint például pszichológiai feladatok ellátása, reális 

célkitűzések állítása a sportoló elé, erősségek és gyenge pontok feltárása, közös, reális 

célok kitűzése, és a sportolók folyamatos motiválása (Bazylewicz, 1997; Robbins, 

2002). 
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Fogyatékos embereket sportolásra motiváló tényezők 
 

Minden emberi és állati tevékenységnek indítéka, oka van. Ezen cselekvésre 

késztető okokat motívumoknak nevezzük (Halmos, 1994). A pszichológia az alapvető 

motívumoknak 3 csoportját különbözteti meg; az egyén önfenntartási szükségleteivel 

kapcsolatos motívumokat, a társas szükségletekkel összefüggő motívumokat és a 

kíváncsiságot, mely az ingerek keresésére, a környezet felderítésére ösztönöz minket 

(Atkinson, 1997). Irányát tekintve a motiváció kettős, vagy egy számunkra kellemetlen 

dolog elkerülése, vagy ezzel ellenkezőleg, valami kívánatos elérése lehet a célunk 

(Bironé, 2004). A nem biológiai eredetű szükségleteink –mint például a 

sporttevékenység iránti igény-  értékpreferálás alapján alakulnak ki bennünk. Szociális 

környezetünk hatására megtanuljuk, mi az értékes, fontos, és mi a kevésbé hasznos, akár 

megvetendő számunkra. Belső késztetést így csak akkor érzünk egy –nem biológiai 

szükségletű- tevékenység iránt, ha ez értékrendünkben pozitívumként (értékmagasan) 

szerepel (Bironé, 2004).  

A sportra szocializálódás hosszú folyamat eredménye. Kezdetben (fiatal ill. 

gyermekkorban) mindenképp külső motivációra, külső hatásra van szükség, mely nélkül 

– pusztán kíváncsiságból - kevés gyermek kezd el rendszeresen edzésre járni (Bironé, 

2004). Bár a külső tényezők nagyon fontos szerepet játszanak a sportolásra nevelésben, 

belső késztető erőre, motivációra is szükség van ahhoz, hogy ne csak egyszeri, hanem 

rendszeres tevékenységgé váljon a sport. A motiváció meglétét ill. hiányát 

nagymértékben befolyásolja a sikeresség ill. a kudarc, melyek relatív fogalmak. Az 

ember – környezetének hatására és önmagát ehhez viszonyítva - megtanulja önmagát a 

teljesítménye alapján értékelni. Hosszú évek tapasztalata alapján egy-egy újabb 

feladattal találkozva szinte pontosan be tudjuk határolni, mi az, amit meg tudunk 

csinálni, és mi az, ami képességeinket meghaladja. Egy adott feladat elvégzésében az 

önmagunkkal szemben támasztott elvárásainkat (az elérendő célok nagyságát) 

igényszintnek (igénynívónak) nevezzük. A kitűzött cél elérésének hatására saját 

magunk, és környezetünk elvárásai egyre magasabbak lesznek, túl akarjuk szárnyalni 

eddigi legjobb teljesítményünket. Ezen önmagunk és versenytársaink felülmúlására 

irányuló törekvésünket teljesítménymotivációnak nevezzük. Sikerélmény abban az 

esetben ér minket, ha igényszintünknek, azaz előzetes elvárásainknak megfelelően, vagy 
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ezen felül teljesítünk, a kudarc érzését pedig az igényszint alatti teljesítmény váltja ki 

belőlünk. Mindkét élménynek hatása van személyiségünkre. Siker esetén igénynívónk 

megnő, ezáltal spontán módon a nehezebb feladatok felé fordulunk, munkatempónk és 

teljesítőképességünk fokozódik, törekszünk a jó szociális kapcsolatok kiépítésére. A 

kudarc azonban éppen ellenkezőleg hat ránk, igénynívónk süllyedésének hatására egyre 

könnyebb feladat felé fordulunk, munkatempónk lelassul, bizonytalanná, idegessé, 

kapkodóvá válunk, s gyakran érdektelenség (a motiváció elvesztése) kíséri ezt az 

állapotot, mely a környezetünkkel való kapcsolat megromlásához vezethet. Mindezen 

állítások természetesen hatványozottabban igazak abban az esetben, ha sorozatos, 

egymást követő pozitív vagy negatív élményekről van szó (Bironé, 2004).  

A motiváció nemcsak a sporttevékenység elkezdésében és a rendszeres aktivitás 

folytatásában játszik szerepet, hanem a tanulási folyamatot is befolyásolja. Nagy József 

(2000) rámutatott arra, hogy a tanulási teljesítmény két tényezővel áll szoros 

összefüggésben, a meglévő kompetenciával, azaz a tudás és az alkotóképesség 

mennyiségével és minőségével, és a tanulékonysággal, azaz a megújulási képességgel, 

melynek legfontosabb összetevője a tanulási motiváció (Zrinszky, 1995). 

Számos olyan pontja van életünknek, ahol a szabadidő hasznos eltöltésének 

sportba ágyazott formájával találkozhatunk. Beszűkülnek azonban a lehetőségek akkor, 

ha valamely szerv károsodása okán korlátokba ütközünk. A környezet akadályai, az 

emberek téves előítéletei, túlzott tapintatossága vagy esetenként ismerethiánya 

behatárolhatják, csökkenthetik a lehetőségeket (Rimmer és mtsi., 2004). A fogyatékos 

emberek megváltozott lehetőségei számos kutató érdeklődését fölkeltették, s több 

nemzetközi vizsgálat is foglalkozik a fogyatékos személyeket sportolásra motiváló 

tényezőkkel. Ezen vizsgálatok rámutatnak arra, hogy számos tényező befolyásolja a 

sportolásra motiváló faktorokat.  

Zoerink vizsgálatai (Zoerink, 1992) rámutattak arra, hogy a károsodás 

időpontja az egyik olyan tényező, mely hatással van a sport motivációs bázisára. 

Míg az ép sportolók sportolásra szocializálódására a szülők, - ezen belül is az édesapa - 

vannak a legnagyobb hatással, majd az iskola és a barátok, a sérült embereknél ez a 

motivációs háttér eltérően alakul. A veleszületett ortopédiai károsodású sportolókat a 

három leginkább sportolásra ösztönző tényező, ill. személy a terapeuta, a családtagok 

ill. a károsodott sporttársak voltak. A szerzett károsodású sportolók azonban saját 
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magukat jelölték meg, mint ösztönző faktort, majd a sorstársakat és terapeutájukat 

említették, többségük pedig már sérülése bekövetkezése előtt is sportolt. A két csoport 

között a szülők szerepét tekintve is különbséget talált a kutató. A szerzett károsodású 

sportolókat sokkal inkább ösztönözte a család a sportolásra, míg a születéstől fennálló 

károsodású egyének családja nem volt hatással a sérült sportoló sportpályafutásának 

kezdetére. 

Furst és munkatársai vizsgálati eredményei részben megegyeznek Zoerink 

eredményeivel (Furst és mtsi., 1993). Ők is megállapították, hogy a szerzett károsodású 

sportolók többsége már a sérülés bekövetkezése előtt is rendszeresen sportolt, és az 

orvosi rehabilitációt követően, mihelyst a kezelőorvosuk erre engedélyt adott, ismét 

sportolni kezdtek. Az elsődlegesen sportolásra motiváló tényezőnek azonban ők a 

sorstársakat találták. E két fenti tényező után áll a rangsorban a barátok és a terapeuta 

hatása. A versenyzésre azonban más tényezők motiválták a sérült személyeket, ezek 

fontossági sorrendben az alábbiak: szórakozás, az egészség fenntartása, a versenyzés, 

versengés szeretete és a szociális kapcsolatok kiépítése.  

A szervrendszerek érintettsége, a károsodás típusa szintén olyan tényező, mely 

nagymértékben befolyásolja a sportolásra motiváló tényezőket. Williams vizsgálatai 

rámutattak arra (Williams, 1994), hogy a látássérült sportolókat legkevésbé szüleik, 

leginkább tanáraik, barátaik ösztönözték sportolásra. Siket sportolóknál hasonló 

eredményre jutottak, az ő sportolásukban az iskolának és a szintén érzékszervi 

károsodott – siket - társaknak volt a legnagyobb szerepük. Stewart és munkatársai 

ugyancsak kihangsúlyozzák az iskola szerepét a siket gyermekek sportpályafutásában 

(Stewart és mtsi., 1991). 

 Az életkor alapján –akárcsak az épeknél- ugyancsak eltérő motívumokat 

találunk. Míg az ifjabbak számára a sport szórakozást, barátokkal való együttlétet és 

versengést jelent, az idősebbeknél az egészségtudat megjelenését figyelhetjük meg, a 

sport számukra az egészségmegőrzés eszköze (Brasile és Hedrick, 1991) .  
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Az ülőröplabdázás 
 

 Dolgozatomban a fogyatékos személyek sportjának speciális ismereteit egy 

választott sportág példáján szemléltetem. Röplabda szakedző lévén ez a választott 

sportág a mozgássérültek ülőröplabda játéka, melynek beható elemzésére vállalkozom. 

A sportág speciális ismeretanyagának, a röplabdától való különbözőségének feltárása 

mellett hazai nehézségeire és ennek okaira is felhívom a figyelmet. 

 

A fogyatékosok versenysportjával, ezen belül az ülőröplabdázással kapcsolatos 

szakirodalom mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten hiányos. Bár az egyes 

sportágak történetével, szabályaival – mint azt az alábbiakban látni fogjuk- több 

irodalom is foglalkozik (NIS, 1981; Haan, 1985; Nádas, 2000; Winnick 2005;), a 

sportág-specifikus edzéselméleti kutatások hiányoznak az ülőröplabda sportággal 

kapcsolatosan, illetve szinte kizárólagosan az iskolai inkluzív oktatásra (Dawis, 2002) 

és az ülőröplabda sportágban használatos technikai elemek végrehajtási módjának 

leírására szorítkoznak. 

 

Általános ismeretek a labdás csapatjátékokról, az ülőröplabdáról 
 

A labdás játékok nemcsak az ép, hanem sérült embertársaink körében is 

közkedveltek. A röplabda játékát a fogyatékosság szinte minden csoportjába tartozó 

személyek játsszák. Röplabda csapatuk van a siket-, az értelmileg akadályozott-, a 

szervátültetett- (akik hivatalos definíció szerint nem, de a sportirányítás szempontjából 

fogyatékos személyeknek tekintendők) és a mozgássérült személyeknek egyaránt.    

Az ülőröplabda a mozgáskorlátozott sportolók egyik sokoldalú képességeket 

igénylő és fejlesztő csapatjátéka. Ezt a sportjátékot a rehabilitáció eszközeként,  is 

gyakran alkalmazzák, de versenysport formája is világszerte elterjedt, a paralimpiai 

versenyszámok közé tartozik (Nádas, 2002). Az ülőröplabda játék rehabilitációs 

folyamat során való alkalmazása több szempontból is ajánlott: 
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• a röplabda játékában a háló által kettéosztott térfelek következtében nincs test-test 

elleni küzdelem, így a sportsérülések előfordulása ritkább, mint a kontakt 

sportokban, 

• az ember-labda viszonylat egyéni teljesítményt tükröz, 

• a játék ülő testhelyzetben történik, így súlyosabb mozgásszervi károsodás esetén is 

sikerélményt okozhat a játékosnak, 

• nem utolsó sorban pedig a csoportos teljesítménynek és a csapatba tartozásnak 

pozitív pszichés hatásai vannak az egyén számára.  

 

Míg a rehabilitáció célja a páciens fizikai és pszichés állapotának javítása, 

helyreállítása, az élsportban már az eredmény-centrikusság játssza a döntő szerepet. Az 

eredmények eléréséhez pedig folyamatos gyakorlásra, edzésre van szükség. Az 

edzésmódszerek megválasztását az életkor, az előképzettség és sérült sportolók esetén a 

mozgásszervi státusz mellett a sportág profilja is befolyásolja (Benczúrné, 2003; 

Biróné, 2004).  

 

Az ülőröplabdázás nemzetközi története, játékszabályok 
 

Az épek által űzött röplabda játék szülőhazájának Észak-Amerikát tekintjük 

(Kristóf és mtsi, 1992).  Bár a játék kezdeti változatát 1591-ben, Angliában már 

játszották, a modern röplabdázás megalkotása az amerikai William G. Morgan nevéhez 

fűződik. A játék első nyilvános bemutatója 1896-ban, Springfieldben volt. Európában a 

röplabdázás őshazája Franciaország, ahol hivatalosan 1917-től játsszák eme izgalmas és 

sokoldalú képességeket igénylő –és fejlesztő- sportágat, melyet 1964-ben az olimpiai 

versenyszámok közé is felvettek (Kristóf és mtsi, 1992).  

A mozgássérült emberek számára a röplabda játék két változata is ismeretes, az 

álló és az ülő röplabda (Nádas, 2005).  

Az álló röplabda gyökerei Nagy-Britanniából származnak, a sportág kezdetben 

végtaghiányos sportolók számára (alsó végtag hiánya esetén művégtag használatával) 

biztosított sportolási lehetőséget, majd 1984-től más mozgásszervi kategóriába sorolt 

versenyzőknek is lehetőséget biztosítottak a versenyzésre. 1960-tól már rendeztek 

nemzetközi versenyeket a sportágban, 1976-ban pedig felvették az álló röplabdát a 
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paralimpiai versenyszámok közé, ahol 2000-ben szerepelt utoljára (WOVD). A 

paralimpiai versenyszámok közül való kikerülésének oka az, hogy nem játssza 

világszinten elegendő kontinens és ezen belül elegendő ország a játékot. Ennek 

gazdasági és egészségügyi okai egyaránt vannak. Egy speciális műláb, mellyel játszani 

lehet drága, ugyanakkor egészségügyi szempontból sem javallt a rendszeres edzés, 

részben a megmaradt izületek túlterhelése, másrészt pedig a protézis okozta másodlagos 

károsodások kialakulása okán. Részben ezen egészségügyi szempontok mérlegelése 

vezetett a játék „ülő változatának” kialakulásához. 

Az ülőröplabda játék kialakulása mind az „épek”, mind a mozgáskorlátozottak 

álló röplabda játékához viszonyítva későbbre tehető, és világot meghódító útvonala is 

eltér a röplabdáétól, hiszen az 1950-es évektől, Észak-Európából indult fejlődésnek 

(Nádas, 2000; Dawis, 2002; Winnick, 2005). Az első nemzetközi fogyatékos emberek 

számára rendezett sportversenyen, 1952-ben az atlétika és úszás versenyszámai mellett 

már a német „Sitzball” elnevezésű csapatjáték is helyet kapott. A hollandok azonban 

nem találták megfelelőnek a „Sitzballt” a mozgáskorlátozottak számára, így a 

játékötletet alapul véve, és ennek szabályait a röplabdához hasonlóvá téve létrehozták az 

ülőröplabda játékát, melynek szabályai a kezdetektől napjainkig egyre inkább a 

röplabda játék szabályaira hasonlítanak, és mindig követik a Nemzetközi Röplabda 

Szövetség (FIVB) által kiadott szabályváltozásokat (Nádas, 2000/2). A két játék –

röplabda és ülőröplabda- szabályainak eltérését a 4. táblázatban foglaltuk össze.  

Az ülőröplabda az 1980-as, Arnhemi Játékok óta hivatalosan a paralimpiai 

versenyszámok közé tartozik (Nádas, 2000; Davis, 2002; Winnick, 2005). Ekkor még 

csak 5 európai országban űzték a sportágat (Nádas, 2000/2), és a Paralimpián résztvevő 

csapatok száma is mindössze 7 volt (Davis, 2002), 1996-ban azonban már 25 ország 

rendelkezett ülőröplabda csapattal Európában (Nádas, 2000). 
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Az összehasonlítás jellege RÖPLABDA ÜLŐRÖPLABDA 

A játékos   

1. Pályán lévő 

játékosok 

6 fő 6 fő 

(Nemzetközi versenyen az 

5 súlyosan sérült játékos 

mellett max. 1 

„minimálisan 

mozgáskorlátozott” 

játékos) 

A játék   

1.   Játékterület 18 x 9m 10 x 6m 

2.   Háló magassága Nőknél: 2, 24m 

Férfiaknál: 2, 43m 

Nőknél: 1, 05m 

Férfiaknál: 1, 15m 

3.    Játékosok helyzetének 

        meghatározása 

Talajjal érintkező lábuk 

helyzete alapján 

Talajjal érintkező ülepük 

helyzete alapján 

4.     Labdaérintés jellemzői A talajkontaktus 

megszakítása bármely 

technikai elem 

végrehajtásakor 

megengedett. 

Az akciók során a 

játékosoknak mindvégig 

érintkezésben kell 

maradniuk a pálya 

talajával testüknek a 

fenekük és válluk közötti 

valamelyik részével.  

5. Technika (Sánc) 

 

Az ellenfél nyitásának 

sáncolása megengedett 

Az ellenfél nyitását 

sáncolni tilos. 

4. Táblázat: A röplabda és ülőröplabda sportágak szabályeltérései (WOVD és FIVB, 2007 ) 
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Az ülőröplabdázás fejlődése és jelenlegi helyzete Magyarországon 
 

Hazánkban 1929-ben alakult meg a mozgáskorlátozottak első sportegyesülete, az 

NYSE (Nyomorékok Sport Egyesülete). Az egyesületben az asztalitenisz, az atlétika, a 

labdarúgás és a sakk sportágában edzhettek és versenyezhettek a sportolók (Kelemenné, 

1981). A második világháború után sajnálatos módon megszűnt a szervezett 

sporttevékenység hazánkban, és csak 1970-ben, a Mozgásjavító Általános Iskola és 

Diákotthonból kikerülő mozgáskorlátozott fiatalok részére alakult meg a Halassi Olivér 

Sport Club (HOSC). A sportegyesületben már a kezdetektől játszották saját szabályok 

szerint a „Sitzball” és röplabda játékok ötletén alapuló csapatjátékot és a „kézi foci” 

játékát.  1971-ben, Gödöllőn volt az első nemzetközi sporttalálkozó, ahol a svédek 

bemutatták a holland típusú ülőröplabdát, a németek pedig a „Sitzball”-t. 1971-től így a 

3 játék (ülőröplabda, „Sitzball” és kézi foci) ötlete alapján megkezdődött hazánkban is 

az ülőröplabda szabályainak kialakítása. A 80-as évekig a szabályok nagymértékben 

eltértek a napjainkban érvényben levőktől. A pálya mérete 8x10 m volt, a labda nélküli 

mozgás nem volt jellemző ebben az időszakban. A játékosok egymás után akár 2x is 

érinthették a labdát, azaz 3x2 érintés volt engedélyezett. 1971-80-ig sorban alakultak a 

sportegyesületek, és meghívást kaptak a versenyzők külföldi tornákon való részvételre. 

A külföldről hozott ismeretek alapján a HOSC elnöksége felkérte Csík János sportolót 

és Nádas Pál testnevelő tanárt, hogy készítsék el a hazai ülőröplabda játékszabályát úgy, 

hogy az a lehető legkisebb mértékben térjen el a röplabda szabályaitól. 1981-82-ben 4 

csapat részvételével (Budapest, Pécs, Szombathely, Eger) bonyolították le az első 

magyar ülőröplabda bajnokságot, melynek során a bajnoki címet a HOSC csapata 

szerezte meg (Nádas, 2000). A magyar ülőröplabda válogatott 1983-ban alakult meg, 

első edzője Nádas Pál volt. Ugyanebben az évben a megrendezésre kerülő 

világbajnokságon a magyar csapat a 7. helyen végzett Hollandia, NSZK, Finnország, 

Svédország, Jugoszlávia és Norvégia mögött (Juni, 1985). Számos sikeres EB és VB 

szerepléssel büszkélkedhet a magyar csapat (1986, Pécs – VB II., 1989, Las Vegas – 

VB II., 1991, Nottingham – EB II., 1993, Jarventtpa – EB III., 1995, Jubjana – EB I.), a 

2004-es athéni, és a 2008-as pekingi paralimpiára azonban sajnálatos módon 

Magyarországnak nem sikerült kivívnia a versenyzési jogot. Ezen szomorú tény egyik 

oka a folyamatosan szigorodó kvalifikációs rendszer. 
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A sportági kiválasztással kapcsolatos kérdések a fogyatékos 
személyek sportjában, az ülőröplabdában 
 

Egy mozgáskorlátozott ember sportágválasztása eltér az ép mozgatórendszerű 

egyénekétől, hiszen maga az alapelváltozás –a fogyatékosok sport-filozófiájának 

megfelelően (Benczúrné, 2000) – egyes sportágak űzését kizárja. Egy sportág akkor 

kontraindikált (ellenjavallt) egy sérült ember számára, ha ez az alapelváltozásra káros 

hatással van, és a rendszeres testedzés az egyén mozgásszervi állapotának romlását 

eredményezi. 

 A sportágak szabályait a fogyatékosok sportjában úgy próbálják alakítani, hogy 

az eltérő típusú és kiterjedésű sérült emberek egyenlő eséllyel induljanak a versenyeken, 

károsodásuk ne okozzon számukra hátrányt (sportági adaptáció). A sportszabályok 

módosítása mellett a sportolók sportági osztályba sorolása az, mely az 

esélyegyenlőség biztosítására hivatott. Az adaptált sportági szabályokat és a 

mozgássérültségi típusoknak megfelelő osztályba sorolási rendszereket a 

mozgáskorlátozottak nemzetközi sportszövetségei (International Stoke-Mandeville of 

Wheelchair Sports Federation= ISMWSF, International Sports Organisation for the 

Disabled=ISOD, Cerebral Palsy-International Sports and Recreation Association=CP-

ISRA) alakították ki (Benczúrné, 1992). Az idők folyamán számos módszer alakult ki 

az eltérő súlyosságú sérültek eredményeinek igazságos rangsorolására. A fent említett 

szervezetekkel közösen dolgozta ki a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) 

munkacsoportja a mozgáskorlátozott sportolók kategorizálási és osztályba sorolási 

rendszereit (Benczúrné, 2005). Nemzetközi, ill. az IPC által rendezett versenyeken a 

mozgásszervi megbetegedés fő tünetei alapján az alábbi sérülés-specifikus 

kategóriákat különböztetik mag:  

-     petyhüdt jellegű bénulások, 

- agyi eredetű bénulások utáni állapotok, 

- amputáció utáni hiányok, 

- egyéb megbetegedések („les autres”). 

 

A fentieken belül – súlyosságtól függően – további alosztályokat különböztetnek meg 

(Benczúrné, 2005). Napjainkban a szövetségek arra törekednek, hogy a kategóriákat 
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összevonva alakítsák ki a klasszifikációs rendszert annak érdekében, hogy egy 

versenyszámban minél több versenyző indulhasson, és ezáltal az elért eredmény eszmei 

értéke és a versenyek színvonala egyaránt növekedjen. Egyes sportágakban már 

megjelenik a kombinált, úgynevezett funkcionális osztályok rendszere, melynek 

lényege, hogy a mozgásszervi megbetegedés fajtájától független, azaz az osztályozás a 

sportági mozgásszükséglet és a sportoló egyéni akadályozottsága alapján történik 

(Benczúrné, 2005). 

Az ülőröplabda sportágát bármely sérülési kategóriába tartozó sportoló 

űzheti. A klasszifikációs szabályzat mindössze annyit mond ki, hogy nemzetközi 

versenyeken egy csapaton belül 2 olyan állandó funkcionális korlátozottsággal 

rendelkező sportoló vehet részt (úgynevezett minimál sérült), akik az úgynevezett 

minimális sérültség előírásainak megfelelnek (egyszerre csak 1 ilyen személy ülhet a 

pályán). A „minimál sérült” kategóriába korábban mindazon versenyzők 

beletartoznak, akiknek olyan mozgásszervi elváltozásuk volt, ami miatt az állva 

versenyzés orvosilag ellenjavallt, pl.: térdízületi instabilitás, melynek mértéke előre és 

hátra legalább 1,5 cm, a csípőízület diszpláziája vagy ficama, a térd vagy csípő 

endoprotézise, stb. (Benczúrné, 1992). Napjainkban egyre szigorúbban veszik a 

kategorizálást és bevezették a funkcionális osztályba sorolás rendszerét. Sérültségük 

típusa alapján két csoportba sorolják a versenyzőket, az amputált sportolókéra és a „Les 

Autres” (egyéb) kategóriába, melybe az összes többi mozgásszervi elváltozás benne 

foglaltatik. Amputált versenyzők esetén minimál sérülést a talo-cruralis ízületben 

történő amputáció ill. a radio-ulnaris vagy a tibio-fibuláris ízületben való funkciókiesés 

jelent. Az egyéb kategóriába azok a sportolók tartoznak, akik veleszületett 

végtaghiánnyal élnek, továbbá az agyi eredetű történés hatására mozgáskorlátozottá vált 

sportolók (CP-sek) és a gerincvelő eredetű sérültek. Ez esetben a minimál sérültség 

meglétét ill. hiányát az izomerő, a funkcióképesség és az izületi mozgásterjedelem 

vizsgálatokat követően a technikai és az orvosi bizottság dönti el (IPC, 2008). A két 

minimál-sérült játékos kivételével a csapat többi tagjának súlyos mozgáskorlátozottnak 

kell lennie (pl.: lábszár amputáció).  
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Az ülőröplabdázással kapcsolatos szakirodalmak 
 

Mint azt már a fentiekben említettük, az ülőröplabdázással kapcsolatos sportág-

specifikus szakirodalom mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten hiányos. Kevés 

kutató foglalkozik a fogyatékosok versenysportjával, és még kevesebb azoknak a 

száma, akik ezen belül az ülőröplabdázást választják kutatásuk tárgyául. 

 Az ülőröplabdázás őshazája Európa, ezen belül Hollandia, nem csoda tehát, 

hogy az első ülőröplabdázással kapcsolatos kiadvány is innen származik. A hollandok 

1981-ben ülőröplabda edző képzést szerveztek és ehhez segédanyagként egy kiadványt 

szerkesztettek, melyben több szakember ülőröplabdázással kapcsolatos publikációját 

összegezték (NIS, 1981). A kiadványban szereplő cikkek az ülőröplabdázást több 

szempontból vizsgálják.  

Frings és Verkoelen 100 ülőröplabdázó sérülés-típusának megoszlását vizsgálták 

és megállapították, hogy a sportolók között a leggyakoribb sérüléstípus (21%) az 

amputáció, melyet a gyermekbénulás és egyéb, az álló röplabdázásban való részvételt 

megakadályozó térdsérülések követnek 13-13%-os előfordulással (Frings és Verkoelen, 

1981). A sérülések megoszlásának feltárása után a szerzők elemzik az általuk említett 

sérüléseket és megállapítják, hogy az ülőröplabdázás technikai elemeinek eredményes 

végrehajtása szempontjából az egy láb amputációt tartják az ideális sérülésnek, hiszen 

ez biztosítja az ülőstabilitást, ugyanakkor a földön való gyorsabb mozgás lehetőségét is. 

Frings és Verkoelen táblázatban összegzik, mely sérülés esetén mely mozgás és 

technikai elem végrehajtása valósulhat meg, ugyanakkor azt is megállapítják, hogy 

csapatsportról lévén szó, az egyéni problémákat ill. sérüléseket a csapaton belül célszerű 

értelmezni (Frings és Verkoelen, 1981). 

Haan a fent említett edzői kiadványban megjelent cikkében a fogyatékosság 

fogalmának magyarázatával foglalkozik (Haan, 1981). Véleménye szerint a sport 

pozitív fizikai és pszichés hatásai miatt egy sérült embernek sportolnia kell, s az 

ülőröplabdázás az a sportág, amely mind rekreációs, mind pedig élsport szinten remek 

lehetőséget biztosít a mozgáskorlátozott egyének számára a testmozgásra (Haan, 1981). 

Dost a röplabdázás és az ülőröplabdázás összehasonlítására vállalkozott (Dost, 

1981). A pályán való mozgás tekintetében az ülőröplabdázás egy lassabb játék, hiszen 

itt a kezeknek, karoknak kettős funkciója van, egyrészt a pályán való mozgásra, 
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másrészt pedig a labdaérintés végrehajtására használja a sportoló. A rossz passzok és 

labdaérintések korrigálása a helyváltoztató mozgás lassabb végrehajtása okán nehezebb, 

így az ülőröplabdázás a röplabdához képest nagyobb precizitást, pontosságot kíván, s az 

anticipáció is sokkal nagyobb jelentőséggel bír. Míg a röplabdázók nagy hangsúlyt 

fektetnek az alsó végtag robbanékony erejének fejlesztésére (hiszen ez a súlypont 

emelkedés növelésének alapja) az ülőröplabdában a karok és a vállöv izmainak 

fejlesztése az elsődleges, a stabilitás megtartása és a helyváltoztatás elősegítése pedig a 

harmstrings izomzat fejlesztését követeli meg. Dost a technikai elemek jelentőségének 

összehasonlítására is kitér. Az ülőröplabdában a kosárérintés dominál, hiszen a labdához 

való gyors alkalmazkodás nehézkes, márpedig az alkarérintés precíz végrehajtásának ez 

alapvető feltétele. A nyitások tekintetében ülőröplabdában a labdafeldobás pontosságát 

hangsúlyozza, mely a labdához való igazodás nehézsége miatt jelentős. Szintén a 

helyváltoztató mozgás korlátozottságával függ össze az a tény, hogy a támadás 

tekintetében az ülőröplabdázásban kisebb a variációs lehetőség a röplabdához képest. A 

sáncolás szerepe azonban hangsúlyosabb az ülőröplabdában, hiszen itt a nyitás 

blokkolása is engedélyezett, így a blokkot tudatosan fel lehet állítani, s ezáltal az 

ellenfelet rizikóvállalásra vagy gyengébb szerva végrehajtására lehet kényszeríteni 

(Dost, 1981). 

Hoekstra-t az ülőröplabda edzővel szembeni elvárások foglalkoztatták. 

Véleménye szerint az edző a csapat motorja és ennek megfelelően feladata sokrétű. 

Mindamellett, hogy sportszakember, fizioterápiás ismeretekkel is rendelkeznie kell, és 

az edzéseket a játékosok képességeinek és kapacitásainak megfelelően egyénre 

szabottan kell megtartania, a játékosok közötti egészséges verseny kialakítása által 

pedig a motiválás is a feladatai közé tartozik (Hoekstra, 1981).  

Az edzőképzés alapjául szolgáló kiadvány megjelenését követően az első 

holland nyelvű ülőröplabda könyv megjelenése sem váratott sokáig magára. Jouke de 

Haan könyvét, aki az 1981-es holland ülőröplabda edzői kurzust – melyen a magyar 

ülőröplabda válogatott első edzője, Nádas Pál is részt vett - elvégezte, 1985-ben adták 

ki. A könyv az ülőröplabdázás történetének ismertetése után a szabályok 

magyarázatával foglalkozik, az ülőröplabdázás technikai elemeinek pontos végrehajtási 

módjának ismertetése után pedig egy gyakorlatgyűjteményt foglal magába (Haan, 



 47

1985). Haan az eltérő sérülések technikai elemek végrehajtását befolyásoló hatására is 

kitér. 

Az ülőröplabdázásban rejlő integrációs lehetőségekkel már az első szakirodalom 

megjelenésekor foglalkoztak a szakemberek (Vedder, 1981), konkrét 

gyakorlatgyűjtemény formájában megjelenő javaslatok azonban csak később születtek. 

Davis 2002-es „Inclusion through sport” című kiadványa másik 5 sportág 

integrált foglalkozás formájában való levezetése mellett az ülőröplabdázással 

foglalkozik (Davis, 2002). A szerző az ülőröplabdázás történetének, szabályainak és a 

játék céljának ismertetése után a játékban előforduló technikai elemek végrehajtási 

módjának magyarázatára tér ki, majd a játékhoz szükséges képességek és a technika 

elsajátításának inkluzív lehetőségeit vázolja gyakorlatgyűjtemény formájában. Más 

szerzők is remek integrált sportolási lehetőséget látnak a röplabdázásban (Coppenolle, 

2006). Az egyik lehetőség az úgynevezett „reverse”, vagy fordított integráció, amely 

akkor valósul meg, ha ép emberek ülnek le a sérült sportolók közé az adaptált 

szabályoknak megfelelően játszani, ugyanakkor a szabályoknak a játékosok sérültségi 

fokához és súlyosságához való adaptálása (pl.: labda méretének, színének 

megváltoztatása) szintén elősegíti az eltérő sérüléssel rendelkező egyének bevonását a 

játékba (Coppenolle, 2006).  

Az ülőröplabda játék ill. az ülőröplabda játékosok tudományos elemzésével – a 

jelenleg elérhető szakirodalom alapján - Rajko Vute, szlovén egyetemi tanár 

foglalkozik. 

Vute az 1998-as teheráni ülőröplabda világbajnokságon részt vevő 12 férfi 

csapat teljesítményét elemezte két számítógépes elemző program segítségével. A 

támadásból, a sáncolásból, a szervából és az ellenfél hibájából szerzett pontok 

összehasonlító elemzését végezte el a csapatok között. Megállapította, hogy a 

világbajnokságon szereplő első hat csapat a legtöbb pontját (pontok 36,81%-át) az 

ellenfél hibájából szerezte, ezt követték a támadásból nyert pontok (32,81%), majd a 

sikeres sáncolásból (17,6%) és szervából (12,78%) szerzett pontok (Vute, 1999). 

Egy másik vizsgálatában Vute arra a kérdésre kereste a választ, hogy vajon a férfi és női 

ülőröplabdázók milyen értékeket látnak a sportolásban (Vute és Krpač, 2000). A szerző 

szignifikáns különbséget talált a nők és a férfiak között. Míg a nők számára a barátság, a 

férfiak számára a csapatmunka volt domináns. 
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Mint azt az irodalmi feldolgozásból láthattuk, az ülőröplabdával kapcsolatos – 

számomra elérhető - szakirodalmak nem foglalkoznak a mérkőzéselemzésen alapuló 

taktikai javaslatok megfogalmazásával. Dolgozatomban így azon területek 

feldolgozására vállalkozom, melyek a szakirodalomban nem találhatók meg.
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3.      A disszertáció célja 
 

Disszertációm célja a fogyatékos emberek sportjával és ezen belül az 

ülőröplabdázással foglalkozó hiányos szakirodalom tudományos vizsgálatokon 

alapuló eredményekkel való kiegészítése.  

A speciális ismeretek szükségességének kérdőíves vizsgálattal való bizonyítása 

után mindazon eredmények összegzésére vállalkozom, melyek egy ülőröplabda edző 

számára elengedhetetlen fontosságúak a hatékony munkához. Ezen körbe beletartoznak 

az általános és specifikus sportági ismeretek.  

Tekintettel arra, hogy az ülőröplabdázás 1980-tól a paralimpiai versenyszámok 

közé tartozik, munkámat az olimpia és paralimpia mozgalmának összehasonlító 

elemzésével kezdem. A mozgalmak történelmi fejlődésének összehasonlításán és 

elemzésén túl választ szeretnék kapni arra, vajon összefüggésben áll-e a paralimpián 

való jó szereplés egy ország olimpián való szereplésének eredményességével, vagy az 

ország gazdasági helyzete-e az, mely az eredményes szereplés kulcsa?  

Célom továbbá, hogy a fogyatékos személyek sportjában tevékenykedő „jó 

edzővel” szembeni elvárásokat meghatározzam és annak érdekében, hogy minél több 

sportoló vegyen részt a parasport mozgalomban, a paralimpiára készülő sportolókat 

rendszeres fizikai aktivitásra motiváló tényezőket feltárjam.  

A sportolók mozgásszervi státuszát feltáró- és a mérkőzés-elemzésen alapuló 

vizsgálataimmal a sportág fejlődéséhez, a hatékony, sérülés és sportág-specifikus 

felkészítés tudományos megalapozottságához szeretnék hozzájárulni. Célom, hogy azon 

speciális edzésfeladatokat feltárjam, melyekre egy röplabda edzőnek szüksége van 

ahhoz, hogy sportága adaptált változatában, az ülőröplabdázók felkészítésében is 

eredményes és szakszerű munkát végezzen. 

Szeretném továbbá feltárni az ülőröplabdázás hazánkban való utóbbi évtizedes 

hanyatlásának okát és megoldási javaslataimmal hozzájárulni a fogyatékosok 

sportjának, ezen belül pedig az ülőröplabdázásnak a fejlődéséhez, „újraélesztéséhez” 

hazánkban. 
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4. Hipotézisek, kérdésfeltevés 
 

Dolgozatom a fogyatékos emberek sportját több szempontból vizsgálja, így 

hipotéziseim és a vizsgálatok kapcsán felmerült kérdéseim is több terület köré 

csoportosulnak, melyek az alábbiak. 

 

1. Röplabda edzőknek a fogyatékos személyek versenysport iránti állásfoglalásával és 

ismereteivel kapcsolatosan feltételezem, hogy 

• az aktív röplabda edzők nem rendelkeznek elegendő ismerettel a 

mozgáskorlátozott személyekkel kapcsolatban, edzői tanulmányaik során nem 

hallottak sportáguk sérültek számára adaptált változatáról, az ülőröplabdáról,  

• a röplabda edzők a fogyatékosok sportjával és az ülőröplabdázással kapcsolatos 

ismereteik hiánya okán utasítják vissza az ülőröplabdázók melletti edzői 

tevékenységvállalás lehetőségét. 

 

2. Az olimpiai és paralimpiai mozgalom összehasonlításának eredményeivel 

kapcsolatos feltételezéseim az alábbiak. 

• A résztvevők számának tekintetében mindkét mozgalom óriási fejlődésen ment 

keresztül, hosszabb múltja, és a fogyatékos személyeknek a népességben való 

10%-os megjelenése következtében azonban az olimpián résztvevő sportolók és 

nemzetek száma minden megrendezésre került játékon magasabb volt, mint az 

adott évben a paralimpián résztvevőké. (Jelen evidenciának tűnő hipotézisem 

megfogalmazását azon elgondolás indikálta, hogy a játékokon részt vevő 

sportolók száma egyik mozgalom esetén sem növelhető a végtelenségig, azaz 

teoretikusan előfordulhat, hogy az olimpián részt vevő sportolók száma –a 

korlátozás miatt- stagnál, eközben pedig a paralimpiai mozgalom odáig fejlődik, 

hogy a résztvevők száma eléri az olimpiákon indulókét.) 

• Feltételezem, hogy az olimpián és paralimpián résztvevő országok kontinentális 

megoszlása eltér egymástól. 
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• Feltételezem, hogy a paralimpiai játékokon való kategorizáció (klasszifikáció) a 

sportágak és versenyszámok számbeli alakulására is kihat, és a két mozgalom 

között e tekintetben eltérések vannak. 

• Feltételezem, hogy egy adott ország paralimpián elért helyezése nem áll lineáris 

összefüggésben az olimpián elért eredményével, hanem sokkal inkább az adott 

ország aktuális gazdasági helyzetére vezethető vissza. (Ez utóbbi feltételezés 

alapját a fogyatékos személyek sportjában alkalmazott speciális eszközök –

kerekesszék, protézis – magas költségigénye adja.) 

 

3. Az edzők feladataival és az élsportolókat motiváló tényezőkkel kapcsolatosan 

feltételezem, hogy  

• a fogyatékosok sportjában tevékenykedő edzőknek szélesebb körű ismerettel 

kell rendelkezniük, mint az épekkel foglalkozó edzőknek, és az azonos 

jellemvonások, tulajdonságok is más hangsúllyal jelennek meg a fogyatékosok 

sportjában. A hipotézis megválaszolására irányuló vizsgálat által szeretnék 

választ kapni a kérdésre, vajon milyennek képzelnek el a fogyatékos sportolók 

egy „jó edzőt”? 

• Feltételezem továbbá, hogy a fogyatékos sportolókat motiváló tényezők –az 

épekhez hasonlóan- idővel változnak. A fogyatékos emberek 

sporttevékenységbe való nagyobb arányú hazai bevonása érdekében szeretném 

megtudni ki, és mi motiválja a sérült embereket leginkább a rendszeres 

sporttevékenység űzésére. 

• Feltételezem, hogy a fogyatékos élsportolókat és az ülőröplabdázókat 

sportolásra motiváló legfontosabb tényezők eltérnek egymástól, s e tény az 

ülőröplabdázók sikertelenségének egyik oka, illetve hogy 

• az élsportolóvá (paralimpikonná válás) nem jelent elegendő motivációt a 

rendszeres testedzésre a mozgáskorlátozott ülőröplabdázók számára. 

 

4. Az ülőröplabdázással kapcsolatos hipotéziseim mind a játékosokkal, mind pedig 

magával a játékkal kapcsolatos feltételezéseket magukba foglalják. Ezek az 

alábbiak. 
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• Hazánkban az ülőröplabda játékosok több szempontból heterogén csoportot 

alkotnak. 

• Egyes fogyatékossági kategóriába tartozó sérültek megjelenése a sportágon belül 

– hazánkban - százalékos arányban magasabb, mint másoké. 

• Az ülőröplabdázás technikai elemei megegyeznek a röplabdában alkalmazott 

technikai elemekkel, az eltérő mozgáselemek azonban eltérő gyakorisággal 

jelennek meg a két játékban. 

• A taktika tekintetében - a szabályok eltérése miatt - különbség van az épek és a 

mozgáskorlátozottak röplabda játéka között, mely különbség speciális 

edzésfeladatok alkalmazását teszi szükségessé. Szeretnék továbbá választ adni a 

kérdésre, vajon mik ezek a speciális edzésfeladatok? 
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5. Módszerek 
 

Dolgozatom eredményeit három vizsgálati módszer alkalmazásával kaptam, 

melyek a kérdőíves módszer, az összehasonlító elemzés, és a megfigyeléses módszer 

voltak. 

 

Kérdőíves módszer 
 

Kérdőíves módszert dolgozatom vizsgálatainak az alábbi 3 területén alkalmaztam. A 

kérdőívek mindhárom esetben saját készítésűek voltak. A kérdéscsoportok tartalmának 

meghatározása és a kérdések megfogalmazása során az adott témakör szakirodalmát 

vettem alapul. 

 

1. Röplabda edzőknek a  fogyatékosok versenysportjához és az ülőröplabdázáshoz (az 

ülőröplabdázóknál vállalt edzői munkához) való hozzáállását egy 15 kérdésből álló 

kérdőívvel vizsgáltam (1. számú melléklet). Célom az volt, hogy az épekkel 

foglalkozó edzők fogyatékosok sportjához való hozzáállásának megismerése által az 

alábbi két kérdésre választ kapjunk: 

• Mi a röplabda edzők véleménye a fogyatékos emberek sportjáról? 

• Miért nem vállalnak ülőröplabda edzői tevékenységet a röplabdában 

tevékenykedő szakedzők? 

Az adatok felvétele a kérdőívek önkéntes, névtelen kitöltésének segítségével történt. 

Nyílt és zárt kérdést egyaránt magába foglaló 15 kérdésből álló kérdőívet töltettem 

ki a kitöltés időpontjában (2004 szeptember) aktív röplabda edzőkkel. Kérdéseimet 

az alábbi három témakör köré csoportosítottam:         

• a demográfiai jellemzőkre vonatkozó kérdések (életkor, nem), 

• a röplabda edzői tevékenységre vonatkozó kérdések (végzettség, munkakör, 

csapat korosztálya, szintje, neme), 

• a fogyatékos emberek sportjával és az ülőröplabdával kapcsolatos ismeretekre 

irányuló kérdések (szabályismeret, személyes tapasztalatok, vélemény). 

A vizsgált minta 100 fő. A megkérdezett röplabdaedzők 65%-a férfi, 35%-a nő, 

decimális életkoruk átlaga 40,53 ± 12,7 év, a legfiatalabb válaszadó 19,7, a 
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legidősebb 73 éves. Edzői képesítésük tekintetében megállapíthatjuk, hogy a 

megkérdezett edzők 6%-ának nincs edzői végzettsége, 4%-nál az edzői képesítés 

megszerzése folyamatban van, 12% alapfokú edzői végzettséggel rendelkezik, 63%-

nak középfokú edzői végzettsége van, 15% diplomás szakedző. Mesteredző nem 

volt a megkérdezettek között. Átlagban 13 ± 11 éve folytatnak edzői tevékenységet 

(1-45év).  

A kérdőív adatainak feldolgozását alapstatisztikai módszerekkel végeztem. A 

csoportok közötti különbség-vizsgálathoz Mann–Whitney-féle U próbát 

alkalmaztam. 

 

2. A fogyatékos élsportolókat sportolásra motiváló tényezők, és az élsportoló 

fogyatékos személyek által a „jó edző”- ként fémjelzett személy jellemvonásának 

feltérképezését ugyancsak kérdőíves módszerrel végeztem (2. számú melléklet).  

93 fő, 2006 áprilisában sportágában a paralimpiai keretet képző fogyatékos 

(látássérült és mozgássérült) sportolót (az adott év adott időszakában a válogatott 

keret összes tagja) kérdeztem egy 23 kérdésből álló kevert, nyílt és zárt kérdéseket 

egyaránt magába foglaló kérdőív segítségével. A demográfiai jellemzőkön túl a 

sportolókat sportpályafutásukról, ennek motivációs hátteréről, az edzőjükről, a 

véleménye szerinti pozitív és negatív edzői tulajdonságokról, („jó edzői” 

ismérvekről) ill. az „jó edzővel” szembeni elvárásokról kérdeztem.  A 

visszaérkezett, feldolgozásra alkalmas kérdőívek száma 36 (a megkérdezettek 

38,7%-a) volt. Az élsportolókat vizsgáló kérdőívemet a Magyar Paralimpiai 

Bizottság segítségével és ajánlásával küldtem ki a sportolóknak. A kérdőívek 

visszaküldésére többször is felszólítást kaptak a sportolók. Mindezek ellenére a 

megkérdezettek 61,3%-a nem küldött választ.  

A kérdőívet visszaküldők 72,2 %-a férfi, 27, 7 %-a nő. Életkoruk: 33, 538 ± 9,98 év. 

Sportágukat tekintve: 1 fő atléta, 4 fő vívó, 8 fő asztaliteniszező, 2 fő teniszező, 2 fő 

ülőröplabdázó, 5 fő bocciás, 2 fő cselgáncsozó, 7 fő úszó, 2 fő csörgőlabdás, 1 fő 

síző, és 2 fő sportlövő. A megkérdezettek átlagosan 11,91 ± 8,53 éve űzik a 

sportágat, melyben jelenleg válogatott sportolók. 50%-uk születéstől fennálló, 50%-

uk pedig szerzett károsodású személy. A károsodás típusát tekintve 11,1% 

látássérült, 88,9% mozgássérült. 
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Az adatok feldolgozását alapstatisztikai módszerekkel végeztem. A csoportok 

közötti különbség-vizsgálathoz Mann-Whitney-féle U próbát, a változók közötti 

összefüggések kimutatásához pedig nem paraméteres korreláció vizsgálatot 

(Kendall Tau) alkalmaztam. 

 

3. A harmadik terület, melynek vizsgálatára kérdőíves módszert alkalmaztam az 

ülőröplabdázók játékosállományának, jellegzetes mozgásszervi elváltozásainak és 

motivációs hátterének feltérképezése (3. számú melléklet). 

Egy 20 kérdésből (és további alkérdésekből) álló kérdőív segítségével 8 magyar 

ülőröplabda csapat 54 játékosát vizsgáltam meg. A kérdések az alábbi főbb 

csoportok mentén fogalmazódtak: 

• demográfiai mutatókra vonatkozó kérdések, 

• az elváltozás típusára, lokalizációjára és a keletkezési időpontjára vonatkozó 

kérdések, 

• az egyén jövőképe az adott sportról, sportágról, 

• az egyént az ülőröplabdázásra motiváló tényezők. 

A válaszadók 20%-a nő, 80%-a férfi volt. Decimális életkoruk átlaga 38,3 ± 10,2 év, 

A legfiatalabb versenyző 19,33 a legidősebb 54,83 éves. A sportolók 

sportéletkorának – az ülőröplabdázással eltöltött évek száma - átlaga 10,07 ± 9,7 év.  

A válaszokat alapstatisztikai módszerekkel dolgoztam fel. A csoportok közötti 

különbség-vizsgálathoz Mann–Whitney - féle U próbát alkalmaztam. 

 

Összehasonlító elemzés 
 

Az összehasonlító elemzés módszerével az olimpiai és paralimpiai 

mozgalmakkal kapcsolatos dokumentumok elemzését végeztem. Elemzésem a 

mozgalmak fejlődésmenetén, a versenyszámok alakulásán, a résztvevő országok és 

versenyzők számán kívül a versenyeken elért eredmények hátterére is kiterjedt.  

Annak érdekében, hogy a sikeres paralimpiai szereplés olimpiai szerepléssel 

való összefüggését feltárjam, az Olimpián és a Paralimpián az országok közötti 

versenyben elért ranghelyeket 1960-ig, az első paralimpiai játékokig visszamenően 

regisztráltam, és ezek összefüggését Spearman - féle rangkorrelációval vizsgáltam.  
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Ugyancsak ezt a módszert választottam egy ország paralimpián elért 

ranghelyének az ország aktuális gazdasági helyzetével való összefüggésének 

kimutatására. A közgazdaságtanban a GDP (gross domestic product = bruttó hazai 

termék) egy terület ill. ország adott idő alatti gazdasági termelését fejezi ki. A nemzeti 

jövedelmet és teljesítményt méri, így gyakran használják az országban élők átlagos 

életszínvonalának mutatójaként (WIKIPÉDIA). A gazdasági helyzet és a paralimpiai 

szereplés összefüggésének feltárása érdekében az országoknak az Athéni Paralimpia 

évében (2004) a GDP általi ranghelyének és az adott országnak az athéni paralimpián 

elért ranghelyének összefüggését Spearman - féle rangkorrelációval vizsgáltam. 

 

Megfigyeléses módszer 
 

Az ülőröplabdázás technikájának, taktikájának, az egyes játékelemek (technikai 

elemek) előfordulási gyakoriságának feltárására a megfigyeléses módszert 

alkalmaztam. Videokamerával rögzített férfi és női nemzetközi ülőröplabda mérkőzések 

elemzését végeztem, melynek alapját a Rigler- féle röplabda mérkőzések megfigyelési 

elvei képezték (Rigler, 1981). Elemzésem minden játékelem vizsgálatára kiterjedt.  

6 játékelem (nyitás, blokk, nyitásfogadás, feladás, támadás, védekezés) 

végrehajtását, azaz minden labdaérintést regisztráltam majd elemeztem. Az elemzett 

technikai elemek számát az 5. táblázat mutatja. (A nyitások vizsgálata során 131 darab 

férfi és 208 darab női röplabda nyitást is elemeztem a játékok összehasonlítása 

érdekében.) Az elemzést több szempontból végeztem. 

Minden érintés végrehajtási módját, technikáját regisztráltam (pl.: nyitásnál: 

alsó vagy felső nyitás, nyitásfogadás esetén: alkarérintés vagy kosárérinés, stb.). 
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Az elemzett 

játékelem 

megnevezése 

Elemzett 

játékelemek 

mennyisége a női 

ülőröplabda 

mérkőzéseken 

Elemzett 

játékelemek 

mennyisége a 

férfi ülőröplabda 

mérkőzéseken 

Elemzett 

játékelemek 

mennyisége az 

összes 

mérkőzésen 

Nyitás 194 darab 438 darab 632 darab 

Nyitásfogadás 169 darab 488 darab 657 darab 

Feladás 185 darab 803 darab 988 darab 

Támadás 190darab 550 darab 740 darab 

Védekezés 

(támadás-védés) 

171 darab 458 darab 629 darab 

Sánc 253 darab 443 darab 696 darab 

5. Táblázat: Az ülőröplabda mérkőzések elemzett játékelemeinek mennyisége  

 

Az ülőröplabda pályát az 1. ábrának megfelelően -Rigler röplabda vizsgálatai 

nyomán (Rigler, 1979)– térfelenként 9 területre tagoltam. A hálótól számított 2 méteres 

vonalig (támadóvonal) a pályát 2m széles sávokra, a hátsó térfelet pedig 6 egyenlő 

területre osztottam. Ennek alapján minden érintés helyét és a labda útját (honnan-hova 

játszotta az adott játékos a labdát) regisztráltam. (A nyitások végrehajtásának helyét –az 

1. ábrán szereplő tagolásnak megfelelően- regisztráltam. Ld.: jobb oldali térfél 1., 5, és 

6. számmal jelölt helye.) 

 

1. ábra: Az ülőröplabda pálya felosztása a mérkőzéselemzéshez 

 

A fent említett 6 játékelem végrehajtásának eredményét is vizsgáltam. Minden 

érintést eredményességétől függően 1-3 pontig értékeltem. 1 pontot adtam, ha a 

végrehajtott akció pontvesztéssel járt vagy pontvesztéshez vezetett, 2 pontot, ha 

pontszerzés vagy pontveszteség nem történt az adott érintés hatására, 3 pontot pedig 

akkor adtam, ha az adott akció ill. az adott technikai elem végrehajtása pontnyerést 
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eredményezett, illetve a nyitásfogadás, a feladás és védekezés esetén akkor, ha a 

végrehajtás precíz, pontos volt. A sánc esetén a végrehajtás eredményét 1-től 5-ig 

értékeltem. A pontok jelentése az alábbi volt: 1: pontveszteség, 2: nem érte a labda a 

sáncot, 3: Érte a sáncot a labda, de a sáncoló csapat térfelére került a labda, 4: sikerült 

visszablokkolni a támadást, de pontnyereség nem történt, 5: sáncolás pontnyereséggel. 

Az eredményességnek a végrehajtási hellyel, ill. a végrehajtás technikájával és 

egyéb változókkal való összefüggését nem paraméteres korreláció vizsgálattal, Kendall 

Tau statisztikai módszerrel végeztem, a röplabda és ülőröplabda játékok, a férfiak és 

nők játékbeli különbségének kimutatásához Mann–Whitney-féle U próbát alkalmaztam. 
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6. Eredmények 
 

Röplabda edzői vélemények a fogyatékos emberek 

versenysport tevékenységéről, az ülőröplabdáról 
 

Az előzetes kutatási eredmények és személyes tapasztalataim kíváncsivá tettek, 

vajon aktív röplabda edzők miért nem vállalnak edzői tevékenységet ülőröplabdázók 

mellett, s hogy egyáltalán milyen ismeretekkel, véleménnyel rendelkeznek a fogyatékos 

emberek sportjáról. Vizsgálatom eredményeit egyúttal szerettem volna felhasználni arra, 

hogy az ülőröplabdázással kapcsolatos kutatásom szükségességét megítéljem és 

bizonyítsam. 

Kérdőíves vizsgálatom során az alábbi eredmények születtek. 

A szakedzői képesítéssel rendelkezők fogyatékos emberek sportja területén való 

csekély számú előfordulása ellenére a vizsgálat eredménye által megállapíthatjuk, hogy 

a megkérdezett röplabda edzők 100%-a hallott már az ülőröplabdázásról, a 

sportágról szerzett ismereteik forrása azonban – mint azt a 2. ábrán is láthatjuk- eltérő 

volt.  
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                     2. ábra: Röplabda edzők ismereteinek forrása az ülőröplabdázásról 

 

Egyesek több területen is találkoztak már az ülőröplabdázással. Az ismeretek 

forrásaként megjelölt 3 leggyakoribb válasz az ülőröplabdáról való olvasás (47 fő), a 

sportágról a tévéből való értesülés (36 fő), illetve az ismerősöktől való értesülés (35 fő) 

volt. Sajnálatos azonban, hogy annak ellenére, hogy a megkérdezett röplabda edzők 



 60

90%-a valamilyen fokú edzői végzettséggel rendelkezik (15% diplomás szakedző!), 

mindössze 14% tanult illetve hallott tanulmányai során sportága fogyatékos emberek 

számára adaptált változatáról, az ülőröplabdázásról. Annak következtében, hogy 

Magyarországon –a csökkenő sérült résztvevő szám okán- a nemzeti bajnokságban ép 

sportolók is versenyezhetnek ülőröplabda sportágban, voltak, akik játékosként ill. 

olyanok is, akik edzőként tevékenykedtek valamely hazánkban működő ülőröplabda 

csapatnál (10 fő, azaz a válaszadók 10%-a). 

Annak ellenére, hogy a megkérdezett edzők mindannyian hallottak már az 

ülőröplabdázásról, sőt, 73%-uk élőben ill. a televízióban látott már mérkőzést, a játék 

szabályaival saját bevallásuk szerint 46%-ban nincsenek tisztában. A férfiak és nők 

között szignifikáns különbséget nem találtam. 

 A versenysportolókkal foglalkozó szakembereket, aktív röplabda edzőket a 

fogyatékos emberek versenysportjáról alkotott véleményükkel kapcsolatosan is 

megkérdeztem. 80% (azaz a megkérdezette 4/5-e)  támogatja és jónak tartja a 

fogyatékos emberek élsportját, 20% pedig - bár a mozgáskorlátozottak számára 

fontosnak tartja a sportfoglalkozást- csupán a terápia eszközét (nem pedig a célját) látja 

benne. Vizsgálatunk eredménye nem mutatott szignifikáns különbséget sem a nemek 

között, sem az iskolai végzettség alapján az edzők fogyatékos emberek 

sporttevékenységéről alkotott véleményének tekintetében. 

 Bár a fogyatékos személyek élsportját a megkérdezett röplabda edzők 80%-a 

támogatja, ez az „elviekben” való támogatás nem jelenti egyértelműen azt, hogy a 

„támogatók” szívesen vállalnának edzői szerepet az ülőröplabdázók mellett, hiszen a 

megkérdezetteknek csupán 38%-a vállalna ilyen jellegű tevékenységet. Az „igenlő” és 

„nemleges” választ adók között sem korban, sem pedig nemben szignifikáns 

különbséget nem találtam.  

Kíváncsi voltam, hogy a nemleges választ adó 62% miért utasítja el a 

mozgáskorlátozottakkal való foglalkozás lehetőségét, így rákérdeztem az okokra is. Az 

edzőknek alkalmuk volt több válaszlehetőség egyidejű megjelölésére (ld.: 3. ábra).  
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           3. ábra: Az ülőröplabda edzői tevékenység elutasításának okai aktív röplabda edzők körében 

 

A leggyakrabban megjelölt ok a válaszadók körében az „ismeretek hiánya” volt, erre a 

nemleges választ adók 54,84%-a hivatkozott. Ez sajnálatos tény annak tudtában, hogy a 

megkérdezetteknek mindössze 6%-a nem rendelkezik edzői képesítéssel (további 4% 

edzői képesítésének megszerzése folyamatban van). Az edzők gyakran hivatkoztak az 

időhiányra, miszerint elfoglaltságaik mellett képtelenek lennének beiktatni még egy 

sportfoglalkozást. Ez érthető, hiszen a feldolgozott adatok szerint az edzők átlagosan 2 

korosztálynál is tartanak röplabda foglalkozásokat heti több alkalommal. Vannak, akik 

lelkileg nem bírnák elviselni a fogyatékos emberekkel való foglalkozást (6 fő). Az 

anyagi és erkölcsi megbecsületlenség nem befolyásolja döntően az edzők hozzáállását 

az ülőröplabdázók felkészítésének az elvállalásához. Mindössze 5 fő indokolta ezzel 

nemleges válaszát. Ez dicséretes, egyidejűleg azonban arra a tényre vezethető vissza, 

hogy az ilyen irányú megbecsültséget az épekkel való foglalkozás esetén sem kapják 

meg. (Az edzők mindössze 9%-a végzi főállásban edzői munkáját, 85%-nak az 

edzősködés csak mellékállás, 5% pedig semmiféle anyagi juttatást nem kap 

munkájáért.) 

 

A röplabda edzőkkel végzett felmérésem eredményei tehát további vizsgálataim 

szükségességét bebizonyították. Megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezve több 

edzői minősítéssel rendelkező szakember vállalna tevékenységet a fogyatékos emberek 
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sportjában. Ehhez azonban egyrészt a fogyatékos személyek sportjával kapcsolatos 

ismereteket be kellene építeni az edzői kurzusok tananyagába, másrészt pedig e 

tananyagnak tudományos vizsgálatokon alapuló ismereteket kellene tartalmaznia. A 

speciális ismeretek legfontosabb részét a sportág-specifikus ismeretek képzik, 

ugyanolyan fontos azonban az is, hogy az edző a sportágban rejlő lehetőségekkel, a 

perspektívákkal is tisztában legyen.  
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Az olimpia és paralimpia mozgalmának összehasonlító 

elemzése 
 

Az ép sportolókkal foglalkozó edzők képzési anyagába a sporttörténeti 

ismeretek, ezen belül pedig az olimpiával kapcsolatos tananyagok is beletartoznak.  

Amennyiben a fogyatékos emberek sportjával kapcsolatos ismeretanyagot integrálni 

szeretnénk a képzésbe, sporttörténeti tekintetben ezt az olimpiai és paralimpiai 

mozgalom azonosságainak és különbségeinek összehasonlítása révén megtehetjük, 

hiszen legyen szó hazai, vagy nemzetközi sportról, a fogyatékos személyek 

versenysportja a történelem részét képzi.  

A világ legnívósabb sporteseményeinek (Olimpia és Paralimpia) ismerete 

elengedhetetlen fontosságú a sportszakemberek számára. 

 

A versenyzők, a résztvevő országok és a sportágak számának 
alakulása az Olimpián és a Paralimpián 
 

Az olimpia napjainkban a világ legnívósabb sporteseményévé vált, kevesen 

tudják azonban, hogy a mozgás- és látássérült sportolók számára ma már kötelező 

jelleggel az olimpiával azonos helyszínen, azt követően a paralimpiai játékok is 

megrendezésre kerülnek (Winnick, 2005). Az első újkori olimpiai játékokat 1896-ban, 

Athénban rendezték meg. A mozgalom több mint egy évszázados múltra tekint vissza, 

nem csoda tehát, hogy a résztvevő sportolók száma több mint negyvenszeresére (245 

főről 10500-ra) emelkedett. A paralimpia kevesebb, mint 50 éves történelme során 

(1960-tól, a római játékoktól jegyzik hivatalosan a paralimpiát) szintén óriási fejlődésen 

ment keresztül. A 2004-es Athéni Paralimpia 4000 versenyzője tízszerese volt a 

Rómában induló versenyzők számának (4. ábra). Érdekes adatot figyelhetünk meg a 

versenyzői létszám alakulását tekintve. A játékok történetében a paralimpián 1984-ben 

volt a legmagasabb a résztvevőszám, nemcsak önmagához, hanem az adott évi olimpiai 

résztvevőszámhoz viszonyítva egyaránt. Érdekes továbbá az adat, miszerint arányaiban 

nagyobb a paralimpián résztvevő sportolók száma az olimpiához képest, mint amekkora 

az ép és sérült populáció közötti arány. 
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Résztvevő országok földrészenkénti megoszlása az 
athéni olimpián
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A számadatok azt is kimutatták, hogy mindkét mozgalomhoz egyre több nemzet 

csatlakozik. Az Athéni Olimpiai Játékokon 202, a Paralimpiai Játékokon 135 nemzet 

képviseltette magát. A nemzetek földrészenkénti megoszlásának tekintetében 

különbséget találunk a két mozgalom között. Míg az olimpián legnagyobb százalékban 

Afrika országai voltak jelen (53 ország, mely a résztvevő nemzetek 26%-át jelenti), a 

paralimpián az európai országok nagyobb arányú részvételét - az összes résztvevő 

ország 33%-a - figyelhettük meg. 

 

 

 

 

 

 

A játékok sportágainak és versenyszámainak alakulása tekintetében 

megállapíthatjuk, hogy míg az olimpiákon a versenyzésre lehetőséget biztosító 

sportágak száma több mint háromszorosára nőtt, a paralimpiákon a versenyszámok 
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4. ábra: A sportolói létszám alakulása az első újkori olimpiai- és az első 
hivatalos paralimpiai játékoktól a 2004-es Athéni Játékokig 

5. ábra: Az athéni olimpián és paralimpián résztvevő nemzeti szövetségek földrészenkénti megoszlása 
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kínálatának bővülésével találkozunk. Az első újkori olimpia 9 sportág (atlétika, 

birkózás, kerékpár, sportlövészet, súlyemelés, torna, tenisz, úszás, vívás) 43 

versenyszámában kínált versenyzési lehetőséget kizárólag a férfiak számára, az Athéni 

Olimpiai Játékokon 29 sportágban, ezen belül pedig 301 versenyszámban mérhették 

össze erejüket és tudásukat az eltérő nemzetek sportolói. 26 sportág 133 

versenyszámában hölgyek is versenyeztek (Tóth, 2004). A római Paralimpia 8 

versenyzésre lehetőséget biztosító sportága (úszás, kerekesszékes vívás, atlétika, 

kerekesszékes kosárlabda, snooker, íjászat, darts, asztalitenisz) is kibővült az évtizedek 

alatt, Athénban 19 sportág szerepelt a programban (Nádas, 2005), a sportágak 

versenyszámain belül pedig –sérültségnek megfelelően- további kategóriákban 

versenyezhettek a sportolók. A férfiak 344, a nők 202 versenyszámban mérhették össze 

tudásukat (IPC). Egyes paralimpiai sportágakban (pl.: tenisz) sérüléstől függetlenül csak 

egy kategóriában versenyezhetnek a sportolók, más sportágakban azonban (pl.: atlétika, 

úszás) a versenyszámokon belül sérültségi típustól és súlyosságtól függően további 

kategóriák vannak. A kategorizáció az esélyegyenlőséget ugyan biztosítja a sportolók 

számára, azonban gyakran a versenyek komolyságát kérdőjelezi meg és a nézők 

számára követhetetlenné és érthetetlenné teszi azt. A versenyszámok sokaságát mutatja 

a Sidney Paralimpián kiosztott érmek száma is, atlétika sportágban több mint 250, 

úszásban pedig több mint 150 aranyérmet osztottak ki a szervezők, szemben az 

olimpián ugyanezen sportágban kiosztott 46 és 32 darab éremmel 

(Papakonstantopoulus, 2004).  

Az ép és fogyatékos emberek legrangosabb versenyén egyaránt a sportjátékok 

teszik ki a versenyzésre lehetőséget biztosító sportágak többségét. Az olimpián a 

sportágak 37,5%-át, míg a paralimpián az összes sportág 44,44%-át a sportjátékok 

teszik ki. Az esztétikai, pontozásos sportok azonban az Athéni Paralimpián teljes 

mértékig hiányoztak a programból, míg ugyanebben az évben az olimpián a sportágak 

9,4%-át ezek tették ki.  

 

Magyarok az olimpián és a paralimpián 
 

Hazánk 1896 óta változó - összességében növekvő - sportolói létszámmal –az 

1984-es Los Angelesi játékok kivételével- rendszeres résztvevője a megrendezésre 
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került olimpiai játékoknak. Az első újkori nyári olimpiai játékokon 7, míg 2004-ben, 

Athénban 219 sportoló képviselte hazánkat. A paralimpiai mozgalomhoz hazánk csak 

később, 1972-ben csatlakozott. A rövidebb történelmi háttér a versenyzői létszámban is 

megnyilvánul (6. ábra). Míg az olimpiákon a magyar versenyzők átlagosan a résztvevő 

sportolók 2-5%-át teszik ki, a Paralimpián ez az adat mindössze 1%. Az athéni 

paralimpiai küldöttség 38 magyar sportolóból állt.  

 

Magyar sportolói résztvevőszám a nyári olimpiai és paralimpiai 
játékokon
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         6. ábra: Magyar sportolói résztvevőszám a nyári újkori olimpiai és paralimpiai játékokon 

 

Mindez – az alacsonyabb sportolói létszám a paralimpián - eredményeinket is 

meghatározta. Míg az olimpián a 

nemzetek közötti pontversenyben két 

ízben is a 3. helyen végeztünk (1936, 

1952), a Paralimpián a legjobb 

eredményünk a 15. hely volt 1984-ben. 

(Ebben az évben az Olimpián nem vett 

részt a magyar csapat.) 

A sportágak tekintetében a nyert 

érmek száma alapján az olimpián a 

vívásban, míg a paralimpián az úszásban 

bizonyultak a magyar versenyzők a legsikeresebbnek (7. ábra). 
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Ebből az adatból azonban egyértelmű következtetéseket nem vonhatunk le az 

eredményességre vonatkozóan, hiszen – ha csak az úszás példájánál maradunk - egy 

sportág versenyszámain belül a paralimpián a versenyzők mozgásszervi 

fogyatékosságának típusa és súlyossága alapján további kategóriákat alakítanak ki az 

egyenlő versenyzési esélyek megteremtése érdekében. Azt azonban megállapíthatjuk, 

hogy míg az olimpián a sportjátékokban a magyarok több ízben is szereztek érmet, a 

paralimpián ezek nem tartoznak az eredményekben gazdag sportágak közé. Az 

asztaliteniszen és a boccian kívül labdás csapatjátékban a magyarok még nem szereztek 

érmet a paralimpiák történetében. 

 

Az olimpiai és paralimpiai eredmények hátteréről 
 

Kíváncsi voltam arra, hogy egy országnak az olimpiai és paralimpiai játékokon 

az országok közötti pontversenyben elért ranghelye összefüggésben áll-e egymással 

illetve az adott ország gazdasági helyzetével. 46 ország olimpiai és paralimpiai 

játékokon elért ranghelyének Spearmann-féle rangkorrelációval való összehasonlítása 

eredményeként – a várt feltételezésemmel ellentétben - megállapítottam, hogy 

szignifikáns, lineáris összefüggés van az országoknak az olimpián és paralimpián 

elért ranghelyei között (ld.: 1. számú függelék). Azok az országok, melyek az 

Olimpián a pontversenyben előrébb végeznek, a paralimpiai játékokon is jobb 

eredményeket érnek el. Megvizsgáltam továbbá az eltérő országoknak az Athéni 

Olimpián és Paralimpián az országok közötti pontversenyben elért ranghelyének és az 

adott országnak az Athéni Olimpia/Paralimpia évében egy főre eső bruttó hazai terméke 

(GDP) általi ranghelyének - mint a leggyakrabban alkalmazott gazdasági mutatónak - az 

összefüggését, minek során ugyancsak számomra meglepő eredményt kaptam. A 

összefüggés-vizsgálat eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy sem az olimpián, 

sem pedig a paralimpián elért eredmény nem áll összefüggésben egy ország 

aktuális gazdasági helyzetével (ld.: 2. számú függelék).     

 

A sportban számos tényező (tehetség, szorgalom, feltételrendszer, stb.) sikeres 

együttállásához van szükség ahhoz, hogy egy sportoló a világ legrangosabb 

sporteseményén részt vehessen. A felkészítés folyamatában az edző szerepe 
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vitathatatlan. Egy jó edző elengedhetetlen fontosságú az olimpiai ill. paralimpiai kvóta 

megszerzéséhez. De vajon milyen a jó edző a fogyatékos emberek sportjában?   
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Az edző szerepe, a „jó edző” ismérvei a fogyatékos emberek 

sportjában 
 

Egy edző jellemzőit két módon határozhatjuk meg, egyrészt ha a 

sportegyesületben betöltött szerep követelményét vesszük alapul, másrészt pedig ha a 

sportolók igényeit, elvárásait és véleményét vesszük figyelembe. Mindkét esetben 

hasonló személyiségi vonások meglétének szükségességét tapasztalhatjuk.  

Jelen fejezetben a fogyatékos sportolók véleménye alapján vállalkozom azon fő 

tulajdonságok feltárására, mellyel egy fogyatékos sportolókkal foglalkozó személynek 

rendelkeznie kell, hogy jó edző váljék belőle.  

 

Az edző szerepe, az edzővel szembeni elvárások a fogyatékos 
emberek sportjában 
 

Ha az edzőnek egy fogyatékos személy életében betöltött szerepét vizsgáljuk, 

két, alapvetően eltérő igényekkel rendelkező csoportot kell elkülönítenünk; azokat, akik 

veleszületett, és azokat, akik szerzett károsodással rendelkeznek. 

Veleszületett károsodás esetén az edzővel való első találkozás már korai 

életkorban, gyermekkorban megtörténik ill. megtörténhet, amikor a személyiség még 

formálható, alakítható. Az edzőnek ebben az esetben – akárcsak az épeknél - a sport 

által nyújtott lehetőségeket kihasználva arra kell törekednie, hogy a sportági ismeretek 

mellett minél komplexebb nevelői hatást közvetítsen, és ezáltal a személyiség fejlődését 

meghatározott – optimális – irányba terelje. 

Szerzett károsodás esetén – feltéve hogy a sérülés nem újszülött, csecsemő ill. 

kisgyermekkorban következik be, hanem felnőtt korban - egy már kiforrott egyéniség 

kerül az edző „kezei közé”. Egy felnőtt embernek már megszilárdult nézetei vannak a 

világról, így ő a szó szoros értelmében vett nevelést már nem igényli, sokkal inkább 

elvárja, hogy egyenrangú félként, partnerként kezeljék. Egy váratlanul elszenvedett 

baleset, vagy betegség változásokat indikálhat a személyiségi vonásokban (Laczkó, 

1986). Az edző szerepe jelen esetben a sérült ember önbizalmának helyreállítása, reális 

önértékelésének kialakítása. Ő az, aki tükröt állít a sportoló elé, mely tükörben rávilágít 

a sérült egyén meglévő képességeire, és olyan – elérhető - célokat tűz ki versenyzője 
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elé, melyek elérése az önbecsülést növeli, és segít az állapot feldolgozásában, a 

felmerülő nehézségek leküzdésében. 

A fenti megállapítások ellenére a jó edzőről alkotott elképzelések tekintetében 

születéstől fennálló és szerzett sérüléssel rendelkező sportolók véleménye között 

szignifikáns különbséget mindössze egy esetben találtunk (ld.: függelék 3).  

Az ép és a fogyatékos sportolóknak a jó edző értékeiről alkotott elképzelései 

közel megegyezők, az egyes elvárások azonban eltérő tartalommal megtöltve és eltérő 

súllyal jelennek meg. A fogyatékos sportolók által összeállított fontossági sorrend – az 

ép sportolók által megadott válaszokkal összehasonlítva (Halmos, 1994) - az 6. 

táblázatban összefoglaltaknak megfelelően alakult: 

 

A 
tulajdonságok 

fontossági 
sorrendje 

 
Fogyatékos sportolók által 

preferált edzői tulajdonságok 

 
Ép sportolók által preferált edzői 

tulajdonságok (Halmos, 1994) 

1. szakmai tudás sok éves oktatói tapasztalat 

2. nyugodtság, önuralom, türelmesség szakmai tudás 

3. egyenes jellem, őszinteség általános intelligencia 

4. sok éves oktatói tapasztalat egyenes jellem 

5. általános intelligencia objektivitás 

6. vezetői képesség személyes ügyesség 

7. áldozatkészség megnyerő életforma 

8. objektivitás idősebb kor 

9. folyamatos önképzés sportban eltöltött hosszú idő 

10. igazságérzet példamutató magatartás 

6. Táblázat: Az ép és a fogyatékos sportolók által preferált edzői tulajdonságok  

 
Az ép sportolók által preferált öt legfontosabb tulajdonság (fontossági 

sorrendben): a sok éves oktatói tapasztalat, a szakmai tudás, az általános 

intelligencia, az egyenes jellem és az objektivitás (Halmos, 1994). A fogyatékos 

sportolók a szakmai tudást tartják a legfontosabb edzővel szembeni követelménynek, 

melyet –a megadott sorrendben- a nyugodtság, önuralom, türelmesség kívánalma, az 
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egyenes jellem, őszinteség iránti elvárás, a sok éves oktatói tapasztalat, azaz a rutin és 

az edző általános intelligenciája iránti vágy követ. 

Érdekes az eredmény, miszerint a paralimpiára készülő sportolók közül 14 fő 

(válaszadók 38,8%-a) fontosnak tartja az áldozatkészség tulajdonságának meglétét egy 

edzőben, míg ez az elvárás az épek sportjában nem jelenik meg a 10 legfontosabb 

elvárás között.  

A statisztikai vizsgálatból további érdekes adatokra derült fény. Bár az edző 

megnyerő életformája nem kiemelkedő elvárása a sportolóknak, a veleszületett 

károsodású sportolók jobban igénylik ezen tulajdonság meglétét (22,2%-uk, azaz 4 

sportoló jelölte meg ezen elvárást), mint a szerzett károsodással rendelkező személyek 

(náluk mindössze 1 fő jelölte ezt meg kívánalomként). Két esetben a nemek és az elvárt 

edzői tulajdonságok is összefüggésben állnak egymással (ld.: 4. számú függelék). A nők 

számára fontosabb a megnyerő életforma és az idősebb kor, mint a férfiak számára, akik 

ez előbbit mindössze 7,7%-ban (2 fő), ez utóbbit pedig egyáltalán nem tartják 

fontosnak, szemben a megkérdezett hölgyekkel, akik 30%-a (3 fő) elvárja edzőjétől, 

hogy életformája megfelelő legyen, és 10% (1 sportoló) az idősebb kort is előnyösnek 

tartja. 

Az alábbiakban a fogyatékos sportolók edzőjükkel szemben támasztott 

követelményeinek részletezésével, az ép sportolóktól való különbözőségével, az 

elvárások értelmezésével foglalkozom.  

Láthatjuk, hogy míg az ép sportolók csak a második helyre rangsorolják az edző 

szakmai tudásának fontosságát, a fogyatékos sportolók ezt tartják a jó edző 

legfontosabb ismérvének. Nem csoda, hiszen a szakmai tudást a sérült emberekkel 

való foglalkozás esetén tágabb fogalomként kell értelmeznünk, s ennek az alábbi 

területekre kell kiterjednie. 

 

• Az adott sportág ismerete. 

 

Egyértelműnek hangzik az elvárás, azonban ha mélyebben belegondolunk, mégsem 

az. A fogyatékos emberek számára versenyzési lehetőséget biztosító sportágakat két 

csoportba sorolhatjuk. Az egyik csoportba tartoznak az épek által űzött sportágakból 

kifejlődött sportok – adaptált sportágak - (pl.: a röplabdából az ülőröplabda, a 
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vívásból a kerekesszékes vívás, stb.), a másik csoportba pedig azok, melyeket 

kifejezetten sérültek számára hoztak létre (pl.: csörgőlabda). Míg az első esetben az 

edző ötletet meríthet az alapsportág technikájából ill. taktikájából, a második esetben 

csakis a speciális szakirodalom ill. az egyéni kreativitás segíthet. Ugyanakkor az 

alapsportág ismerete sem jelenti azt, hogy valaki annak adaptált változatát is ismeri. 

A technikai elemek alkalmazhatóságát, oktatási metodikáját és a legeredményesebb 

taktika meghatározását a legkisebb szabályeltérés és természetesen a sérültek 

állapota is befolyásolhatja. A sportág megismerése így elengedhetetlen fontosságú a 

hiteles és eredményes edzői munkához.  

 

• Az adott sportág sérülés-specifikus adaptálási lehetőségeinek ismerete (technikai 

és taktikai elemek adaptálhatósága). 

 

Mint azt már a sportági ismereteknél is említettük, nem minden technikai és taktikai 

elem adaptálható az alapsportágból, egyrészt a játékszabály-eltérések, másrészt 

pedig a sportolók károsodása okán. Az edzőnek tudnia kell, hogy egy adott 

károsodású sportoló számára hogyan adaptálható egy-egy technikai elem, ill. 

hogy a sérülésből adódó „gyenge pontokat” hogyan tudja kompenzálni a versenyző.  

Ez nehéz feladat, hiszen – főleg a mozgáskorlátozott emberek körében- szinte soha 

nem találkozunk két azonos diagnózissal- és annak azonos következményével. Ezért 

az edzőnek – csapatsport esetén is - óriási hangsúlyt kell fektetni az egyéni képzésre.  

 

• Egészségügyi ismeretek a sportolók sérültségéről.  

 

A sport elsődleges célja az egészség fenntartása. Az edzőnek tisztában kell lennie 

azzal, hogy az egyes alapelváltozások mely edzéseszközök és edzésmódszerek 

alkalmazását teszik lehetővé. A sportolók egészségét semmiképp nem lehet 

feláldozni egy esetleges győzelem érdekében. Az egyéni képzés alapját így a 

sportolók elváltozásaival kapcsolatos egészségügyi ismeretek adják. Ez nem csak az 

állapot ismeretét jelenti, hanem a speciális edzéseszközök és edzésmódszerek 

állapottól függő alkalmazhatóságát egyaránt. Az edzőnek a sérülés klinikai tünetei 

mellett azzal is tisztában kell lennie, hogyan befolyásolja a sérülés a sportmozgást, 
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és hogy az állapot szempontjából mely mozgásformák ellenjavalltak. Élsportolók 

esetén a szedett gyógyszerek nyomon követése is beletartozik az egészségügyi 

ismeretek körébe, hiszen ennek egyrészt mellékhatásai lehetnek (pl.: a teherbírásra 

és így az aktuális teljesítményre is kihathatnak), másrészt pedig az információhiány 

doppingvétség elkövetéséhez is vezethet. 

 

• Általános edzéselméleti ismeretek. 

 

Az edzéselméletet napjainkban az interdiszciplinaritás jellemzi (Nádori, 1991), azaz 

az eltérő tudományterületek ismereteit (pedagógia, pszichológia, stb.) –akárcsak az 

épekkel foglalkozó szakembereknek- a fogyatékos személyek sportfoglalkozás-

vezetőjének is ismernie kell, és tudnia kell alkalmazni.  

 

• Speciális edzéselméleti ismeretek. 

 

A speciális edzéselméleti ismeretek a sérülésből adódó és az edzéseszközök, 

edzésmódszerek ill. az edzésterhelés megválasztását befolyásoló élettani 

változásokat foglalják magukba. /Amputált sportolókkal foglalkozó edzőknek 

például az edzés-dózis adagolásakor nem szabad figyelmen kívül hagyniuk, hogy 

ezen egyének percenkénti pulzusszáma nyugalomban magasabb, mint az egészséges, 

ép embereké (Laczkó, 1999)./ Ezen ismeretek hiányában az edző bizonyos esetekben 

esetleg tévesen lustának, vagy edzetlennek minősítheti a sportolót. Annak eldöntése 

érdekében, hogy egy sportoló aktuális - jó, vagy rossz - teljesítményének a 

hátterében mely tényezők állnak, a speciális ismeretek elsajátítása kiemelten fontos. 

A speciális edzéselméleti ismeretekbe beletartoznak továbbá a speciális pedagógiai 

és pszichológiai ismeretek, ezen belül a sportoló ismerete. A versenyzés, versengés 

iránti vágy és a küzdeni tudás szintje minden emberben más. Ép és fogyatékos 

személyek között ebben a tekintetben nincsenek eltérések. Mindkettő között vannak 

olyan sportolók, akik mindent beleadnak a munkába, keményen dolgoznak, ám 

mások lusták és alig tesznek meg valamit a fejlődés érdekében. Ez utóbbi csoportba 

tartozó fogyatékos sportolók esetében a legkézenfekvőbb megoldás a feladatok alól 

való kibújásra, ha a sportoló fogyatékosságára hivatkozik. Ebben az esetben az 
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edzőnek tudnia kell, hogy valódi okról, vagy csak kifogások kereséséről van-e szó, 

ezt pedig csak akkor állapíthatja meg száz százalékos biztonsággal az edző, ha ismeri 

versenyzőjét.  

A sportoló ismerete nem csak az edzések miatt fontos, hanem a célok 

kijelöléséhez is. Tehetséges sportolókat és edzőjüket gyakran motiválja a 

paralimpián való részvétel. A célkitűzés realitását azonban mindenképp mérlegelni 

kell. Egy sérült személy önértékelése csökkent (Laczkó, 1999; Kálmán és Könczei, 

2002), és egy vereséget esetenként sokkal nagyobb kudarcként él meg, mint ép társai. 

Nem szabad, hogy kialakuljon a sportolóban a „nekem semmi sem sikerül…”, „mért 

mindig én…” érzése. Ennek elkerüléséhez - előzetes kisebb versenyek 

tapasztalataiból - az edzőnek fel kell derítenie, hogy alkalmas-e a sportoló pszichésen 

a téthelyzet elviselésére. Amennyiben nem, vagy nem ismerjük a választ, ne tegyük 

ki a sportolót feleslegesen egy esetleges kudarcélmény elviselésének! 

 

 A nyugodtság, önuralom, türelem, mint edzői tulajdonságok sokkal fontosabb 

szerepet kapnak a fogyatékos sportolók edzésein, mint az épeknél. Míg az ép sportolók 

ezt meg sem említették a kívánatos tulajdonságok között, a sportoló fogyatékos 

személyeknél ez a második legkívánatosabb tulajdonság.  

A nyugodtságnak és türelemnek azonban az őszinteséggel is párosulnia kell. 

Nem szabad a sportolót alaptalanul biztatni, mert ezáltal egyrészt csökken a reális 

önértékelés kialakulásának esélye, másrészt pedig az esetleges sikertelenséget sokkal 

nagyobb kudarcként fogja megélni a sportoló. A túl gyakori és alaptalan dicséret 

továbbá az edző hitelességének elveszítéséhez vezethet. Mindenkinek van gyenge 

oldala, és a sportoló csak úgy tud változtatni ezen, ha tudja, mi ez. Az edző feladata, 

hogy a sportoló erősségeit tovább javítsa, gyenge oldalát észre vegye, erre a figyelmet 

felhívja és a javításához vezető utat kijelölje. Az „erős” és „gyenge oldal” ismeretében a 

meglévő képességekre építve a sportolótól az egyéni maximális teljesítményt kell 

megkövetelni!  

Követelmények felállítására csak abban az esetben képes az edző, ha megfelelő 

vezetői képességekkel rendelkezik és határozottan – felnőtt sportolók esetén a 

versenyzőkkel együttműködve – képes irányítani az edzésfolyamatot. Maga a vezetői 
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képesség megléte azonban nem elegendő, ha nincs mögötte elegendő szakmai tudás és 

emberi érték, mellyel tekintély szerezhető. 

A fenti tulajdonságok megléte mellett az eredményes felkészítéshez ill. 

felkészüléshez elengedhetetlen az edző és tanítványának jó kapcsolata. Ezen 

kölcsönös függőségi viszonynak két fontos területét emelnénk ki. Az egyik az 

egymásba vetett bizalom kérdése, a másik pedig a két személy közötti kapcsolat 

tényleges minősége. 

Vizsgálatainkból kiderült, hogy a sportolók kettős szerepet várnak el edzőjüktől. 

Egy igazi vezető egyéniségre van szükségük, ugyanakkor szeretnék azt is, hogy 

egyenrangú partnernek kezeljék őket. Ezen kettősség megőrzése nehéz feladat elé állítja 

az edzőket, hiszen látszólag ellentétes elvárásokról van szó. Valójában azonban azáltal, 

hogy az edző az életkori sajátosságokat figyelembe véve bevonja versenyzőjét a 

felkészülés folyamatába, nem fogja tekintélyét elveszíteni. A presztízsveszteség csak 

abban az esetben következik be, ha az edző nem elég hiteles, vagy nem elég felkészült 

és ezt a versenyző megérzi. A jó kapcsolat szükségességét és eredményességét 

bizonyítja vizsgálatom eredménye, miszerint a megkérdezett válogatott sportolók 

22,2%- (8 fő) baráti, mély, 41,6 %-a (15 fő) pedig laza, „haveri” kapcsolatban van 

edzőjével. Ezen mély kapcsolatok kiépítése a fogyatékos sportolókkal való foglalkozás 

esetén nagyobb jelentőséget kap, hiszen a károsodásból adódóan sokkal gyakrabban 

bukkanhatnak fel olyan problémák, melyek a teljesítményt rontják, ugyanakkor 

kinyilvánításukhoz az edzővel való bizalmas kapcsolatra van szükség. 

A másik fontos szempont a kölcsönös bizalom kérdése.  Egy egyén önmagába 

vetett hite és a vele szemben támasztott elvárások meghatározzák az adott személy 

képességeit, teljesítményét. Bizonyítást nyert ezen fenti állítás vizsgálatom eredménye 

által. A paralimpikon sportolók egy 1-től 5-ig terjedő skálán osztályozhatták edzőjükbe 

vetett bizalmukat ill. azt, hogy edzőjük, véleményük szerint mennyire bízik bennük. A 

sportolók 72,2 %-a (26 sportoló) azonosnak érzi az edzőjének a belé, és neki az 

edzőjébe vetett hitét és 47,22 %-ban (12 sportoló) ezt ötösre értékelték, 11,1%-ban 

négyesre, 11,1%-ban hármasra, egy sportoló volt (ez a megkérdezettek 2,7%-a), aki a 

kölcsönös bizalomra 2 pontot adott. 1-esre senki nem értékelte a kettőjük közötti 

bizalmat. A kölcsönös bizalom tehát az eredményes munka alapfeltétele. Érdekes 

azonban, hogy azon sportolók, akik az edzőjükbe vetett hitet és az edző beléjük vetett 
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hitét eltérően értékelték, 60%-ban úgy érzik, hogy edzőjük kevésbé bízik bennük, mint 

ők az edzőkben. 

 

Vizsgálatom eredménye rámutatott az edzők sokrétűsége iránti elvárásra, mely 

összességében azt is jelenti, hogy az épek sportjához hasonlóan képtelenség egyértelmű, 

pontos receptet adni az eredményes edzői munkára. Minden ember a földön, függetlenül 

attól, hogy ép, vagy valamilyen károsodással rendelkezik, eltérő személyiségvonásokkal 

rendelkezik. Ezen okból kifolyólag nem mondhatjuk, hogy minden fogyatékos emberrel 

azonosan kell bánni a sikeres sporteredmény közös elérése érdekében.  
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Fogyatékos embereket sporttevékenységre motiváló tényezők 
 

Az edző feladatai tehát nem merülnek ki a sportági felkészítésben, az edzések 

megtartásában. Ugyanolyan fontos, hogy a kiválasztás folyamatát elvégezze, a 

tehetséget felismerje és sportolója motiváltságát a sikerek bekövetkezéséig – gyakran 

évtizedekig - fenntartsa.  

Az alábbiakban a fogyatékos sportolók kiválasztási folyamatának bemutatására, és az 

őket sportolásra motiváló tényezők feltárására vállalkozom. 

 

Az első sportfoglalkozáshoz vezető út 
 

Mint már a korábbi fejezetekben említettük, alapvetően két csoportot 

különböztetünk meg a fogyatékos személyek között a sérülés bekövetkezésének ideje 

alapján – veleszületett károsodás és szerzett sérülés -, mely tényező már önmagában is 

befolyásolja a sporttal való találkozás lehetőségeit és időpontját. Egy sérült ember abban 

az esetben, ha születésétől, vagy korai gyermekkorából adódik sérülése elsősorban 

családja, barátai és iskolájának (testnevelő tanárának) ösztönző hatására kezdhet 

sporttevékenységbe. Későbbi – felnőtt - életkorban bekövetkezett sérülés esetén a 

tanárok és iskola hatása mint alternatíva kiesik, marad a családi, baráti befolyás, mint 

ösztönző erő, illetve lehetséges az is, hogy az adott egyén sérülésének bekövetkezése 

előtt már részt vett sportfoglalkozáson – akár versenyzői szinten is -. További 

lehetőséget jelenthet – mindkét sérüléstípusnál - az orvosi javaslat, melynek hitelessége 

megkérdőjelezhetetlen.   

A veleszületett károsodású személyek 55,5%-át (10 fő) kezdetben szülei 

biztatták sportolásra, második helyen pedig a tanár szerepét említik. A szerzett 

károsodású egyének 50%-a (9 fő) a barátok hatására kezdett sportolni, és csak 22,2%-

ukra (4 sportoló) voltak hatással a szülők (férfiak és nők között szignifikáns 

különbséget nem találtunk).  

A megkérdezett sportolók mindössze 8,3%-a (3 fő) kezdett orvosi javaslatra illetve a 

terapeuta hatására sportolni (ld.: 8. ábra).  
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8. ábra: Veleszületett és szerzett károsodású egyéneket a sportolás elkezdésére buzdító személyek 

 

A sportmúlt tekintetében ugyancsak szignifikáns különbséget találunk a 

fogyatékos személyek között. A veleszületett károsodású sportolókkal szemben a 

szerzett károsodású sportolók többsége (vizsgálatunk szerint 55%-a) korábbi mozgásos 

tapasztalattal rendelkezik, azaz sportolt, mielőtt a jelenlegi sportágát űzni kezdte. (Ezen 

megállapítás azonban csak a férfiakra igaz, a nők 75%-a nem sportolt azelőtt, hogy 

jelenlegi sportágát űzni kezdte volna.) A születésüktől sérült sportolók 83,3%-a 

jelenlegi sportágában kezdte pályafutását. Összességében tehát megkérdezett 

sportolóink 63,8%-a nem vett részt más sportág edzésein, mielőtt a jelenlegi sportágát – 

melyben kiemelkedő eredményekkel rendelkezik - űzni kezdte.  

 

A külső tényezők nagyon fontos szerepet játszanak a sportolásra nevelésben. 

Tudnunk kell azonban, hogy a külső hatásokhoz belső késztető erőre, motivációra is 

szükség van ahhoz, hogy ne csak egyszeri, hanem rendszeres tevékenységgé váljon a 

sport (Halmos, 1994). Ennek tudatában nem csak a sportolás megkezdésére buzdító 

személyekre terjedt ki vizsgálatom, hanem a sportpályafutás további részeire is. 
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Az első edzés 
 

Mindennapi életünkből tudjuk, milyen sokat számít az első benyomás, így az 

első edzésen való részvétel meghatározó jelentőségű. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 

mint megkérdezett sportolók válasza, miszerint majdnem 70%-uk mint pozitív 

élményre emlékszik vissza első edzésére jelenlegi sportágában. E tekintetben a 

sportolók között szignifikáns különbséget sem a nemek, sem az életkor, sem pedig a 

károsodás fennállásának ideje tekintetében nem találtam. A sikerélmény és az edzés 

pozitív légkörének biztosítása tehát elengedhetetlen ahhoz, hogy a sportolókat további 

aktivitásra buzdítsuk. 

Az első edzés sikeressége több tényezőn nyugszik. Megnyerő lehet az edző ill. a 

foglalkozásvezető személyisége, az edzés légköre (a sporttársak), és maga a választott 

aktivitás milyensége egyaránt. Nem mindegy azonban, hogy milyen nehézségű 

feladatokkal állítjuk szembe a sportoló jelöltet az első foglalkozáson, és az sem, hogy 

milyen nagyságú terhelést adagolunk. 

A feladatok összetettségét, bonyolultságát a sérült személy meglévő 

képességeihez kell illeszteni. A fokozatosság elvének betartásával - az egyszerűtől az 

összetett mozgások felé haladva -, az esetleges kezdeti kudarcok ellenére is biztatni kell 

a sportolót. Természetesen a biztatás csak akkor ér valamit – különösen felnőtt korban -, 

amikor az önértékelés már kifejlett, ha objektíven tükrözi a sportoló teljesítményét. A 

sportban egy-egy mozdulatsor végrehajtása után annak eredményességéről azonnali 

visszajelzést kapunk, így már a kezdő sportolót sem lehet félrevezetni „hamis” 

dicséretekkel. A végrehajtandó, kitűzött feladatokat azonban könnyedén a sportoló 

képességeihez igazíthatjuk, s így a vele szembeni reális (teljesíthető!) elvárások 

támasztásával sikerélményt biztosítunk. A kezdeti sikerek nagymértékben növelik a 

motivációt és így kedvező pszichológiai feltételeket teremtenek a további tanuláshoz. A 

kezdeti kudarcok teljes elkerülése természetesen lehetetlen, a cél ezért az, hogy ezzel 

egy időben a sikerélmény megtapasztalására is lehetőséget biztosítsunk és az első 

edzésen biztosítsuk a sportoló számára az önmaga előtti bizonyítás lehetőségét. 
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A rendszeres sporttevékenység motivációs háttere 
 

Az első mozgásos tapasztalatszerzés, edzés, azaz a bevezető fázis után, 

megkezdődik a tanulás fázisa, amikor is az aktivitás olyannyira megtetszett az 

egyénnek, hogy ennek folytatására már belső késztetést érez (Bironé, 2004). A tanulás 

útja hosszú és rögös, nem kizárólag pozitív hatások érik a sportolót, így ebben a 

szakaszban a motiváció fenntartása szükséges ahhoz, hogy elegendő időt biztosítsunk a 

mozgás tökéletesítéséhez, az eredmények megjelenéséhez. Minél több külső és belső 

tényező motiválja a versenyzőt, annál kitartóbbá és türelmesebbé válik (Halmos, 1994), 

márpedig a „jó munkához idő kell”.  

A fogyatékos személyekkel foglalkozó sportszakemberek számára kiemelt 

fontosságú, hogy ismerjék a sportolók célját, és az ennek elérésére késztető motívumait, 

hiszen közösen csak akkor érhetnek el jó eredményt, ha mindketten ugyanazon cél 

irányába haladnak. Hiába akar valaki világbajnokot nevelni a tanítványából, ha ő 

egyáltalán nem szeretne élsportoló lenni. Az állítás fordítva is igaz, a sportoló sem tud 

felkészülni a megfelelő, adekvát segítség nélkül. 

Az edzéseken és versenyeken nyújtott teljesítményt, a sportoló elszántságát 

nagymértékben befolyásolja a kitűzött cél, mely a sportoló szeme előtt lebeg a nehéz 

pillanatokban, illetve a motiváció jellege és erőssége, mely a cél elérésére buzdít. 

Gyenge motívumok esetén már az első nehézség eltántorít minket az adott tevékenység 

folytatásától, erős motívumok viszont segítenek minket adottságaink maximális 

kihasználásában, kimagasló teljesítmények elérésében (Halmos, 1994).  

Egy kitűzött cél elérése egyénenként eltérő hatásokat válthat ki (közömbösség, 

eufória, stb.), az azonban biztos, hogy a motiváció általa megszűnik. Évekig tartó 

sporttevékenységhez ezért folyamatosan megújuló célokra – és motívumokra - van 

szükség, e nélkül értelmét veszíti az edzésfolyamat.  

Bár a motiváció belső szükségletből ered, módszeres nevelőmunkával és 

megfelelő ráhatással nagymértékben változtatható. Az edzőnek – a közös cél, azaz az 

egyéni legjobb teljesítmény elérése érdekében – nemcsak feladata, hanem kötelessége is 

a sportoló motiválása. Az ösztönzés módszerét több tényező befolyásolja. A kor, a nem, 

a játékos személyisége és játéktudása, a sportolással eltöltött éveinek száma eltérő 

motiváló eljárások alkalmazását teszik szükségessé (Halmos,1994). 
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Vizsgálatom eredményei rámutattak arra, hogy a fogyatékos sportolókat 

sportolásra motiváló tényezők változtak, és egyben mennyiségileg is növekednek a 

sportban eltöltött hosszú idő és az ez alatt elért eredmények hatására (9. ábra).  
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Jelmagyarázat: 

1= a rendszeres sportolás megszokása (hobbi) 

2= paralimpián való részvétel 

3= sportág iránti szeretet 

4= egészség megőrzése  

5= szabadidő hasznos eltöltése 

6= sport által nyíló utazási, világjárási lehetőség 

7= önmaga előtti bizonyítási vágy 

8= közösség, barátok 

9= anyagi javak szerzése 

10= szülők, barátok unszolása 

11= környezetnek való bizonyítási vágy 

12= állapotjavulás 

13= sportpálya közelsége 

14= média hatása 

15= vágyakozás hírnévre, népszerűségre 

 

9. ábra: Fogyatékos élsportolókat a pályafutásuk kezdetén és jelenleg sportolásra motiváló 
tényezők 

 
 

A sportpályafutás kezdetén a sportolókat fizikai aktivitásra ösztönző 

tényezőkben nők és férfiak között szignifikáns különbséget nem találtunk, a sérülés 

fennállása alapján azonban egy motívum tekintetében („az iskola keltette fel az 

érdeklődésem”) igen.   

A sportolók 61%-át (22 fő) kezdetben az önmaga előtti, (33,3%-át – 12 fő -

pedig a környezetnek való) bizonyítási vágy fűtötte. A születéstől fennálló és a szerzett 
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sérüléssel rendelkezőket egyaránt ez motiválta leginkább a sportolásra. Be akarták 

bizonyítani, hogy nem sajnálatra méltó, hanem komoly teljesítményre és önállóságra 

képes emberek. A szabadidő hasznos eltöltésének vágya volt a másik tényező, mely a 

kezdetekben rendszeres sportolásra ösztönzött (sérültek 52,7%-át, azaz 19 sportolót 

motivált ezen tényező), a sérültek gyakran beszűkült életteréből szerettek volna kilépni 

a sportolók. A fogyatékos emberek csökkent lehetőségeit bizonyítja az is, hogy 

mindössze egy sportoló indokolta sportágválasztását azzal, hogy lakhelyéhez közel volt 

lehetősége az edzésre.  

Bár napjainkban a paralimpia győztesei azonos jutalmazásban részesülnek, mint 

az olimpiai helyezettek, az anyagi javak megszerzése mégsem motivált egyetlen 

sportolót sem a kezdetekben, hiszen magán a paralimpián való részvétel sem hatott 

elsődleges ösztönző tényezőként a sportolókra. (A látássérült sportolókra ezen 

megállapítás nem igaz, őket 100%-ban motiválta a paralimpián való részvétel, melyet 

arra a tényre vezethetünk vissza, hogy a vakok iskolájában már gyermekkorban 

találkoztak a versenysport lehetőségével, így tisztában voltak a lehetőségeikkel.)  

A rendszeres edzések és megmérettetések, a sikerélmények hatására a sportoló 

igényszintje egyre inkább emelkedik. Megtapasztalja, mi mindenre képes, és egyre 

magasabb célokat tűz ki önmaga elé. Miután kialakul a reális önértékelés, és az 

önbizalom a sportban – és a mindennapi életben -  elért sikerek hatására növekszik, a 

sportoló úgy érzi, képességei már nem szorulnak bizonyításra. Hangsúlyeltolódás jön 

létre a sportolásra ösztönző tényezők között, a paralimpián való részvétel – a lehető 

legmagasabb szintű teljesítmény elérése - válik a legfontosabb motiváló tényezővé (A 

sportolók 75%-át - 27 fő -ez motiválja). A sportra szocializálódás eredménye is 

meglátszik a válaszokban, ugyanilyen magas százalékban (sportolók 75%-a) a sportolók 

úgy nyilatkoztak, hogy a sporttevékenység és a rendszeres testedzés már az életük 

részévé vált. Mindemellett természetesen egyéb motivációs tényezők is fennállnak. A 

sportolók a szabadidő hasznos eltöltésének egyik formáját látják a sportban, s bár 

kezdetekben az egészségre kifejtett jótékony hatása csak a sportolók 44,4%-át 

ösztönözte, az egészség sporttal való szoros összefüggésére – személyes tapasztalatuk 

által - a versenyzők rádöbbentek, hiszen 61,1% - ukat motiválja az egészség megőrzése. 
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A sportolókat jelenleg sportolásra motiváló tényezők között szignifikáns 

különbséget sem a nemek között, sem pedig a károsodás időpontját, fennállását tekintve 

nem találtam.  

A motiváció kialakítása, a reális motivációs tényezők fenntartása, a célok 

elérésével pedig egy újabb motivációs bázis megteremtése az edző (foglalkozásvezető) 

és tanítvány közös feladata. 

 

Dolgozatomban azon tudományos ismeretek összegzésére vállalkozom, melyek egy 

ülőröplabda edző számára elengedhetetlenek az eredményes edzői munkához. Az eddigi 

fejezetek a fogyatékos emberek sportjával és ezen belül magukkal a fogyatékos 

sportolókkal kapcsolatos általános ismereteket foglalták magukba. Az elkövetkezendő 

fejezetekben sportág-specifikus, az ülőröplabdázással kapcsolatos ismeretek 

összegzésére vállalkozom.  
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Mozgáskorlátozott sportolók edzésének sajátosságai egy 

sportág példája alapján. Az ülőröplabdázás speciális ismeretei 
 

Az ülőröplabda játékos 
 

Akadályozottságtól függő alkalmasság az ülőröplabdázásra 

Kiválasztási és sportág-alkalmassági kérdések 
 

Bár az ülőröplabdázás a mozgásszervi károsodás típusától, jellegétől, 

fennállásának időtartamától és a prognózistól függetlenül versenyzési lehetőséget 

biztosít a mozgáskorlátozott emberek számára, mégis bizonyos elváltozásokkal 

rendelkező egyének esetén a sportág nem ajánlott a sérült ember számára. Ennek 

az oka egyrészt lehet a sportág mozgásanyagának károsító hatása az adott egyén 

meglévő elváltozására nézve, másrészt pedig előfordulhat, hogy a mozgásszervi státusz 

gátolja a sportági teljesítményt, a versenyen és edzésen való szereplés eredményességét, 

a folyamatos kudarc érzése pedig a pszichés állapot romlásához vezethet.  

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium (napjainkban Oktatási és Kulturális 

Minisztérium) a károsodás keletkezésének ideje, annak formája, mértéke és területe 

alapján az alábbi csoportokba sorolja a mozgáskorlátozottakat (Benczúrné, 2000): 

 

• végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok, 

• petyhüdt bénulást okozó kórformák, 

• korai agykárosodás utáni mozgás-rendellenességek, 

• egyéb maradandó mozgásállapot-változást, mozgáskorlátozottságot okozó 

kórformák, 

• halmozott sérüléssel járó különböző kórformák. 

 

A 7. táblázatban annak az összefoglalását láthatjuk, hogy a fenti besorolás 

alapján az adott mozgásszervi elváltozással rendelkezők számára mely esetekben 

ajánlott és mikor nem ajánlott az ülőröplabda sportágának rendszeres, versenyszerű 

gyakorlása. 
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Az ülőröplabdában annak következtében, hogy a sportolók a földön ülve 

játszanak, a lábaknak kisebb, a karoknak viszont nagyobb szerepe van az eredményes 

akció-végrehajtás szempontjából, mint a röplabdázásban. Itt a karok kettős funkciót 

töltenek be. Egyrészt segítik a hely- és helyzetváltoztató mozgásokat, másrészt pedig a 

labda megjátszásában van fontos szerepük. A felső végtag hiánya vagy korlátozott 

működése ezért a sérülés kiterjedésétől, súlyossági fokától függően, kisebb-nagyobb 

mértékben gátolja a magasabb szintű teljesítményt, mindkét felső végtag sérülése pedig 

– természetesen ugyancsak a kiterjedésétől függően - lehetetlenné teszi ill. teheti az 

ülőröplabda játékának gyakorlását. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a felső 

végtagot érintő károsodással rendelkező egyén semmilyen esetben sem érhet el 

kiemelkedő eredményt a sportágban, de azonos játéknívó eléréséhez számára több 

edzésre, nagyobb szorgalomra és kitartásra, speciális, egyénre szabott sportági  

technikák kialakítására van szükség, mint ép felső végtaggal rendelkező csapattársa 

számára. Hobbi szinten ill. a klinikai sportban lehetőség nyílik a játékok szabályainak az 

adott sérült mozgásképességéhez való adaptációjára, így ennek keretein belül a felső 

végtag sérültek számára is sikerélményt és nagy élvezetet okozhat ez az izgalmas 

labdajáték amellett, hogy segíti a rehabilitációt és szinte „észrevétlenül” javítja annak 

hatékonyságát. Az alsó végtagok károsodása nem befolyásolja negatív irányba az 

ülőröplabda játékos teljesítményét, bizonyos elváltozások esetén azonban az 

ülőröplabdázás mozgásanyaga a mozgásszervi állapot romlását eredményezi.  

A „küzdelem” színterének –ülőröplabda-pálya- kemény talaja miatt tilos a 

játékot azoknak a sérülteknek űzni, kiknek mozgásszervi sérülése nemcsak motoros, 

hanem szenzoros (érzés) zavarral is jár, hiszen a sportsérülés veszélye náluk sokkal 

nagyobb. (pl.: gerincvelő sérüléssel járó kórképek, intramedulláris folyamatok). Ezen 

fenti megállapítás természetesen annak is függvénye, hogy az adott személy mennyire 

hajlamos a felfekvésre, törzsizmaira kiterjed-e a sérülése, mely az ülő testhelyzet 

megtartását gátolni fogja, ill. hogy inkontinencia tapasztalható-e az adott egyénnél. 

Korai agykárosodások utáni mozgás-rendellenességek okozta mozgáskorlátozottság 

esetén is kizárólag jó mozgásképességű személyeket vonhatunk be az 

ülőröplabdázásba, és őket is csak kizárólag akkor, ha mozgásszervi státuszuk ezt 

lehetővé teszi, és további kontraindikációval (pl.: nem megfelelő ülőhelyzet és 

helyváltoztató mozgás esetén a csípőficam) nem rendelkeznek. Kifejezetten javasolt a 
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sportág az alsó végtagot érintő, szegmentálisan elhelyezkedő motoneuron 

károsodás, alsó végtag hiánya vagy egyéb olyan ortopédiai kórformával rendelkező 

egyén esetén, akinek a talajon való ülést és mozgást kontraindikáló vagy akadályozó 

egyéb károsodása nincs. 

Végtagok érintettsége 

Sérülés jellege 

Mindkét 

felső végtag 

Egyik felső 

végtag 

Alsó végtag(ok) 

1. Végtaghiány    

2. Petyhüdt bénulás 

• Perifériás idegek léziói 

okozta bénulésok 

   

• Szegmentálisan 

elhelyezkedő motoneuron 

károsodása 

   

• Intramedulláris 

folyamatok 

 

• Gerincvelő sérüléssel 

járó kórképek 

Az alkalmasság függ a sérülés mértékétől, kiterjedésétől 

(magasságától), az oldalasságától ill. a vele járó egyéb 

szövődmények meglététől ill. hiányától (decubitus, 

incontinencia). 

• Myopathiák  

3. Korai agykárosodások 

utáni mozgás-

rendellenességek 

  Kizárólag jó 

mozgásképességű 

tanulóknál, ha nincs 

további akadályozó tényező

4. Ortopédiai és egyéb 

kórformák 

  Kivétel: A talajon való 

ülést és mozgást 

akadályozó egyéb 

elváltozások 

 

Jelmagyarázat: 

 
7. Táblázat: Akadályozottságtól függő alkalmasság az ülőröplabdára 

Nem ajánlott Ajánlott 
Nehezítő körülményt 
jelent a játékban 
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A magyar ülőröplabdázók feltérképezése, az edzést befolyásoló 

tényezők 
 

Az indikációk és kontraindikációk – mint a nevükben is benne van - csak 

javallatok, megtiltani senkinek nem lehet egy sportág űzését, hiszen az eltiltásból 

fakadó pszichés hátrány adott esetben nagyobb lehet, mint a sportág űzéséből fakadó 

károsodás. 

 Magyarországon az 1970-es évek óta űzik az ülőröplabda sportágát. A kezdeti 

sikerek után a sportág hanyatlásának jelei kezdenek mutatkozni (Nádas, 2005). Az 

alábbiakban a magyar ülőröplabdázók jellegzetességeinek feltárása által az edzések 

speciális kívánalmaira szeretném felhívni a figyelmet, mindemellett a sportág-hanyatlás 

okainak feltérképezésére és a fogyatékosok sportjában működő természetes szelekció 

(kiválasztódás) feltárására vállalkozom azáltal, hogy az orvosi ellenjavallatokat az 

ülőröplabdázók mozgásszervi státuszával összevetem. 

 

A Magyar ülőröplabdázók átlag életkora 

 

Mint az a 10. ábrán is látható, a 

magyar ülőröplabdázók átlagosan 38,3 

évesek, a mezőny legidősebb játékosa 

55 éves, a legfiatalabb pedig 19. Ez az 

adat már önmagában is rámutat az 

utánpótlás hiányának problémájára, 

mely a sportág űzésének színvonalát 

befolyásolja. A versenyzők többsége az 

élsportból kiöregedett, és csak hobbi 

szinten űzi a sportágat. Ez a bajnokság 

színvonalának csökkenését 

eredményezi, minek következtében a csekély számú fiatal játékosállomány fejlődése is 

megreked.  

Az edzés szempontjából is jelentősek az adatok, hiszen naptári életkor 

tekintetében az ülőröplabdázók csoportja heterogén. Az edzésmódszerek 

10. ábra: A magyar ülőröplabdázók naptári 
életkorának átlaga. 

A Magyar ülőröplabdázók decimális életkorának
átlaga

 Mean = 38,2986
 Mean±SD 
= (28,0506, 48,5466)
 Mean±1,96*SD 
= (18,2125, 58,3847)

decimális életkor
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megválasztásakor ezen életkorbeli különbségeket nem szabad figyelmen kívül hagyni a 

sportfoglalkozások vezetőjének. A teljesítő képességnek és az aktuális állapotnak 

megfelelő differenciálás szükséges. 

 

A mozgásszervi károsodás fennállásának időtartama 

  

A mozgásszervi károsodással 

rendelkező ülőröplabdázók - mint 

azt a 11. ábrán is láthatjuk - a 

sérülések fennállásának időtartamát 

tekintetbe véve is heterogén 

csoportot alkotnak. A sérülés 

fennállásának időtartama 

nagymértékben befolyásolja a 

mozgásos előképzettséget, mely 

hatással van az oktatási módszer megválasztására. Egy előzetes mozgásos tapasztalattal 

rendelkező sportoló bizonyos mozgásformákat gyorsabban el tud sajátítani, mint 

képzetlen társa, kinek oktatásához nagyobb türelemre és apróbb lépésekre van szükség. 

 

A magyar ülőröplabdázók jellegzetes mozgásszervi károsodása 

 

Az ülőröplabda sportágának heterogenitása a mozgásszervi károsodások 

tekintetében a legjelentősebb (ld.: 12.ábra).  

A veleszületett és szerzett 
károsodású sportolók százalékos 

aránya

84

16
Veleszületett károsodás

Szerzett károsodás

A magyar ülőröplabdázók 
mozgásszervi 

károsodásának tipusai (százalékban)

11
13

22

43
7

22

Ép sportoló
Végtaghiány, amputáció utáni állapot
Gyermekparalízis utáni állapot
Végtagrövidülés
Gerincferdülés
Nyitott gerinc
Egyéb (porc-, szalagsérülés)

11. ábra: A mozgásszervi károsodás fennállásának 
időtartama magyar ülőröplabdázóknál  

12. ábra: A vizsgált magyar ülőröplabdázok mozgásszervi károsodásának százalékos 
megoszlása 
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 Az ülőröplabda a röplabda játék mozgássérültek számára adaptált változata. 

Nemzeti szinten, a magyar bajnokságban azonban – a sportág fennmaradása érdekében - 

engedélyezik az ép játékosok indulását az ülőröplabda versenyeken. Ennek tudatában is 

meglepő azonban az adat, miszerint a megkérdezett magyar ülőröplabda játékosok 

43%-ának nincs mozgásszervi károsodása.  

Az ülőröplabda sportágának megalapítói hazánkban a gyermekparalízis járvány 

következtében perifériás motoneuron károsodást szenvedett sérültek voltak. 

Magyarországon az 1950-60-as években, a Sabin-csepp feltalálásáig rengeteg áldozatot 

szerzett a vírus, így az ezen betegség következtében lebénult játékosok az idősebb 

korosztályt képviselik az ülőröplabdázók között, s még ma is nagy részét (23%-át) 

teszik ki a sérült játékosállománynak. 

Napjainkra a mozgásszervi károsodott ülőröplabdázók többsége, 39%-a 

végtaghiányos. Ez a magas százalékos arány a válogatott játékosok körében is 

megfigyelhető, itt ez az arány tovább növekszik. Az ülőröplabda pályafutása alatt a 

válogatottságig eljutott játékosok 61%-a amputált. Az adatok tükrében 

megállapíthatjuk, hogy az ülőröplabda sportágára legalkalmasabbnak bizonyuló 

károsodás az egy alsó végtag amputáció, ugyanis ebben az esetben a meglévő alsó 

végtag segíti a helyváltoztató mozgást, míg a hiányzó végtag nem akadályozza azt. 

A sérültek további 19,35%-a végtagrövidülés miatt választotta a sportágat, 

12,9% pedig porc illetve ínszalag sérüléssel rendelkezik valamely alsó végtagján. 

Mindössze 1 játékosnak van súlyos gerincferdülése, 1 sportoló diagnózisa pedig 

nyitott gerinc (spina bifida).      

Korábbi vizsgálatom eredményeként megállapítottam, hogy bizonyos 

mozgásszervi elváltozások esetén a sérülés típusától és lokalizációjától függően az 

ülőröplabda sportágának űzése kontraindikált lehet egyes károsodottak számára (ld.: 7. 

táblázat). A táblázatot a 12. ábrával, a játékosok között előforduló mozgásszervi 

károsodások típusával összevetve megállapíthatjuk, hogy a megkérdezett magyar 

ülőröplabdázók között mindössze 1 játékos van, aki nyitott gerincű, így számára az 

ülőröplabdázás kontraindikált lenne, károsodásának enyhe foka azonban lehetővé teszi a 

játékot az ő számára is. A megkérdezett magyar ülőröplabdázók között éppen ezért 

nincs olyan játékos, akinek mozgásszervi státuszából adódóan kontraindikált az 

ülőröplabdázás.  
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0 5 10 15 20 25 30

játékosok száma

törzs érintettség

felső végtag érintettség

alsó végtag érintettség

A testrészek érintettsége a mozgásszervi károsodásban

A végtagok érintettsége a mozgásszervi károsodásban 

 

Magyarországon az ülőröplabda sportágát 83,9%-ban alsó végtag károsodott 

sportolók választják (ld.: 13. ábra). Ez a magas százalékos arány a felső végtag kettős 

szerepének (helyváltoztató mozgás és a labda továbbítása) fontosságát bizonyítja. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ábra: A magyar mozgáskorlátozott ülőröplabdázók testrészeinek érintettsége a 
mozgásszervi károsodásban 
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Az ülőröplabdázókat a fizikai aktivitásra motiváló tényezők 
 

Nagy József rámutatott arra, hogy a tanulási teljesítmény két tényezővel áll 

szoros összefüggésben, a meglévő kompetenciával, azaz a tudás és az alkotóképesség 

mennyiségével és minőségével, és a tanulékonysággal, azaz a megújulási képességgel, 

melynek legfontosabb összetevője a tanulási motiváció (Zrinszky, 1995). Miután az 

ülőröplabdázók mozgásszervi státuszát (meglévő kompetencia) feltérképeztem, kíváncsi 

voltam arra, vajon mi áll a rendszeres sporttevékenység hátterében. A sportolókat arról 

kérdeztem, mi a céljuk a sportolással. (A sportolóknak lehetőséget biztosítottam több 

válaszlehetőség egyidejű megjelölésére.) 
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    14. ábra: Ép és mozgáskorlátozott ülőröplabdázók célja a sportolással 

 

A kapott eredmények összefüggésének vizsgálata által kiderült, hogy 3 

célkitűzés – állapot fenntartása, egészség megőrzése, hobbi - összefüggésben áll a 

sportolók sérülésének bekövetkezési időpontjával (veleszületett ill. szerzett), a további 

válaszok megjelölése azonban független ettől (ld.: 6. számú melléklet).  

Jelmagyarázat: 
 
A= Anyagi javak szerzése.                        G= Bizonyítás önmaga előtt. 
B= Állapotjavulás.                                     H= Közösség, barátokra, társakra találás. 
C= Erkölcsi megbecsültség.                    I= Állapot fenntartás. 
D= Bizonyítás mások előtt.                   J= Hobbi. 
E= Részvétel a paralimpián.            K= Egészség megőrzése. 
F= Utazási, világjárási lehetőség.
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A válaszokat összegezve (ld.: 14. ábra) megállapíthatjuk, hogy az „anyagi 

javak szerzése” egy sportolóra sem hat motivációs tényezőként.  

Nem volt számunkra meglepő, hogy a megkérdezett mozgáskorlátozott 

sportolók az állapotjavulást nem tűzték ki célul maguk elé, hiszen 100%-uk 

irreverzibilis –végleges- károsodású személy.  

A sportolók 68%-a (mozgásszervi károsodottak), illetve 65%-a (épek) az állapot 

fenntartását és az egészség megőrzését célként jelölte meg. E tekintetben azonban 

szignifikáns különbséget találtunk a veleszületett és a szerzett károsodással rendelkező 

sportolók között. Míg a szerzett károsodással rendelkező sportolók 65,38%-a 

állapotának fenntartása céljából sportol, a veleszületett károsodású sportolók mindössze 

20%-a nyilatkozott hasonlóan. Az egészség megőrzése mint célkitűzés azonban inkább 

a veleszületett károsodású egyéneknél jelenik meg, 80%-uk jelölte célként ezt a 

kategóriát, míg a szerzett sérülésű sportolók csupán 30,77%-a tartja ezt fontosnak. (A 

sport egészségre gyakorolt jótékony hatásának sérültek körében való ismerete a 

válogatott sportolók vizsgálata során már bebizonyosodott – ld.: 9. ábra -, hiszen őket 

61%-ban az egészségük megőrzése motiválja sportolásra.)  

 Vizsgálatom eredménye rámutatott arra a tényre, hogy a mozgáskorlátozott 

ülőröplabdázók jobban vágynak az erkölcsi megbecsültségre, mint ép társaik. A 

károsodottak 11%-a, míg az épek 7 %-a jelölte meg célul ezen kategóriát. Az alacsony 

százalékos érték alapján azonban megállapíthatjuk, hogy a sportolók többségét nem ez 

készteti a fizikai aktivitásra. 

A saját maguk és más emberek, sporttársak előtt való bizonyítási vágy 

kategóriájának a mozgáskorlátozott sportolók 58%-a (18 játékos) által való megjelölése 

több szempontból is jelentős. A bizonyítási vágy (főleg a saját maguk előtti) kiemelkedő 

motivációs szerepét a válogatott sportolóknál is megfigyelhettük (ld.: 9. ábra). 

A „közösség, barátokra, társakra találás” válaszlehetőséget az épek és 

mozgáskorlátozottak egyaránt magas százalékos arányban jelölték meg, mint 

sportolással elérendő célt. A vizsgált játékosok 90%-a fontosnak tartja a közösségbe 

tartozás élményét. 

Az eredményeket összegezve és ezt a válogatott sportolók motivációs tényezőivel 

összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a válogatott szintű fogyatékos sportolók és az 

ülőröplabdázók motivációs háttere közel azonos, egy lényegi különbséget azonban 
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tapasztalhatunk, mely a teljesítményt befolyásolja. Míg a válogatott sportolók 75%-át a 

paralimpián való részvétel motiválja a sportolásra, a mozgássérült ülőröplabdázók 

mindössze 19,3%-át ösztönzi ezen tényező, mely összesen 6 (azaz cserék nélkül egy 

csapatra való!) játékost jelent. Ennek következtében a játékosok között nem jön létre 

egy egészséges küzdelem, mely a fejlődést ösztönzi és a válogatottba nem kiválasztás, 

hanem „jelentkezés” útján kerülnek a játékosok. Természetesen mindezen tényezők a 

minőség romlásához vezetnek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94

Az ülőröplabda játék specialitásai 
 

Röplabdázás és ülőröplabdázás sportági profiljának összehasonlítása 
 

Mint azt már az irodalmi áttekintésben említettük, az edzésmódszerek megválasztását az 

életkor, az előképzettség és sérült sportolók esetén a mozgásszervi státusz mellett a 

sportág profilja is befolyásolja (Benczúrné, 2003; Biróné, 2004). Az ülőröplabdázás 

sportági profiljának meghatározását ezáltal dolgozatomban fontosnak tartottam.  

Rigler Endre sportági profilt meghatározó szempontrendszere alapján (Rigler, 

2001) a 8. táblázat a röplabda és ülőröplabda sportágak sportági profiljának 

összehasonlítását foglalja magában. 

 

AZ ÖSSZEHASONLÍTÁS ALAPJA RÖPLABDA ÜLŐ-

RÖPLABDA

A sportmozgás végrehajtásának helye és közege   

    Hely   

      Kötetlen, helyváltoztatással 

      végzett mozgások 
•  

      Részben helyhez kötött 

      mozgások 

  

• 

    Közeg   

      Sportmozgások közegváltással 

         - Erőközlés a talajon történik 

 

• 

 

   - Sportmozgások a talajon 

 

 • 

A sportmozgás végrehajtásának célja   

    Felület vagy célpont eltalálása • • 

A sportmozgás végrehajtásának módja   

    Több mozgáselemre épülő   
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     sportágak  

        - Az elemek száma és a 

          végrehajtás sorrendje előre 

          nem meghatározott 

 

• 

 

• 

A sportmozgás végrehajtásának tárgyi feltétele   

    Eszközzel, sportszerrel végzett 

    mozgások 

      - A kapcsolat időleges 

 

• 

 

• 

A résztvevők száma a sportmozgás 

végrehajtásában 

  

    A mozgásvégrehajtás egyéni • • 

A sportmozgás végrehajtásának vezérlése   

    Dominánsan külső vezérlésű • • 

   8. Táblázat: A röplabda és ülőröplabda sportági profiljának összehasonlítása 

 
Az 8. táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy a két sportág profilja 71,4%-ban 

megegyezik egymással, különbséget a megadott szempontok alapján csak a sportág 

végrehajtásának helyében és közegében találunk, ez a két tényező azonban már 

önmagában is más-más technikai és taktikai elemek alkalmazására enged következtetni. 
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A röplabda és ülőröplabda játékok szabályainak, technikai és taktikai 

elemeinek összehasonlítása, azonosságok és különbségek a röplabda és 

ülőröplabda játékokban 
 

Az ülőröplabdázás a röplabdából kifejlődött sportjáték, így a játék alapötlete 

megegyezik: két 6-6 főből álló csapat egy nyitással játékba hozott labdát úgy próbál az 

ellenfél térfelére juttatni, hogy az a talajt érintse, illetve hogy az ellenfél ne legyen képes 

ezt a háló fölött visszajátszani. A röplabda szabályait úgy módosították, hogy azt az 

állva játszani nem képes sportolók is űzni tudják, s így létrehozták az ülőröplabda 

sportágát. Annak érdekében, hogy mozgássérült társaink számára élvezetessé és ezáltal 

vonzóbbá tegyék a fizikai aktivitás ezen formáját, bizonyos szabálymódosításokat 

vezettek be, melyek kisebb-nagyobb mértékben a röplabdázás jellegét, technikai és 

taktikai repertoárját is megváltoztatták. 

Az alábbi táblázatok (9., 10. és 11. táblázat) a röplabda és ülőröplabda játékok 

azonosságait és különbségeit foglalják össze a gyakorlati tapasztalatok alapján.  

Az összehasonlítás eredményeképpen megállapíthatjuk, hogy bár maga a 

játékötlet azonos, a szabályok módosításai és a játék sérültekre való adaptációja 

következtében az eszközök, technika és taktika tekintetében a két sportág eltér 

egymástól. A vizsgált szempontok alapján a játékok azonosságainak és különbségeinek 

százalékos megoszlását az 15. ábrán láthatjuk.   
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ESZKÖZÖK 

AZ 
ÖSSZEHASONLÍTÁS 

JELLEGE 

RÖPLABDA ÜLŐRÖPLABDA Az 
összehason-
lítás 
eredménye 

1. A játékterület 
• Méretei A játékpálya: 18×9m 

(egy térfél = 81m²) 
A játékpálya: 10×6m 
(egy térfél = 30m²) • 

• Támadóvonal A középvonallal 
párhuzamosan, ettől 3 m 
távolságra húzódik 

A középvonallal 
párhuzamosan, ettől 2 m 
távolságra húzódik 

• 

2. A háló és a hálótartó oszlopok 
• A háló 

magassága 
Nőknél: 2, 24 m 
Férfiaknál: 2, 43 m 

Nőknél: 1, 05 m 
Férfiaknál: 1, 15 m • 

• A háló felépítése 1 m széles és 9, 50 m 
hosszú, fekete színű,  
10 cm-es 
oldalhosszúságú négyzet 
alakú szemekből áll 

0,80 m széles és 6, 50 m 
hosszú, fekete színű,  
10 cm-es oldalhosszúságú 
négyzet alakú szemekből 
áll 

• 

• Hálótartó 
oszlopok 

Az oldalvonaltól 0,5–1 
m távolságban 
Magasságuk: 2,55 m 

Az oldalvonaltól 0,5–1 m 
távolságban 
Magasságuk: 1,25 m 

• 

3. A labda 
• A labda 

jellemzői 
A labda jellemzői a két sportágban megegyeznek • 

Jelmagyarázat:         •  = különbözik           •     = részben különbözik        •        = azonos 

9. Táblázat: A röplabda és ülőröplabda játékokban használt eszközök összehasonlítása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 98

TECHNIKA 
A TECHNIKAI 

ELEM 
MEGNEVEZÉS

E 

RÖPLABDA ÜLŐRÖPLABDA Az 
összehason
-lítás 
eredménye 

1. Nyitás-
módozatok 

Nyitásfajták korlátozás nélkül Felugrásos nyitás nincs • 

2. Fogadás Alkarérintéssel való fogadás 
gyakoribb 

Kosárérintéssel való fogadás 
gyakoribb • 

3. Feladás Valamennyi technikai 
variációval 

Felugrásos feladás nincs • 

4. Leütés Ütésfajták korlátozás nélkül Ütésfajták korlátozott 
lehetősége • 

5. Sánc Felugrással 
Nyitás sáncolása szabálytalan 

Felugrás nélkül 
Nyitás sáncolása 
engedélyezett 

• 

6. Mentő érintések    
• Gurulás, 

vetődés 
Van Van • 

• Érintés 
lábbal 

Van Lehetősége korlátozott • 

• Különleges 
labdaérintések 
száma 

Elenyésző Gyakori • 

Jelmagyarázat:         •   = különbözik               •       = részben különbözik               •  = azonos 

10. Táblázat: Azonosságok és különbségek a technikai elemekben a röplabda és ülőröplabda 

sportágak között 
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55%28%

17% Különbözik

Részben
különbözik
Azonos

15. Ábra: Azonosságok és eltérések százalékos megoszlása a 
röplabda és ülőröplabda az eszközeiben, technikájában és 
taktikájában  

TAKTIKA 

A TAKTIKAI 
ELEM 

MEGNEVEZÉSE

RÖPLABDA ÜLŐRÖPLABDA Az összeha-
sonlítás 
eredménye 

1. Helycserék és 
befutás 

Gyakori Korlátozott • 
2. Ütés-
kombinációk 

Variációk a játékosok 
helyzetével, labda ívével, 
sebességével  

Variálás a feladott labda 
ívével és sebességével • 

3. Labdamenetek  3 labdaérintés kijátszása 
jellemző 

Gyakori az 1. és 2. labdából 
való támadás • 

4. Liberó játékos  
Van Van • 

Jelmagyarázat:       •     = különbözik             •         = részben különbözik        •         = azonos 

11. Táblázat: A röplabda és ülőröplabda taktikájának azonosságai és különbségei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakorlati tapasztalataim azt bizonyították, hogy a röplabda és ülőröplabda 

sportágak között –a közös gyökerek ellenére- különbségek találhatók a technikai és 

taktikai végrehajtások tekintetében egyaránt.  

Az ülőröplabdázás technikájával számos – az irodalmi áttekintésben említett - 

szakirodalom foglalkozik, így dolgozatomban a mérkőzés-megfigyelés eredményeként 

kizárólag a taktikára és ezáltal az edzésfeladatokra nézve vonok le következtetéseket. 

Gyakorlati tapasztalataim – miszerint a sportágak között eltéréseket figyelhetünk 

meg - alátámasztása érdekében a mérkőzéselemzés kezdeti szakaszában röplabda és 

ülőröplabda mérkőzések elemzését is elvégeztem, de mivel a kettő között már az 

elemzés kezdetén, a nyitásokban (ezek becsapódási helyében, végrehajtási módjában) 
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szignifikáns különbséget találtam, az elemzés további szakaszában kizárólag az 

ülőröplabdázásra koncentráltam. 

Dolgozatom alábbi fejezetében az ülőröplabdázás sportág-specifikus 

ismereteinek összegzésére vállalkozom az egyes játékelemek részletes elemzésével. 
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Az ülőröplabdázás taktikájának specialitásai mérkőzéselemzések 

alapján 
 

Játékelemek előfordulása az ülőröplabda mérkőzésen 

 

A röplabdázás játékelemei közé –az akciók általános időbeni sorrendjének 

megfelelően- a nyitást, a nyitásfogadást, a támadást, a sáncot, és a védekezést soroljuk. 

Ezek végrehajtása természetesen eltérő technikákkal valósulhat meg. Az ülőröplabdázás 

ugyanezeket a játékelemeket alkalmazza, csak a röplabdához képest eltérő 

mennyiségben és hangsúllyal. Korábbi mérkőzés megfigyeléseim, melyek során a 

játékosok minden érintését regisztráltam a játékelemek eltérő előfordulási gyakoriságát 

mutatták ki (Kälbli, 2003). Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a technikai elemek a 

16. ábrán látható százalékos arányban kerülnek alkalmazásra az ülőröplabda 

mérkőzések folyamán. A leggyakrabban alkalmazott technikai elem a blokk, ami 

érthető, hiszen az ülőröplabdában a nyitás sáncolása a szabályok értelmében 

engedélyezett, s mivel az ülő testhelyzet miatt a helyváltoztatás nehezített, az 

alacsonyabb háló- és kisebb pályaméret okán pedig a labda sebessége relatív nagyobb, 

ez a védekezés egyik legfontosabb eszköze. Szembetűnő továbbá, hogy kisebb arányú a 

feladás előfordulása, mint a támadásé, melynek magyarázata az, hogy a második 

labdából való támadás gyakran alkalmazásra kerül.  

 

     

Játékelemek százalékos megoszlása az ülőröplabda mérkőzéseken

52%

5%
15%

11%

17% Sánc

Feladás

Támadás

Nyitásfogadás

Védekezés

 

16. ábra: Játékelemek százalékos megoszlása az ülőröplabda mérkőzéseken (Kälbli, 2003) 

 

Bár a játékelemek előfordulási gyakorisága már önmagában is számos információt 

hordoz magában az ülőröplabdázással kapcsolatosan, a speciális edzésfeladatok 
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feltárása érdekében az egyes játékelemek egyenkénti elemzésére vállalkoztam, minek 

eredményeként az alábbi megállapításokra jutottam. 

 

1. Nyitás 

 

A nyitás a röplabda játékában az első támadó érintés. A szabálymódosítások óta, 

miszerint minden labdamenet pontot ér, illetve hogy a hálót érintő, úgynevezett 

„necces” szerva is érvényes, jelentősége megnőtt. Ez az a technikai elem, melyet 

minden versenyző csapattársaitól függetlenül tud végrehajtani, korrigálási lehetőség 

nincs, az elrontott nyitások azonnali pontnyereséget jelentenek az ellenfél csapatának. A 

nyitó játékosnak meg kell próbálnia nyitásával közvetlenül pontot szerezni. A direkt 

pontnyerés csak akkor valósulhat meg, ha a nyitó a labdát tudatosan helyezi és azt az 

aktuálisan leggyengébben fogadó játékosra üti, illetve ha erős, kemény nyitásokkal 

lehetetlenné teszi vagy megnehezíti az ellenfél gyors és eredményes reagálását.  

Az ülőröplabdában az ellenfél gyenge pontjának megtalálásához meg kell 

figyelni az ülőtartást ill. az alaphelyzetet, hiszen bizonyos irányú mozgások adott 

alaphelyzetből kiindulva lehetetlenné válnak, illetve figyelembe kell venni az ellenfél 

játékosainak mozgásszervi károsodását, hiszen bizonyos esetekben ez is akadályozhatja 

a pontos nyitásfogadás végrehajtását. Minden játékosra jellemző, hogy az egyik oldalára 

érkező labdákat könnyebben és pontosabban képes bejátszani, mint a másik oldalra 

érkezőket. Ezen úgynevezett „gyenge oldal” felfedezése és kihasználása szintén 

segítheti a direkt pontnyerést.  

A nyitás az ülőröplabda játékában is az egyik legfontosabb technikai elemnek 

számít, elsajátítása nélkül egy mérkőzés megnyerése lehetetlenné válik.  

A nyitások végrehajtásának és becsapódásának helye a röplabda és ülőröplabda 

játékokban - a férfiak és nők tekintetében egyaránt - szignifikáns különbséget mutat 

(kivéve a női ülőröplabda és röplabda nyitások becsapódási helyét) (ld.: 7. számú 

függelék).  

Összesen 971 nyitást (131 férfi röplabda nyitás, 208 női röplabda nyitás, 438 

férfi ülőröplabda nyitás, 194 női ülőröplabda nyitás)  megvizsgálva a 17. ábrán látható 

eredményeket kaptam. (Megjegyzés: A nyitás végrehajtási és becsapódási helye nem áll 

egymással összefüggésben, az ábrán csak gyakoriságot ábrázoltam.) 
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Jelmagyarázat:           = leggyakoribb nyitás végrehajtási és becsapódási helyek 

17. ábra: Nyitások végrehajtásának és becsapódásának helye a férfi és női röplabdában és 
ülőröplabdában 
 

A nyitások eredményessége szempontjából megállapíthatjuk, hogy ezt 

szignifikánsan három tényezővel áll összefüggésben, a nyitások végrehajtásának 

helyével, a nyitások becsapódásának helyével, ill. azzal, hogy hányadik játszmát 

játsszák a játékosok.  

Az ülőröplabdázásban a legkevésbé hatékony nyitásokat az 1.-hely mögötti 

területről, azaz a régi nyitó-zóna területéről hajtják végre a játékosok. Az innen 

végrehajtott nyitásoknak a férfiaknál mindössze 6,9%-a, a nőknél 4,28%-a juttatta 

pontnyereséghez a csapatot, míg a nyitások irányának szokatlan helyről való 

végrehajtása magasabb százalékban járt pontszerzéssel. (Az 5-ös hely mögötti területről 

végrehajtott nyitások 10,26%-a a férfiaknál és 10%-a a nőknél pontot ért, a 6-os hely 

mögötti területről végrehajtott nyitásoknak pedig a 7,89%-a a férfiaknál és 16,6%-a a 

nőknél pontot ért.) A 18. ábra a leghatékonyabb nyitások végrehajtási és becsapódási 

helyeit szemlélteti. A férfi ülőröplabdában a 3-as helyre, azaz az első sor középső 

harmadába érkező nyitások eredményessége abból ered, hogy az ellenfél sáncáról ütötte 

ki a nyitó a labdát. Ez a nyitásforma azonban magában rejti a hibázás lehetőségét, így 

végrehajtása kezdő szinten nem ajánlott. 

Férfi röplabda Női röplabda Férfi ülőröplabda Női ülőröplabda 
57,25% 

42,75% 

1,53% 

17,53% 
68,7% 

82,42%

30,6%

2,74%
64,4%
7,3%

72,16% 

21,13% 

1,03%

44,8%

38,14%

49, 52% 

29,33% 

1,44%

44,23%

44,6%
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Jelmagyarázat:           = leghatékonyabb nyitások a végrehajtás és becsapódás helye szerint 

18. ábra: A leghatékonyabb nyitások végrehajtási és becsapódási helyei a férfi és női röplabdában 
és ülőröplabdában 

     

A játszmák számának az eredményességgel való kapcsolatáról megállapíthatjuk, 

hogy a legnagyobb hatékonysággal az első játszmában nyitnak a játékosok 

(nyitások 8,9%-a pontot ér). Az is szembetűnő azonban, hogy itt még mernek 

kockáztatni a játékosok (pl.: nyitásokat meghúzni), hiszen a hibaszázalék is magas 

(8,6%). A 2., 3., és 4. játszmákban a hibaszázalék magasabb, a pontot érő nyitások 

százalékos aránya pedig a fáradás következtében fellépő koncentrációromlás miatt 

alacsonyabb. Az 5. játszma nyitásainak eredménye alapján megállapíthatjuk, hogy itt a 

téthelyzet miatt a játékosok koncentrációja növekszik, így a hibaszázalék lecsökken 

(3,57%), viszont a kockázatot sem merik vállalni a játékosok, hiszen a nyitásoknak 

mindössze 3,57%-a vezet az utolsó, döntő játszmában pontnyereséghez. 

A kapott eredmények alapján a röplabda és ülőröplabda nyitások között az 

alábbi azonosságokat és különbségeket találtuk: 

• Az alsó nyitást sem a röplabdában, sem pedig az ülőröplabdában nem alkalmazzák 

élversenyzői szinten. 

• A férfi röplabdázok 100%-ban, a női röplabdázók 76,7%-ban felugrásos nyitással 

hozzák játékba a labdát. Ez a technikai végrehajtás az ülőröplabdában nem 

alkalmazható.  

• Bár a szabályok már lehetővé teszik a labda játékba hozatalát az alapvonal mögötti 

terület bármely részéről, ezt a lehetőséget sem a férfi röplabdázók, sem pedig az 

ülőröplabdázók nem aknázzák ki, hiszen a nyitások döntő többségét a régi 

Férfi röplabda Női röplabda Férfi ülőröplabda Női ülőröplabda



 105

szabályokhoz ragaszkodva a férfi ülőröplabdázók 82,42%-ban, a női ülőröplabdázók 

pedig 72,16%-ban az 1-es hely mögötti területről –a régi nyitózóna területéről- hajtják 

végre. 

• A férfi és női röplabda nyitások többsége a röplabda pálya hátsó, középső 

harmadába érkezik (férfiaknál a nyitások 68,7%-a, nőknél a nyitások 47,6%-a), 

ülőröplabdában azonban a pálya középső részére, a középső harmadba érkezik a 

nyitások  64,4%-a a férfiaknál és 44,8%-a a nőknél. Ez az eredmény arra enged 

következtetni, hogy az ülőröplabdában a kisebb (keskenyebb és rövidebb) pályaméret 

miatt a játékosok még élversenyzői szinten sem mernek kockáztatni, inkább a pálya 

közepét célozzák meg nyitásaikkal.  

• A rontott nyitás okai is eltérést mutatnak a röplabda és ülőröplabda játékokban. Mint 

azt a 12. táblázatban is láthatjuk, a röplabda játékban a leggyakoribb hiba a nyitásban 

a labda hálóba ütése, pályán kívülre pedig oldalt nem, csak hátul ütik a versenyzők a 

labdát. Ezzel ellentétben az ülőröplabdában –a kisebb és keskenyebb pályaméret miatt- 

a labda „out”-ra ütése a leggyakoribb hiba, és ez nem csak a hosszú nyitásokból ered, 

hanem a labda oldalirányú pályán kívüli becsapódása is jellemző.  

 

  
Háló 

 
Hátul out 

(kint) 

 
Oldalt out 

(kint) 

Rontott 
nyitások 

százalékos 
aránya 

Férfi röplabda 56,25% 43,75% - 12,21% 
Női röplabda 85,71% 14,28% - 6,73% 
Férfi 
ülőröplabda 

43,75% 43,75% 12,5% 3,6% 

Női 
ülőröplabda 

23,53% 58,82% 17,64% 8,76% 

    12. táblázat: A hibás nyitások okai százalékban a röplabda és ülőröplabda mérkőzéseken 

 
• A röplabdával ellentétben az ülőröplabdában a nyitások sáncolása engedélyezett, 

mely lehetőséggel a versenyzők élnek. A férfiaknál a nyitások 9,36%-a, a nőknél pedig 

a nyitások 7,2%-a érinti a blokkot mielőtt az ellenfél térfelére csapódik.  
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2. Nyitásfogadás és támadásvédés 

 

A nyitásfogadás és a támadásvédés során alkalmazott technikai elemek 

egymással megegyeznek, ezért egy fejezeten belül kerülnek dolgozatomban 

ismertetésre. 

A nyitásfogadás az első védekező elem, mely az ülőröplabda játékában 

alkalmazásra kerül. Célja, hogy az ellenfél nyitását a saját térfélen tartva előkészítse a 

feladást ill. a támadást. A támadás megindításához a nyitásfogadás pontossága 

szükséges. Ugyanakkor a nyitásfogadás támadó érintés is egyben abban az esetben, ha a 

fogadó csapat egyből visszajátssza a nyitó csapat térfelére a labdát. Ez történhet 

szándékosan, például ha a fogadó csapat a nyitást egyből visszasáncolja, hiszen ez a 

röplabdával ellentétben az ülőröplabdában engedélyezett, vagy véletlenül, ha a nyitás 

olyan erősségű, hogy a védő csapat képtelen saját térfelén megtartani azt. A 

támadásvédés az ellenfél nyitáson kívüli támadó érintésének (az ellenfél háló fölött 

áttett labdájának) az elhárítását, az ellenfél csapata által a saját térfélre átjuttatott labda 

„megszelídítését” jelenti összefoglaló néven. Ennek célja megegyezik a nyitás céljával, 

azaz a cél a labda saját térfélen való megtartása és ennek előkészítése a feladásra és a 

támadásra ill. a közvetlen pontnyerés. 

A nyitásfogadás és támadásvédés eredményes végrehajtásához a kosárérintést 

az alkarérintést, mentő érintéseket és a sáncolást alkalmazzák a versenyzők.  Ezen 

érintés típusok előfordulási gyakorisága szignifikáns különbséget mutat a nyitásfogadás 

és a támadásvédés során (19.ábra) (ld.: 8. számú függelék). (Mivel a férfiak és nők 

játéka között e tekintetben szignifikáns különbséget nem találtunk, az eredményeket 

összesítve ismertetjük.)  

A két védekező játékelem technikai kivitelezésének különbségei az akciók 

gyorsaságából fakadnak. A nyitások végrehajtása az alapvonalon kívülről történik, 

ezáltal a labda hosszabb utat tesz meg a játékoshoz való érkezéséig, mint a támadás 

kivédésekor, amikor is a támadó érintés közvetlenül a hálótól történik. 

Nyitásfogadáskor éppen ezért a játékosoknak több idejük van az optimális pozíció 

felvételére, míg a hálótól történő támadás elleni védekezésben az anticipáló képesség, 

azaz a várható esemény előre látása, kikövetkeztetése (Garamvölgyi, 1994) játszik 

fontosabb szerepet. A fenti okokból kifolyólag a nyitásfogadásban és a védekezésben 
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eltérő arányban alkalmazzák a játékosok az alkar, kosár és speciális érintéseket illetve a 

sáncolást (a sáncolást csak abban az esetben regisztráltam, ha a sánc érintette a labdát). 

  A nyitásfogadással ellentétben, ahol a játékosok 69,71%-ban kosárérintéssel játsszák 

meg a labdát, a  támadások 

ellen, - mivel ezek sebessége 

nagyobb ill. a keményebb ütések 

által okozott sérülésektől való 

félelem következtében - jóval 

gyakrabban alkalmazzák az 

ülőröplabdázók a (speciális) 

mentő érintéseket és a sáncot. 

Az alkarérintés a kosárérintéshez 

képest mindkét esetben kisebb 

százalékban kerül alkalmazásra (nyitásfogadásnál az érintések 15,52%-a, 

támadásvédésnél az érintések 10,65%).  

A sáncolás megkönnyíti a nyitásfogadást és a védekezést egyaránt. Míg a 

nyitásfogadást azáltal segíti, hogy a pálya egyes területeit lefedi és a nyitó játékost 

magasabb ívű nyitások végrehajtására kényszeríti, a védekezésben az egész védekezési 

rendszer a sánchoz igazodik, s mivel az ülőröplabdában a játékosok ülve sáncolnak 

(azaz a röplabdával ellentétben a jó sánc végrehajtásához nem kell megérezniük 

ellenfelük felugrásának ritmusát), ez a védekezés egyik legfontosabb eszköze. Ezt 

bizonyítja az a tény, miszerint a nyitások 9,89%-át és a támadások 37,67%-át éri a sánc.  

 A technikai elemek hatékonysága ill. eredményessége szempontjából 

megállapíthatjuk, hogy a férfiaknál a kosárérintés a leghatékonyabb nyitásfogadási 

technika. A kosárérintéssel bejátszott nyitások 74,33%-a pontos volt, 21,79%-a 

megjátszható, a rontás pedig mindössze 3,88% volt. Hatékonyság szempontjából a 

második helyen az alkarérintés (9,21% rontás, 43,42% megjátszható, 47,36% pontos), a 

harmadik helyen pedig a sánc állt a férfiaknál (14,63% rontás, 43,42%-ban sikeres, de 

nem pontot érő, 47,36% pontot ér). A sáncolás adataiba nem számítottam bele – sem a 

nyitásfogadásnál, sem pedig a támadásvédésnél - azokat az eseteket, amikor a védekező 

érintés sánc után történt, például ha az ellenfél nyitása a sáncot érintve jutott a térfélre és 

ezt játszotta meg a védekező csapat. Továbbá a védekezés megfigyelésekor azokat a 

19. ábra: Technikai elemek előfordulási gyakorisága a 
nyitásfogadás és támadásvédés során az ülőröplabda 
játékban 
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sáncokat sem regisztráltam, melyek nem érintették a labdát. Ezen sáncok 

megfigyelésével a sáncolás kapcsán foglalkoztam (ld.: sánc című fejezet). A sáncot 

érintő nyitások védése esetében szintén a kosárérintés bizonyult a leghatékonyabbnak 

(0% rontás, 33,3% megjátszható, 66,6% pontos bejátszás).  

A legtöbb hiba a mentő érintésekből fakadt, ezek 50%-a pontvesztést 

eredményezett, 50%-ban menthető volt a fogadás, pontos bejátszás vagy pontnyereség 

ebből azonban nem származott. Mivel lábbal történő nyitásfogadást csak egy esetben 

regisztráltunk (és ez pontveszteséghez vezetett) ebből az egy esetből következtetést nem 

vonunk le. 

A női ülőröplabdázásban a férfiakkal szemben a nyitásfogadásban alkalmazott 

leghatékonyabb technikai elem a sánc (0% pontvesztés, 41,66% sikeres, de nem pontot 

érő és 58,33% pontot ér). Ezt a kosárérintés (8,13% pontvesztés, 42,27% menthető, 

49,59% pontos bejátszás), majd a bár több eredményes bejátszással, de több 

pontveszteséggel is járó alkarérintés (11,54% pontvesztéshez vezetett, 38,46% 

továbbjátszható, 50% pontos bejátszás) követi a sorban. A legtöbb hiba ill. 

pontveszteség a férfiakhoz hasonlóan a nőknél is a speciális mentő érintésekből fakadt. 

A mentő érintések 42,86 %-a a nőknél pontveszteséget eredményezett. 

A támadásvédésben férfiaknál a kosárérintés bizonyult a leghatékonyabb 

technikának. (A nőknél ez a második helyet foglalja el). Nemcsak a legtöbb pontos 

bejátszást hajtották végre a játékosok ezen technikával, de a legkevesebb pontveszteség 

is ebből adódott (férfiaknál: 5,32% pontvesztés, 35,11% megjátszható, 59,57% pontos, 

nőknél: 5,71% pontvesztés, 54,29% megjátszható, 40% pontos). A nők esetében bár a 

sáncolás volt a legeredményesebb védekezési forma, a mentésből fakadó hibák után 

azonban a legtöbb pontveszteséget is ez eredményezte (20%-ban pontveszteséghez 

vezetett, 35%-ban sikeres volt, de nem jelentett pontnyereséget, 45%-ban pedig 

pontnyeréshez vezetett). Az egyből visszatámadással (ejtés vagy ütés) való védekezés 

hatékonysága szintén említésre méltó. A férfiaknál ebből pontveszteség egy esetben 

sem származott, 37,5%-ban azonban pontnyereséget eredményezett. A nők 5,88%-ban 

hibáztak és pontot vesztettek az ütéssel ill. ejtéssel történő egybőli visszatámadással, 

70,59%-ban bár visszajuttatták az ellenfél térfelére a labdát, pontnyereségük nem lett, 

23,32%-ban azonban a védekező-támadás direkt pontnyereséghez vezetett. 
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A támadásvédésben a legnagyobb hibaszázalékot férfiaknál és nőknél egyaránt a 

blokkról lepattant labdák mentő érintéssel való megjátszása ill. a mentő érintésekkel 

történő védekezés okozta. Blokkról való lepattanás esetén a mentő érintések 58,3%-a a 

férfiaknál, és 71,43%-a a nőknél pontveszteséget eredményezett. A sáncot elkerülő 

labdák mentése a férfiaknál 38,65%-ban, a nőknél 43,59%-ban bizonyult hibásnak. 

Ezen eredmény hatása nagy a mérkőzés kimenetelére, hiszen a fentiekben 

megállapítottuk, hogy a mentő érintéseket alkalmazzák a játékosok a leggyakrabban a 

támadásvédés során, azaz ha a leggyakrabban alkalmazott technikai elem az esetek nagy 

részében pontveszteséget eredményez, ez az egész játszma alakulását negatívan 

befolyásolja. 

A védekezésre használt technikai elemek elemzése kapcsán megfigyelhetjük, 

hogy a védekező érintés gyakran támadás is egyben, illetve hogy bizonyos esetekben 

(szándékosan vagy véletlenül) az ülőröplabdázók egyből visszajátsszák az ellenfél 

térfelére a kivédekezett labdát. A 20. ábra a saját térfélen megtartott, az ellenfél térfelére 

visszajátszott és a rontott nyitásfogadások és támadásvédések százalékos megoszlását 

mutatja. Szembetűnő, hogy mind a férfiaknál, mind pedig a nőknél a nyitások bejátszása 

döntően a saját térfélre történik, azaz sikerül a játékosoknak a labdát megszelídíteni. Az 

erősebb és gyorsabb támadásoknál mind a hibaszázalék, mind pedig az ellenfél térfelére 

egyből visszajátszott labdák aránya növekszik, és kevesebb mint 50%-ot tartanak meg a 

játékosok térfelükön. Ez az ellenfél számára azt jelenti, hogy ezáltal újabb esélyt kap a 

támadásra és a labdamenet befejezésére. 

 

 



 110

Férfi nyitásfogadások, a 
labdatovábbítás helye

85%

9% 6%
Saját térfélre

Ellenfél térfelére

Rontás

Férfi támadásvédések, a 
labdatovábbítás helye

49%

29%

22%
Saját térfélre

Ellenfél térfelére

Rontás

Női nyitásfogadások, a labdatovábbítás helye

76%

17%
7%

Saját térfélre

Ellenfél térfelére

Rontás

Női támadásvédések, a labdatovábbítás helye

47%

33%

20%
Saját térfélre

Ellenfél térfelére

Rontás

 

 

A nyitások fogadása és támadások bejátszása mind a férfiaknál, mind a nőknél a 

röplabdával megegyezően legnagyobb százalékban a 2-es helyre, illetve a befutó (jelen 

esetben becsúszó) feladó helyére, a 2-es és 3-as hely közötti területre történik, 

szembetűnő azonban az is, hogy ez a döntő többség mindössze a védekezések 34,99%-

át jelenti. 14,15%-ban a játékosok a 3-as helyre játsszák be a labdát, 13,7%-ban a 

védekezés pontveszteséggel jár. A védekezés egyben a feladást és a támadást is 

befolyásolja, és a bejátszások helyének szórása miatt a játék kiszámíthatatlanabb, több 

váratlan fordulat és akció jellemzi, mint a röplabdázást. 

Az ülőröplabdában a nyitásfogadási alakzat annak következtében, hogy a nyitás 

sáncolása engedélyezett, eltér a röplabdában alkalmazottól. Minimum egy játékos 

minden esetben blokkol annak érdekében, hogy az ellenfél nyitójának helyzetét 

megnehezítse, az esetek döntő részében azonban két vagy mindhárom első soros játékos 

képez egységesen egy sáncfalat, ezáltal egy nagyobb területet lefedve (ld.: sáncolás 

fejezetben). Mivel az ülőröplabda pálya kisebb a röplabda pályánál, a nyitások is relatív 

gyorsabbak, a földön való statikus helyzet (ülés) pedig a helyváltoztató mozgás 

20. ábra: A labdatovábbítás helyei a nyitásfogadás és védekezés során az ülőröplabdában 
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gyorsaságát korlátozza. Ennek következtében a két nyitásfogadóval való védekezést 

nem alkalmazzák az ülőröplabdában. A nyitásfogadási alakzatok kialakítása mindig a 

sáncoló játékosok helyzetének és a nyitó játékos képességének és nyitóerejének, ill. a 

nyitásfogadó játékosok képességeinek figyelembe vételével történik. 

A védekezési alakzatok teljes mértékig megegyeznek a röplabdában használatos 

formációkkal (ld.: Garamvölgyi, 1996), így ezek ismertetése a jelen dolgozatnak nem 

képzi a tárgyát. 

 

3. Feladás 

 

A feladás névvel illetett játékelem a labda támadásra való előkészítését jelenti. A 

feladó az a speciális játékos, kinek feladata a labda optimális helyzetbe hozása a támadó 

számára. A röplabdázásban a gyermekeknél, illetve alacsonyabb szinten a feladó 

pozícióra való specializálódás nem jellemző, mindig az aktuálisan a feladó posztján álló 

játékos végzi az előkészítést (6:0-ás játékrendszer).  Magasabb szinten már két feladóval 

(4:2-es játékrendszer), az élmezőnyben pedig már csak 1 feladóval (5:1-es 

játékrendszer) játszanak, aki a helytartási szabályokat figyelembe véve az ellenfél 

nyitását illetve támadó érintését követően minden posztról befut a feladó helyre (2-es ill. 

a 2-es és 3-as hely közötti terület).  

Ülőröplabdázásban a helyváltoztatás nehezített, hiszen mind ehhez, mind pedig a 

labdaérintéshez a kezüket használják a játékosok, így itt az 5:1-es játékrendszer 

alkalmazása bár nem lehetetlen, de több hátránnyal jár, mint előnnyel. Sok esetben – pl.: 

gyorsabb labdamenetek, első, vagy második labdából való támadás esetén - a feladó 

pozícióra való becsúszások is elmaradnak, s így az ütő pozícióra specializálódott 

játékosok végzik a feladást. A 21. ábra azt ábrázolja, hogy milyen arányban jellemző a 

hátsó soros feladó első sorba, a feladó pozícióra való becsúszása. A nők esetében –a 

nemből adódó fizikális hátrányok, és a pontatlanabb játék okán (mely a férfiakhoz 

képest fejletlenebb játékrendszert eredményez) - ritkábban figyelhetjük meg a 

becsúszásból történő feladást. A férfiaknál bár ez a taktika részét képzi, mégis a 

feladások mindössze 31%-át játssza meg a becsúszó feladó. 
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21. ábra: A becsúszásból és nem becsúszásból történő feladások százalékos aránya a férfi és a női 
ülőröplabdában 
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fent már említett becsúszó feladó kérdésére vezethetjük vissza. Mivel a nőknél a 

becsúszó feladó alkalmazása nem jellemző, a feladások többsége (28,95%-a) a 2-es 

helyről történik. A férfiaknál szintén hasonló ez az arány (24,66%), a legtöbb feladás 
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feladó játékosok végzik a feladást, hanem az egyéb mezőny ill. ütő játékosok. A fenti 

okokra való tekintettel – mint ahogy azt a 22. ábrán is láthatjuk - a feladások eltérő 

pozíciókról történnek. 

Míg az épek röplabda játékában a hátsó sorból történő támadás ritkább, az 

ülőröplabdában a férfiaknál 12,1%-ban, a nőknél pedig 15,12%-ban ide mennek a 

feladások. A hátsó soros támadások röplabdázáshoz viszonyított előnyben 

részesítésének taktikai oka van. A hálótól minél távolabb lévő labda segíti a sánc 

elkerülését, mely az ülőröplabdában a leghatékonyabb védekező fegyver. Ugyancsak 

megfigyelhetjük, hogy bár a legtöbb feladás a 4-es helyre történik (férfiaknál a 

feladások 35,12%-a, nőknél a feladások 34,05%-a), relatív nagy a 3-as és 2-es helyre 

adott labdák száma (3-as helyre megy férfiaknál a feladások 18,93%-a, nőknél a 

18,92%-a, kettes helyre pedig férfiaknál a 20,04%-a, nőknél a 21,62%-a). Ennek az okát 

abban látjuk, hogy az ülőröplabdában a lábak nem segítik a feladást, így bizonyos 

pozíciókból nehéz a feladóknak szélre kitolniuk a labdát. 

A férfiaknál és nőknél egyaránt megfigyelhetjük, hogy a feladók 86,81%-ban 

arra adják fel a labdát, amerre állnak, ritka a hátra és az oldalra történő feladás 

(13,19%). Ennek okát abban látjuk, hogy a játékosoknak sokkal inkább a labda alá 

kellene helyezkedniük abban az esetben, ha hátra szeretnék adni a labdát. A 

röplabdázásban ezt a mozdulatot a gyors helyváltoztatás lehetősége mellett a térdek 

hajlítása és nyújtása is segíti. Ezek hiányában az ülőröplabdában a hátrafelé történő 

feladás – főleg ha a bejátszás nem teljesen pontos - nehezített.  

A feladások az ülőröplabdázásban is – a röplabdához hasonlóan - döntően 

(60,93%-ban) kosárérintéssel történnek. Mivel az ülőröplabdában ez a leggyakrabban 

alkalmazott technikai elem, melynek elsajátítása a játék alapfeltétele, így a feladások 

többsége eredményes, pontos (férfiaknál 3,24% jár pontveszteséggel, 16,44% 

megjátszható, 80,32% pontos; nőknél 7,03% jár pontveszteséggel, 39,46% 

megjátszható, 53,51% pontos). A nők mint láthatjuk e tekintetben is le vannak maradva 

a férfiaktól, feladásaik kevésbé pontosak, így játékuk kiszámíthatatlanabb, esetleges, 

nem pedig a begyakorolt taktikán alapul. 
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4. Támadás 

 

A röplabdában engedélyezett 3 érintés közül az utolsó a támadás, melynek célja 

az ellenfél helyzetének megnehezítése ill. közvetlen pontszerzés, a nyitás jogának 

átvétele vagy a nyitásjog megtartása (Garamvölgyi, 1994). A szállóige, miszerint a 

legjobb védekezés a támadás a sportjátékokban is megállja a helyét.  

Az épek által űzött röplabda játékban a három maximálisan engedélyezett érintés 

kijátszását figyelhetjük meg, 

itt a támadó érintést az esetek 

döntő többségében a feladás 

előzi meg. A második 

labdából való támadás csak 

ritkán, az első labda 

visszatámadása pedig csak 

elenyésző százalékban (szinte 

kizárólag eredményes sánc 

esetén) fordul elő.  Ezzel 

ellentétben az ülőröplabdázók gyakran támadnak az első és a második labdából (ld.: 23. 

ábra). Ezt a jelenséget többféleképpen is magyarázhatjuk. Az ülőröplabda játékban a 

nyitás sáncolása engedélyezett, így lehetőség nyílik a hálón átjövő első labda 

visszatámadására. A másik okot a rossz bejátszások korrigálásának nehézségében 

kereshetjük. A harmadik ok a labdamenetek és akciók röplabdához viszonyított 

gyorsasága (az alacsonyabb háló és a kisebb pályaméret miatt), mely pontatlanabb és 

kiszámíthatatlanabb játékhoz vezet. Mint azt az ábrán is láthatjuk, a nők esetében még 

gyakoribb az első és a második labdából történő támadás, mint a férfiaknál. A játék a 

két nem között e tekintetben szignifikáns különbséget mutat. Az ok abban rejlik, hogy a 

nők pontatlanabb nyitása és támadásvédése okán gyakran az első, védekező érintés 

visszamegy az ellenfél térfelére (ld.: nyitásfogadás és védekezés fejezet), és ezáltal 

támadó érintéssé válik. Vizsgálatunk eredményei azonban arra is rámutattak, hogy 

szignifikáns különbség van az eredményesség tekintetében az első, a második és a 

harmadik labdából történő támadások között. Az első és a harmadik labdából történő 

támadások közel azonos arányban vezetnek pontnyereséghez (1. labdából való támadás 
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23. ábra: Az első, a második és a harmadik labdából való 
támadások aránya a férfi és a női ülőröplabdában 
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27,18%-ban, a 2 labdából történő támadás  28,99%-ban jár pontnyereséggel), a 

hibaszázalék azonban míg az első esetben csak 4,37%, a harmadik labdából történő 

támadás esetén 23,67%-os. 

A fenti okra vezethetjük vissza a férfiak és nők között a támadóérintésben 

használt technikai elemek közötti szignifikáns különbséget. Bár a férfiaknál és nőknél is 

az ütés a leggyakrabban alkalmazott támadó technikai elem, ennek arányában eltérés 

mutatkozik. Míg a férfiaknál a sánc mint támadó érintés, majd az ejtés következik a 

sorban, a nők az ejtés után a kosárérintéssel való támadást alkalmazzák a leggyakrabban 

(ld.: 24. ábra), melyet ugyancsak a pontatlan nyitásfogadásokra és támadásvédésekre 

vezethetünk vissza.  

 

Az ütés eredményességét nagymértékben befolyásolja a feladás minősége, hiszen az 

ülőröplabdázók „talajhoz való kötöttsége” következtében a rossz feladások korrigálása 

nehéz, bizonyos esetekben kivitelezhetetlen. A túl magasan feladott labdák egyrészt 

megnehezítik a hatékony támadást, hiszen az ellenfélnek így több ideje marad 

védekezési formációjának kialakítására és az optimális sáncpozíció felvételére, másrészt 

azonban segítik a támadó játékos helyzetét, akinek így több ideje marad az ellenfél 

védekezésének gyenge pontjainak feltérképezésére és ennek kihasználására a 

támadásban (pl.: rosszul helyezkedő sánc esetén a lefedetlen zónába való ütés). Az 

alacsony feladások a támadó és védekező játékosok helyzetét egyaránt megnehezítik. 

Férfi ülőröplabda
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24. ábra: A férfi és a női ülőröplabdában a támadás során alkalmazott technikai elemek 
százalékos megoszlása 
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Nemcsak a feladó játékos befolyásolhatja labdáinak íve, sebessége és a hálótól 

való távolsága által a támadás minőségét és eredményességét, hanem a támadó 

játékosnak is módjában áll az ütését variálni annak helyezése és erőssége által. 

Megfigyeléses vizsgálatom eredményei azt bizonyították, hogy sem a támadás 

végrehajtási helye, sem pedig az ellenfél térfelére érkezésének helye nem befolyásolja 

az eredményességet. A feladásokból már kiderült, hogy a legtöbb támadás a 4-es helyről 

történik (az első és második labdákból történő támadásokkal együtt 28,24%), közel 

azonos arányú a másik két első soros játékos támadásának aránya (2-es helyről történik 

a támadások 25,27%-a és 3-as helyről a támadások 25,54%-a). E a sánc számára azt 

jelenti, hogy a játék minden szakaszában fel kell készülni az ellenfél bármely első soros 

posztjáról végrehajtott támadására. A hátsó soros támadások relatív magas arányát 

(17,84%) a pontatlan támadásokra és a sánc elkerülésének tágabb lehetőségére 

vezethetjük vissza. A támadásnak az ellenfél térfelére való becsapódási helye színes 

képet mutat és nem áll összefüggésben az eredményességgel. A legtöbb támadás a 6-os 

helyre, a pálya közepére érkezik, ez azonban mindössze a támadások 15,4%-át jelenti. A 

többi támadás a pálya többi területén eloszlik, 6,87%-ban pedig a támadások a sáncot 

érintve pattannak a pályára, így ezek becsapódási helye kiszámíthatatlan. A sáncról 

autra (pályán kívülre) ütött labdák aránya 3,38%.  

 

5. Sánc 

 

Az ülőröplabdában a sánc a leggyakrabban alkalmazott technikai elem. Ennek 

oka több tényezőre vezethető vissza. Míg az álló röplabdában a nyitás sáncolása tilos, az 

ülő játékban ez a játék gyorsasága miatt engedélyezett. Másrészt az első sorköteles 

ülőröplabda játékosokra jellemző, hogy kezüket végig a hálószint közelében ill. a 

hálószint fölött tartják - sáncolásra készen - mindaddig, amíg a labda ellenfelük térfelén 

van, annak érdekében, hogy a váratlan támadások ellen – mint azt az előző fejezetben 

láthattuk - védekezzenek. Ennek következtében az összes sáncot nem regisztráltuk, csak 

azokat, amikor a sánc támadó érintés ellen irányult (beleértve a nyitást is). 

A sáncolás nemcsak a védekezés egyik eszköze, hanem a támadásban is fontos 

szerepet tölt be, melyet a sáncolás eredményességére vonatkozó megfigyelésem is 

bizonyított (25. ábra). E tekintetben a férfiak és a nők játéka között szignifikáns 
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különbséget nem találtunk, az viszont befolyásolta az eredményességet, hogy mely 

játékelem (nyitás vagy egyéb támadó érintések) sáncolása történt. Míg a támadó 

érintések sáncolása 20,25%-ban eredményes, sőt, 10%-ban pontnyereséget is biztosít a 

csapat számára, a nyitásoknak 83,45%-a elkerüli a sáncot. Ez alátámasztja azon 

gyakorlati megfigyelést, miszerint a nyitás sáncolásának az elsődleges célja nem a 

pontszerzés, hanem hogy megakadályozza a lapos, gyors, kemény nyitások 

alkalmazását.   

  

A sáncot nemcsak a játékban betöltött szerepe alapján oszthatjuk csoportokra. A 

sáncfalat alkotó játékosok száma alapján megkülönböztetünk egyes, kettes és hármas 

sáncot. Eredményesség tekintetében szignifikáns különbséget nem találtunk a sáncoló 

játékosok számának függvényében. Azt azonban megállapíthatjuk, hogy míg a 

nyitásokat 34,8%-ban 3, 42,24%-ban 2, 21,93%-ban pedig egy játékos sáncolja, a 

támadásokat nagyon ritkán, mindössze 3,25%-ban sáncolja 3 játékos, az esetek 

többségében (54,75%) 2 játékos alkotja a sáncfalat. A nyitások sáncolása során a 

játékosok egymástól távol helyezkednek el a pályán (két sáncoló esetén az egyik játékos 

a 4-es, a másik játékos a 2-es helyen), támadásvédéskor a játékosok közös sáncfal 

alkotására törekszenek a támadással megegyező helyen. A röplabdához hasonlóan a 

center játékos szélről és középről történő támadás esetén egyaránt részt vesz a sáncfal 

kialakításában, így nem csoda, hogy ő érinti leggyakrabban a labdát. 

Az ülőröplabdában a sáncolást még egy szempont alapján feloszthatjuk, 

méghozzá az alapján, hogy hány kézzel hajtja végre a játékos a blokkolást. Így 

megkülönböztetünk egykezes és kétkezes sáncot. A mai élmezőnyben próbálják az 

edzők a fizikálisan legalkalmasabb játékosokat kiválasztani az ülőröplabdára. Míg 

alacsonyabb szinten abból kifolyólag, hogy az ülőröplabda játékát játszó sérültek között 

Nyitások sáncolásának eredményessége
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25. ábra: A nyitások és a támadó érintések sáncolásának eredményessége az ülőröplabda játékban.
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előfordulnak olyanok, akik egyik felső végtagja hiányzik, illetve az ülőegyensúly 

megtartásához bizonyos esetekben szükséges az egyik karra való támaszkodás, a 

játékban gyakrabban alkalmazzák az egy kezes blokkot, mint a két kézzel végzettet. Az 

élmezőnyben azonban az egy kezes sánc csak kényszerhelyzetben, elenyésző 

százalékban kerül alkalmazásra, így dolgozatomban ezen felosztással nem is 

foglalkozom. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy az ülőröplabdában a sáncolás jelentősége 

hatványozottabb, mint a röplabdában, hiszen: 

• azáltal, hogy a nyitások sáncolása engedélyezett, az ellenfél első támadó érintését, a 

nyitás erősségét gyengíti, 

• segíti a minél kedvezőbb nyitásfogadási alakzat kialakítását, hiszen a blokk lefedi a 

pályának azon területeit, ahol a gyengébb nyitásfogadó játékosok vannak, 

• befolyásolja az ellenfél nyitását, aki a sáncfal elkerülése érdekében csak 

meghatározott helyekre képes nyitni, 

• rákényszeríti az ellenfelet, hogy magasabb ívben üsse át a nyitását, ezáltal az 

könnyebben bejátszhatóvá válik, 

• a kisebb játékterület következtében a sánc relatív nagyobb terület lefedését 

biztosítja, mint az álló röplabdában. 

• A sáncolás hatékonysága nagyobb az ülőröplabdában, hiszen az álló röplabdában a 

blokkolás optimális végrehajtását nehezíti az időzítés problémája, azaz a labdával 

való találkozáshoz a megfelelő időben való felugrás. Ezt az ülőröplabdában a sánc 

pillanatában az egy helyben ülés következtében nem tapasztalhatjuk. Az is igaz 

azonban, hogy míg a röplabdában az ugrás nagyságával kompenzálható az 

alacsonyabb testmagasság, az ülőröplabdában az alacsonyabb ülőmagasság ill. 

érintőmagasság hátrányt jelent a sáncolásban.  
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7. Megbeszélés 
 

Vizsgálataim a fogyatékos emberek sportjának több területére kiterjedtek. A kapott 

adatok szakirodalommal való összehasonlítása eredményeként, illetve az eredmények 

hátterével kapcsolatosan, témakörönként csoportosítva az alábbiakat állapíthatjuk meg. 

 

A röplabda edzők vizsgálata során született eredményeim nem voltak 

meglepőek, hiszen megegyezést mutatnak a szakirodalmi adatokkal.  Széles körben 

elterjedt nézet, hogy az edzői ismeretek és edzésmódszerek fejlődése nem tartja a lépést 

a mozgáskorlátozottak sportjának rohamos fejlődésével (Sherill, 1984, pp. 3). Ezen tény 

egyik oka a fogyatékosok sportjában tevékenykedő edzői képesítéssel rendelkező 

szakemberek hiánya, melyet Nádas vizsgálati eredményei is bizonyítanak (Nádas, 2003; 

Szekeres, 2003). Dorogi László vizsgálati eredményei – eredményeimmel egyezően - 

kimutatták, hogy az edzőképzés fogyatékos emberek sportjának ismeretével való 

bővítése szükségszerű lenne (Dorogi, 2006), hiszen az edzők nem rendelkeznek 

elegendő ismerettel a mozgáskorlátozott személyek sportjáról. Dorogi vizsgálati alanyai 

a speciális ismeretek hiánya okán utasították el a fogyatékosok melletti edzői 

tevékenységvállalást (Dorogi, 2006). Vizsgálatom azonos eredményt mutat, az 

edzésvállalás lehetőségét – fogyatékos emberek mellett - annak ellenére elutasítja a 

röplabda edzők 62%-a, hogy elvben 80%-uk támogatja a fogyatékosok élsportját, az ok 

pedig amire többségükben hivatkoznak az ismerethiány. Az elutasítók aránya vizsgálati 

eredményeinkben alacsonyabb, mint amelyet Dorogi vizsgálatában találunk (Dorogi, 

2006). Érdekes az eredmény, miszerint az „igenlő” (edzést vállaló) és „nemleges” 

(edzést nem vállaló) választ adók között sem korban, sem a nemek, sem pedig iskolai 

végzettség tekintetében szignifikáns különbséget nem találtunk, hiszen nemzetközi 

vizsgálatok eredményei azt bizonyítják, hogy az előítéletességet, ennek fokát 

befolyásolja a nem és az iskolai végzettség szintje egyaránt. A férfiak előítéletesebbek a 

nőknél, az iskolai végzettség növekedésével pedig csökken az előítéletesség (Kálmán és 

Könczei, 2002). Vizsgálatom tehát a sport tekintetében megcáfolja ezen állítást.  

A kapott eredmények alapján az edzői tevékenység elutasításának három 

leggyakrabban megjelölt oka – fontossági sorrendben - az ismeretek hiánya, az 

időhiány és a fogyatékos emberekkel való foglalkozás lelki háttere. A fent vázolt 3 
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leggyakoribb ok közül, mely miatt a röplabda edzők az ülőröplabda edzői tevékenységet 

visszautasítanák, az „időhiány” az, melyre a legkisebb befolyással bírunk. Köztudott 

azonban az a mondás, hogy az embernek arra van ideje, amire időt szakít. Ennek 

értelmében az ülőröplabdára való időfordítás akkor valósulhatna meg, ha a fogyatékos 

emberekkel való foglalkozás vonzóbb alternatívát (nagyobb anyagi és erkölcsi 

megbecsültséget) kínálna a szakedzők számára, minta az épekkel való foglalkozás. 

Mindez azonban további összefüggésre mutat rá, hiszen az erkölcsi megbecsültség 

csakis abban az esetben valósulhat meg, ha a fogyatékos személyekhez való 

hozzáállásunk is pozitív irányba változik. Hazánkban – bár az utóbbi évek fejlődése 

látványos - a testi fogyatékos személyek szegregációja több területen is megfigyelhető. 

Véleményem szerint ez az a tényező, melynek következtében – mivel ritka az ép és a 

fogyatékos ember közötti közvetlen kontaktus - a mozgáskorlátozott emberrel való 

foglalkozás, maga a sérült ember „látványa” szánalmat, rosszabb esetben „ellenérzést” 

vált ki az ép embertársakból. A probléma megoldása felé való közelítést az 

integrációban látom.  

Véleményem szerint a legkönnyebben változtatható tényező az „ismerethiány” 

megszűntetése. Az ülőröplabdázással – és más adaptált sportágakkal - kapcsolatos 

alapismeretek átadása részét képezhetné a szakedzői képzésnek, nemcsak 

mozgáskorlátozott emberek egy sportága, hanem a fogyatékos személyek egyéb verseny 

és szabadidős sporttevékenysége területén. 

 

Az olimpiai és paralimpiai mozgalom összehasonlítása által kapott 

eredményeimet az alábbiakkal magyarázom. 

A dokumentumok és számadatok a résztvevőszám alapján a paralimpiai játékok 

történetében a 1984-es évben mutatták arányaiban a legmagasabb résztvevőszámot az 

olimpiai résztvevőszámhoz viszonyítva. Ezen adatot véleményem szerint arra az okra 

vezethetjük vissza, hogy a szocialista országok bár az olimpián való részvételt 

megtagadták, a paralimpiát nem tartották oly rangos eseménynek, hogy hátrányos 

helyzetű versenyzőiknek a versenyeken való részvételét megakadályozzák. Más 

vélemény szerint 1984-ben a paralimpiát az olimpia előtt rendezték meg, így politikai 

döntés halogatásának következménye, hogy bár az olimpián való részvételt megtiltották 

a szocialista országoknak, a paralimpiát azonban ez a határozat még nem érintette 
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(Nádas, 2005). A magyar csapat tekintetében magyarázatul szolgál az a tény is, hogy 

1976-ban politikai okok miatt hazarendelték a magyar csapatot a paralimpiáról, 1980-

ban pedig nem is kaptunk meghívást a játékokra (hiszen nem voltunk egyetlen sérülés-

specifikus szervezet tagjai sem) így négy évvel később nem szerettek volna ismételten 

ilyen –a sérült embereket érintő- negatív döntést hozni. 

Mind nemzetközi, mind pedig a hazai résztvevőszám tekintetében 

megállapíthatjuk, hogy a paralimpiai résztvevőszám (az első két hivatalosan 

megrendezett játéktól eltekintve) meghaladja az olimpiai létszám 10%-át, azaz azt a 

százalékarányt, amely a fogyatékos egyének populációban való előfordulását jellemzi. 

Ez azonban azt is jelenti, hogy elméletileg könnyebb kijutni a paralimpiai játékokra, 

mint az olimpiára. A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság annak érdekében, hogy a 

paralimpiai győzelem eszmei értéke növekedjen, a résztvevőszám korlátozását és a 

kategóriák összevonását tervezi. 

A sportágak és versenyszámok tekintetében kimutatott adatok ugyancsak 

érdekesek. Míg az olimpián a sportágak, a paralimpián a versenyszámok 

kínálatának növekedésével találkozunk. Ezen eredményt arra a tényre vezethetjük 

vissza, hogy a sérült egyének sportági kínálata - annak következtében, hogy nem 

minden sportág adaptálható az eltérő károsodással rendelkező egyének számára - nem 

bővíthető a végtelenségig, az esélyegyenlőség megteremtése azonban eltérő kategóriák 

létrehozását és kialakítását teszi szükségessé, melyek a versenyszámok bővülésének 

irányába hatnak. 

A paralimpiai sportágak kapcsán ugyancsak érdekes a felismerés, miszerint az 

esztétikai, pontozásos sportok hiányoznak a versenyzési lehetőséget biztosító 

sportágak sorából. Ezen tényt a napjaink - ép és egészséges - emberideáljának 

meglétére vezethetjük vissza. A 21. századi ember tökéletességre, egészségre és épségre 

való törekvése évtizedekig ellentmondásban állt azzal, hogy egy sérült, testi fogyatékos 

emberre, mint esztétikumra tekintsen. Az utóbbi évtizedek esélyegyenlőségi harcai és a 

részben a törvényi szabályozások hatására létrejövő fogyatékos személyekkel szembeni 

szemléletváltozás eredményeként a Pekingi Paralimpiai Játékokon már – bemutató 

jelleggel - kerekesszékes tánc sportágban is indulhatnak a sérült sportolók (IPC). 

Mint az az eredményekből kiderült, az olimpián és a paralimpián egyaránt a 

sportjátékok teszik ki a versenyzésre lehetőséget biztosító sportágak többségét, a 
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magyarok számára azonban nem tartoznak a sportjátékok az eredményekben                  

– érmekben - gazdag sportágak közé. Ezen tény egyik oka, hogy a sportoláshoz 

szükséges speciális eszközök (pl.: speciális kerekesszék a kosárlabda sportágához) 

beszerzése – főleg csapatszinten - óriási anyagi ráfordítást igényelne. A másik ok az, 

hogy ezen sportágakban (pl.: röplabda, kosárlabda, tenisz) az olimpián sem vagyunk 

eredményesek.  

Egy ország gazdasági helyzetének az adott országban sportot űzők számával 

való összefüggését egyes irodalmak cáfolják (Palm, 1991), mások azonban úgy látják, 

hogy kifejezetten a fogyatékosok sportjában lehet összefüggés a gazdasági helyzet és a 

sportolók száma között, hiszen itt a speciális eszközök beszerzése óriási anyagi terhet ró 

a versenyzőre ill. sportegyesületére (Földesiné, 1994). Vizsgálati eredményeim az 

olimpiai és paralimpiai eredményeknek az országok aktuális gazdasági helyzetével való 

lineáris összefüggését cáfolták, az olimpiai és paralimpiai ranghelyek összefüggését, 

korrelációját azonban kimutatták. Az eredményekből tehát arra a következtetésre 

jutottam, hogy az az ország, amely az épek olimpiai felkészülését – gazdasági 

helyzetétől függetlenül - támogatja, hasonlóan nagy hangsúlyt fektet a 

paralimpikonok felkészítésére is. 

 

Dolgozatomban vállalkoztam a fogyatékos emberek sportjában tevékenykedő 

jó edző ismérveinek meghatározására. Számos szakirodalom foglalkozik a jó edző, a jó 

pedagógus témájával, feladatainak, szerepének meghatározásával (Bazylewicz, 1997; 

Gombócz, 1998; Robbins, 2002; Bironé, 2004). Utópisztikus elképzelések vannak arra 

nézve, hogy milyen személyiségi vonásokkal, milyen képességekkel és készségekkel 

kell rendelkeznie egy jó edzőnek. A kérdésre választ keresve tehát nehézségbe 

ütköztem, hiszen egy sportoló sikere az edző és tanítvány együttműködésének, 

kooperációjának eredménye. Az irodalmakkal egybevágóan jómagam is sokoldalú 

tudás meglétének szükségességét találtam. 

 A sportolók véleményének kortól, nemtől és a sérülés keletkezésének 

időpontjától – két tényező kivételével - való függetlenségét a megkérdezettek életkorára 

(34,01±10,26 év) és több éves sportolói tapasztalatára (13±10 év) vezetem vissza. Az 

azonban kiderült, hogy a szerzett károsodással rendelkező sportolók számára fontosabb 

a megnyerő életforma, mely eredményt arra vezetem vissza, hogy a születéstől sérült 
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sportolók – amennyiben sporttevékenységüket fiatalon kezdték - edzőjükben nevelőt, 

példaképet is látnak, ezért elvárják, hogy ő mindennapi életében is jó példát mutasson. 

Vizsgálatom eredményei rámutattak a fogyatékos sportolók edzőikkel szemben 

támasztott legfontosabb elvárásaira. A nyugodtság, önuralom, türelmesség iránti 

igény – mint a második legfontosabb edzővel szembeni elvárás - hátterében 

véleményem szerint több tényező áll. Súlyosabb sérülések esetén például a fejlődés 

mértéke csak csekély lehet, ill. csak lassan jelentkezik, így mind az edző, mind pedig a 

sportoló oldaláról óriási türelemre és kitartásra van szükség. A türelmesség iránti igényt 

továbbá arra vezethetjük vissza, hogy sérülés hatására a sérült személy személyisége 

megváltozik (Laczkó, 1986), lelkileg instabilabbá, sérülékenyebbé válik (Kálmán és 

Könczei, 2002), ezen okból pedig a vele szembeni türelmességre, toleranciára vágyik.  

A sportolók őszinteség elvárása az edzőtől ugyancsak jelentős (ez a sérültek 

számára a harmadik legfontosabb tulajdonság), és egybevág azon vizsgálati 

eredményekkel, melyek kimutatták, hogy napjainkban a fogyatékos sportolók azt 

szeretnék, hogy ne a fogyatékost, hanem a sportolót lássák benne embertársai 

(Robbins, 2002), sportolóként pedig nem szánakozást és vigasztalást, hanem reális 

értékelést, őszinteséget várnak el edzőiktől. 

Elgondolkodtató az eredmény, miszerint a paralimpiára készülő sportolók 

áldozatként értékelik meg a velük való foglalkozást, hiszen 38,8%-uk (14 fő) az edző 

áldozatkészségének szükségessége mellett foglalt állást. Mivel az ép sportolóknál ezen 

elvárás nem jelenik meg a 10 legfontosabb követelmény között, az eredményekből azt a 

következtetést vonhatjuk le, hogy a sportolók sérülés hatására bekövetkező önértékelési 

zavara az edzőkkel szembeni elvárásokban is megmutatkozik. Nem egy kihívást jelentő 

feladat elvégzéseként értékelik az edző munkáját, a velük való foglalkozást, hanem 

hálásak azért, hogy az edző foglalkozik velük is, azaz „áldozatot hoz”. 

Az edző általános intelligenciájának elvárása a paralimpiára készülő sportolók 

körében visszavezethető egy bizalmi kapcsolat szükségességére a fogyatékos személyek 

sportjában. Náluk az edzés, felkészülés folyamán gyakran felmerülhetnek olyan 

egészségügyi problémák, melyek őszinte megbeszéléséhet az edző intelligenciája 

szükségeltetik.  

Megállapíthatjuk továbbá, hogy a sportoló és edző közötti kölcsönös bizalom a 

kiemelkedő eredmények elérésének szempontjából kiemelten fontos a sérült sportolók 
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számára. Eredményeimmel egybevágóan (a megkérdezett válogatott sportolók 72,2%-a 

azonosnak érzi az edzőjének belé, és neki az edzőjébe vetett hitét és ezt 47,22%-ban 

ötösre értékelték) a szakirodalmi adatok is azt mutatják, hogy a sportban is helytálló a 

megállapítás, miszerint a teljesítmény az elvárásokhoz alkalmazkodik (Robbins, 2002). 

Az edzők sportolóval való viselkedése befolyásolja a sportolót. A versenyző megérzi a 

belévetett hit meglétét, vagy hiányát és ennek megfelelően teljesít. Azok a sportolók, 

akiknek jó teljesítményében edzőjük nem bízik, alacsonyabb teljesítményre képesek, 

mint azok, akik bizalmat élveznek. A jó teljesítményhez ugyanakkor a sportolónak is 

bíznia kell az edző által választott módszerek és eszközök hatékonyságában. Érdekes 

azonban az is, hogy azon sportolók, akik eltérően értékelik edzőjüknek belé, és nekik 

edzőjükbe vetett hitét, 60%-ban úgy gondolják, hogy ők jobban bíznak az edzőben, mint 

az edző bennük. Ezt az eredményt a sérülés hatására az esetek nagy részében fellépő 

önbizalom hiányra és önértékelési zavarra (Laczkó, 1999) vezethetjük vissza. Az edző 

szempontjából azonban ez az eredmény azt jelenti, hogy a fogyatékos sportoló 

nagyobb biztatást igényel, mint ép sporttársa. 

A fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzők feladatai a kapott eredmények és az 

irodalmi adatok (Bazylewicz, 1997; Robbins, 2002) feldolgozása és összegzése alapján 

három fő terület köré csoportosíthatók. Az edzőknek fizikális fejlesztéssel kapcsolatos, 

pszichés területeket érintő és a rehabilitáció területére kiterjedő feladatokat egyaránt 

el kell látniuk.  

A fogyatékos sportolókkal foglalkozó „jó edző” ismérveit az alábbiaknak 

megfelelően összegezhetjük: 

• Megfelelő szakmai tudással rendelkezik, mely általános és speciális ismereteinek 

meglétét jelenti. Ismeri a fogyatékosságból adódó hiányosságok kompenzációs 

lehetőségeit az adott sportágban, és ezáltal segíti a sportoló erősségeire építve a 

maximális lehetőségek kiaknázását, a hátrányok csökkentésének lehetőségeit. Ismeri 

sportolói pszichikai és fizikális képességeit, és edzésmódszereit ennek megfelelően 

választja meg, ugyanakkor megtalálja az egyensúlyt a fizikai és pszichés fejlesztés 

között. Az edzéseszközöket és edzésmódszereket a károsodás függvényében, az 

egyéni elvárásoknak, lehetőségeknek megfelelően alkalmazza. 



 125

• Türelmének köszönhetően megfelelő időt biztosít a sérült ember számára a 

fejlődéshez, nem a lehető legrövidebb idő alatt akar minél magasabb célokat elérni 

versenyzőjével. 

• Törekszik arra, hogy a sportoló az első edzésen bizonyítási vágyát kielégítse, és 

ezáltal pozitív élménye származzon az edzésről. Pozitívan áll sportolóihoz, biztatja 

őket, segíti önbizalmuk kialakulását. A sportolók számára a sikerélmény rendszeres 

biztosítása elengedhetetlen fontosságú, hiszen a sikerélmény, - különösképpen ha 

külső elismerés, megerősítés követi - a tanulás öröméhez, az önbizalom 

fokozódásához vezet. Ezt az igénynívó emelkedése követi, mely megnöveli az egyén 

adott tevékenység iránti érdeklődését, a motivációt, mely a további eredményesség 

és az újabb sikerek kulcsa. A folyamat ezáltal öngerjesztő jellegűvé válik (Zrinszky, 

1995). 

• Őszinteségével segíti sportolója reális önértékelésének kialakulását. Tisztában van 

a sportoló sérültségéből adódó képesség-korlátaival, a kategorizációs rendszer 

sportoló számára jelentős vonatkozásaival, és elvárásait ennek megfelelően 

alakítja. Képes sportolója elé egy reális „tükröt” állítani, a személyiséget kívánt 

módon és irányban fejleszteni. 

• A kölcsönös bizalom kiépítése és fenntartása érdekében mindig megközelíthető, 

hozzáférhető marad sportolója számára, vele közvetlen, baráti viszonyt alakít ki. 

Az ép sportolókhoz viszonyítva közvetlenebb kapcsolat jellemzi a sportolóval, 

annak érdekében, hogy sérülés sportteljesítményt érintő következményeit minden 

körülmények között meg tudják beszélni. A fogyatékos sportolók esetében gyakran 

merülnek fel olyan, a fogyatékosság tényéből adódó problémák, melyek megoldása 

csak egy szoros, bizalmi kapcsolat esetén lehetséges. 

• Tisztában van sportolójának céljaival, és ezt saját céljaival egyezteti. Gyakran 

tapasztaljuk az élsportból érkező fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzők között, 

hogy ők jobban vágynak a győzelemre – és rosszabbul viselik a vereséget -, mint 

tanítványuk (Robbins, 2002). A közös célok megteremtése alapvető fontosságú a 

közös munkához.  

• Kifejezetten fiatal sportolói korban fontos, hogy az edző megtanítsa tanítványainak, 

hogyan ültessék át a sportbeli teljesítményt a mindennapi életbe, és ezáltal 

motiválják őket (pl.: „ha erősebb leszel, könnyebben beemeled a kerekesszéked az 
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autóba”). Az edző meg kell, hogy tanítsa tanítványának, hogyan küzdje le 

hátrányait és váljon eredményessé a mindennapokban. 

• Az egészség fenntartása, mint legfontosabb célkitűzés mindig az edző szemei előtt 

kell, hogy lebegjen. 

 

A motiváció kialakítása és fenntartása, mint láthatjuk, az edzői feladatok közé tartozik 

függetlenül attól, hogy károsodott vagy ép mozgatórendszerű sportolóval állunk 

szemben. A sportolói motivációt érintő eredményekkel kapcsolatban az alábbiakat 

állapíthatjuk meg. 

Ép sportolók vizsgálati tapasztalatai bizonyítják, hogy a sporttevékenység fiatal 

korban való megkezdése nem belső szükségletből fakad, mindenképp külső 

motivációra, külső hatásra van szükség, mely nélkül – pusztán kíváncsiságból - kevés 

gyermek kezd el rendszeresen edzésre járni (Bironé, 2004). Ép sportolók esetén a 

legnagyobb hatást a sportolásra nevelés tekintetében a sportoló szülőknek, ezen belül az 

apának tulajdonítják (Zoerink, 1992). A magyar fogyatékos sportolók 

sportpályafutásának megkezdésével kapcsolatos vizsgálati eredményeim eltérnek a 

nemzetközi irodalomban említettektől. Míg a születéstől fennálló sérült emberek 

esetében Zoerink a terapeuta, Furst pedig a barátok elsődleges - sportolás megkezdésére 

motiváló szerepét - hangsúlyozzák, a szerzett sérülésű sportolók esetében - annak 

következtében, hogy a többség már a sérülés bekövetkezése előtt is sportolt - a sport 

iránti igény fennmaradására utalnak (Zoerink, 1992; Furst, 1993). A magyar paralimpiai 

válogatott keretet feltérképező kérdőíves vizsgálatom ettől eltérő eredményeket hozott. 

Magyarországon a veleszületett károsodású sportolók többségét szülei, a szerzett 

károsodású egyének többségét pedig barátai ösztönözték sportolásra. Véleményem 

szerint az eltérés hátterében az országok rehabilitációs struktúrájának különbözősége áll, 

illetve az, hogy a hazai szakemberek kevésbé tájékozottak a fogyatékos emberek 

versenysport lehetőségeivel, ezek specialitásaival, elérhetőségeivel kapcsolatosan, így 

számukra a sportot csak a rehabilitációs tevékenység részeként alkalmazzák. A szülők 

azonban mindent megtesznek annak érdekében, hogy gyermekük életét teljesebbé 

tegyék (Kálmán és Könczei, 2002), így a fogyatékosság ismeretanyagában elmélyedve a 

sportolási lehetőségekre is rábukkannak. A barátok családdal szembeni erősebb hatását 

a szerzett sérültek esetében egyrészt annak tulajdonítom, hogy a sérülés bekövetkezése 
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bizonyos esetekben már felnőtt korra tehető, amikor a családi hatás lecsökken, másrészt 

pedig arra vezetem vissza, hogy a születésüktől sérült gyermekek barátai gyakran 

ugyancsak sérült gyermekek, akik többsége nem sportol, így társát sem buzdítja fizikai 

aktivitásra. 

A sportolásra motiváló tényezőkkel kapcsolatos eredmények, illetve ezen belül 

az eltérő sportágak kipróbálására vonatkozó adatok kapcsán szeretnék a fogyatékos 

sportolók kiválasztásáról illetve kiválasztódásáról szót ejteni.  

Míg az épek versenysportjában a sportági kiválasztást döntő mértékben 

meghatározzák az alapvető potencialitások és a sportágban mutatott fejlődőképesség 

(Rigler, 2003), a fogyatékos személyeknél egy adott sportág kiválasztásakor nem 

szabad figyelmen kívül hagynunk –természetesen a fent említett tényezők mellett - az 

alapelváltozás ill. a károsodás típusát, jellegét, kiterjedését és fennállásának 

időtartamát. A helytelenül megválasztott sportágban végzett rendszeres testedzés 

másodlagos károsodást okozhat, mely az alapelváltozás súlyosbodásában, 

mozgáskorlátozottság esetén deformitások, arthrózisok és degeneratív elváltozások 

formájában egyaránt megnyilvánulhat (Benczúr, 1992). Míg az épek esetében 

kontraindikációról nem, esetleg az alapvető potencialitás alacsony szintjéről 

beszélhetünk, a fogyatékos egyéneknél a kiválasztó folyamat első lépése azon 

sportágak kiválasztása, melyek a sportoló számára egészségügyi szempontból nem 

ellenjavalltak. A sérülés típusából és a csökkent (alacsonyabb számú) lehetőségekből 

adódóan leszűkül az alternatívák száma, s így a kiválasztási folyamat spontán megy 

végbe, és helyesebb inkább kiválasztódásról beszélnünk. 

 Nem volt meglepő számomra, hogy a sportolásra motiváló tényezők idővel 

változnak, hiszen az ép sportolóknál –irodalmi adatok alapján- ugyanezt a folyamatot, 

változást tapasztalhatjuk abban az esetben, ha hosszan tartó sporttevékenységről 

beszélünk (Halmos, 1994; Biróné, 2004). 

Vizsgálatom eredményeként megállapítom továbbá, hogy fogyatékos sportolók 

edzésekor fokozottan ügyelni kell az edzéseszközök és módszerek alkalmazásának 

egyéni elbírálására és differenciált megválasztására. A paralimpiára készülő 

élsportolók többségének (61,1%) célja a sportolással az egészség megőrzése, így az 

elkerülhető sérülések, az irreálisan magas, a szervezetet, a meglévő képességeket 

károsító, rontó terhelések a sporttól való elfordulást eredményezhetik.  
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Az ülőröplabdázással kapcsolatos eredményeim az ülőröplabda játékosra és az 

ülőröplabda játékra egyaránt kiterjednek. 

Az ülőröplabda játékos kiválasztásával kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a 

sérülés jellegét mindenképp szükséges figyelembe vennünk annak megítéléséhez, hogy 

kinek ajánljuk a játékot, hiszen a fogyatékosok sporttevékenységének elsődleges célja a 

megmaradt mozgási funkciók fenntartása, lehetőség szerinti javítása, a másodlagos 

károsodások kialakulásának megelőzése. Az ülőröplabdázás – élsportolói szinten - 

alsó végtaghiánnyal ill. alsó végtagot érintő egyéb károsodású (pl.: végtagrövidülés) 

sportolók számára ajánlott leginkább. Vizsgálatom eredményeiből kiderült, hogy a 

természetes szelektálódás (kiválasztódás) hatására a kiemelkedő szintű játékosok 

többségében ezen sérülési típussal rendelkező sportolók köréből kerülnek ki. Ez az 

eredmény az 1980-as évek vizsgálati eredményeivel egybevág, hiszen Frinks és 

Verkoelen vizsgálatai is az amputált játékosok, majd a gyermekparalízis járvány 

áldozatainak leggyakoribb előfordulását tapasztalták ülőröplabdázók körében (Frinks és 

Verkoelen, 1981). Ezen sérülés-specifikus kívánalom az egyik oka az utánpótlás 

hiányának, mely az ülőröplabda sportág egyik legégetőbb és legsúlyosabb problémája. 

A magyar bajnokságban induló csapatok száma alapján 70-80 főre becsüljük a hazai 

ülőröplabdázók számát. Vizsgálataim megállapították, hogy Magyarországon a 

versenyzők közel fele (43%-a) nem rendelkezik semmilyen mozgásszervi 

fogyatékossággal, azaz a mezőnynek majdnem a felét ép játékosok teszik ki. Ez egy 

részről pozitívnak értékelendő, hiszen a bajnokság megszűnése fenyegetne minket, 

ha a játékosállomány a felére csökkenne, továbbá az ép sportolók magas százalékos 

arányának előfordulása a bizonyítéka annak, hogy az ülőröplabdázás -a mozgató 

szervrendszerre gyakorolt jótékony hatásán kívül- a társadalmi integráció egy 

lehetséges színtere. Ez pedig pozitívum, hiszen a fogyatékosok sportjának jelentős 

funkciója a sérült egyén társadalomba való integrálása (Földesiné, 1994). Másrészt 

azonban ez azt is jelenti, hogy az ülőröplabdázást már nem tekinthetjük 

egyértelműen a fogyatékosok sportjának magyarországon.  

A mozgáskorlátozott játékosok legnagyobb részét az amputált sportolók 

(38,7%), a gyermekparalízis járvány áldozatai (22,6%) ill. a végtag rövidüléssel 

rendelkező sportolók (19,35%) teszik ki. A gyermekparalízis járvány az 50-60-as 
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években tombolt, áldozatai a mezőny idősebb játékosai. A Sabin csepp feltalálása óta az 

áldozatok száma szerencsére igen csekély. Az alsó végtag szenzoros kiesése 

kontrainikálja a versenyeken való részvételt, hiszen az ülőröplabdát nem 

kerekesszékben, hanem a földön ülve játsszák a sportolók. Az utánpótlást tehát az 

amputált ill. végtaghiányos sportolók között kellene keresni, közülük is azonban azok 

alkalmasak leginkább a játékra, akiknek alsó végtagjuk sérült. Láthatjuk tehát, hogy a 

játék jellege okán a sérülés-típus szempontjából nehéz alkalmas versenyzőt találni. 

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a leszűkült körből nem mindenki alkalmas fizikálisan 

és pszichésen a sportolásra, főként az élsportra. 

Az ülőröplabda versenyzők átlag életkora ugyancsak az utánpótlás hiányát 

mutatja. A 38,3 ± 10,2 évesek korosztályából nehéz kiválasztani azokat a játékosokat, 

akik életkoruk tekintetében a sport szempontjából fejleszthetők és motiválttá tehetők.  

Végül, de nem utolsó sorban a magasabb életkor és a csekély játékosszám a 

játékosok közötti vetélkedés megszűnéséhez vezet. Vizsgálatom eredménye is 

megállapította, hogy az ülőröplabda versenyzők nem kellőképpen motiváltak a 

versenyzésre. A megkérdezettek közül mindössze 6 főnek voltak komoly szándékai az 

ülőröplabdázással, a többiek csak hobbiként űzik a sportágat. Az ülőröplabdázók 

élsportra való alacsony motivációjának hátterében véleményem szerint az is közre 

játszik, hogy a sérült embereket – mint ahogy vizsgálataimból is kiderült – kezdetekben 

a bizonyítási vágy fűti leginkább. Ezen bizonyítást azonban egy csapatsportban 

nehezebb elérni, mint egy egyéni sportágban, hiszen itt 5 hasonlóan motivált 

csapattársra lenne szükség. Így tehát a sportolók inkább az egyéni sport felé fordulnak, 

melyben képesek megvalósítani önmagukat, és bizonyítani. 

Kiemelt céljuk az ülőröplabdázóknak az egészségük megőrzése és állapotuk 

fenntartása, mely maga után vonja a speciális edzésfeladatokat. Az edzés károsító 

hatásának elkerülése kiemelten fontos a fogyatékos emberek 

sporttevékenységében. 

Jelentős továbbá a sérült sportolók ép sportolóknál nagyobb vágya az erkölcsi 

megbecsültségre, melynek oka társadalmunk fogyatékos egyénekhez való, esetenként 

előítéletes hozzáállása (Kálmán és Könczei, 2002). A bizonyítási vágy hátterében 

véleményem szerint az áll, hogy a károsodott egyének a sportban önerőre támaszkodva 

érhetnek el – gyakran kimagasló - eredményeket és ezáltal képesek önállóságukat és 
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kiemelkedő képességeiket bizonyítani a kétkedőknek. Az edzők számára ugyancsak 

figyelemre méltó a kapott eredmény, hiszen a bizonyítás csak akkor valósulhat meg, ha 

a sportoló önmagával szembeni igényszintje reális. Az edző az, akinek egy objektív 

értékelés által óvnia kell a versenyzőt, nehogy elérhetetlen célokat állítson maga elé, 

illetve ő maga is az edzésen megkövetelt feladatok által célok kitűzésére és elérésére 

serkenti a sportolót (Halmos, 1994). Az edző azáltal, hogy segíti a sportoló önmaga 

előtti bizonyítási vágyának kielégítését, fenntartja motivációját és újabb célok elérésére 

serkenti. 

Szembetűnő, ugyanakkor érthető, hogy egy sportolót sem motivált az anyagi 

javak szerzése, mely eredményt egyértelműen magyarázhatjuk azzal a ténnyel, hogy a 

profizmus elterjedése az ülőröplabdázók körében egyáltalán nem jellemző, az 

eredmények hiánya (pl.: paralimpiai érem, világbajnokság győzelem) okán pedig 

abszolút irreális. A motiváció csakis a versenyszellem növekedésével javítható, ehhez 

pedig „versengő” társakra, azaz utánpótlásra lenne szükség. 

 

Dolgozatomban sportág-specifikus ismeretek összegzésére is vállalkoztam. Mérkőzés 

megfigyelésem eredményei – az épek röplabda edzéséhez viszonyítva - speciális 

edzésfeladatok alkalmazásának szükségességére mutattak rá, melyek játékelemekre 

bontva az alábbiak. 

A nyitással kapcsolatos edzésfeladatok tekintetében az alábbiakat fogalmazhatjuk meg: 

• A nyitások hatékonyságának növelése érdekében az ülőröplabdában is ösztönözni 

kell a játékosokat arra, hogy a nyitások végrehajtásánál a nyitózóna területét 

használják ki, és ne ragaszkodjanak a régi nyitózóna területéhez (1-es hely mögötti 

terület). 

• A nyitások helyezését célfelület (pl.: zsámoly) eltalálásával gyakoroltatni kell a 

játékosokkal annak érdekében, hogy nyitásaik többségét ne a pálya közepére 

helyezzék, ahol az ellenfél könnyedén bejátssza azt, hanem merjék az oldal- és 

alapvonalhoz közel eső területek célzásának rizikóját vállalni. 

• Gyakorolják a játékosok a nyitások blokkal szembeni végrehajtását egyrészt annak 

érdekében, hogy képesek legyenek a sáncot elkerülni, másrészt azért, hogy a sáncoló 

játékos kezéről a labdát képesek legyenek kiütni, és ezzel csapatuknak pontot 

szerezni. 
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• A koncentráció fejlesztése a nyitóedzések részét kell, hogy képezze annak 

érdekében, hogy a játszmák között a teljesítményben ingadozás ne legyen! 

• A nyitások végrehajtásának és becsapódásának helye csapatfüggő, mely edzői 

szempontból két dolgot jelent. Egyrészt a csapatok kifigyelhetők, így az edző fel 

tudja térképezni az ellenfelet e tekintetben, másrészt pedig – mivel ez saját csapatára 

is igaz - arra kell biztatni a játékosokat, hogy szervájuk végrehajtási helyének és 

pozicionálásának folyamatos változtatásával próbálják megzavarni az ellenfelet. 

 

A nyitásfogadással és a támadásvédéssel kapcsolatos speciális edzésfeladatok az 

alábbiak: 

• Az ülőröplabdázásban a védekezésben a kosárérintés és a mentő érintések 

használata jellemző, így ezek edzésen való gyakorlása kiemelten fontos. Az 

edzéseken arra kell törekedni, hogy a mentő érintések ne reflexes labdába-nyúlások 

legyenek, hanem begyakorolt mozgásformák, azaz az edzéseken célszerű kiemelten 

gyakoroltatni az egy kézzel végrehajtott és az egyéb mentő érintéseket, beleértve a 

lábbal való labdatovábbítást is. 

• Törekedni kell arra, hogy a játékosok minél gyakrabban alkalmazzák a 

kosárérintést ne csak a nyitásfogadásban, hanem a támadásvédésben egyaránt, 

hiszen ennek hatékonysága nagyobb.   

• Az első labda ellenfél térfelére való visszajátszásának gyakorisága okán két teendő 

is felmerül. Egyrészt a védekezőket fel kell készíteni az egybőli visszatámadás 

hárítására, másrészt a támadó védekezést is gyakorolnia kell minden játékosnak, 

értem ezalatt az ellenfél térfeléről érkező labda sáncolását, ütését vagy ejtését. 

 

A feladással kapcsolatos edzésfeladatok tekintetében az alábbiakat fogalmazhatjuk 

meg: 

• Mivel az élmezőnybeli ülőröplabda csapatok játékát a 4:2-es játékrendszer jellemzi, 

illetve mivel a pontatlan nyitásfogadások elérése a feladó számára sok esetben 

lehetetlen, a feladásra specializálódott játékosoknak is részt kell venniük 

aktívan a támadásban, s így ennek gyakorlása elengedhetetlen fontosságú. 

• Szintén a fenti okokra való tekintettel (pontatlan bejátszások nehezített elérése az 

ülőröplabdában) minden játékosnak meg kell tanulnia a pontos feladást 
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(ellentétben az épek röplabdázásában, az élmezőnyben megfigyelhető 

specializálódással). 

• A taktikai repertoár színesítése érdekében a feladók a gyorsaság fejlesztésével 

egybekötve gyakorolják a hátra és az oldal irányba történő, azaz a 

testhelyzetükkel ellentétes irányú feladásokat egyaránt. 

• A játékosok (a támadó játékosok is) ne csak a 2-es helyről történő feladást, ill. ne 

csak az erre a területre való becsúszásból történő feladást gyakorolják, hanem a 

pálya minden pontjáról legyenek képesek előkészíteni a labdát. 

• A hátsó sorba történő labdák feladása közel ugyanakkora részt kapjon a feladás 

edzésében, mint az első sorba történő feladás, hiszen hátsó soros támadással a 

játékosok könnyebben el tudják kerülni az ellenfél blokkját. 

 

A támadás edzésével kapcsolatos speciális feladatok az alábbiak: 

• Mint azt már a feladással kapcsolatosan említettük, mivel a feladók az esetek 

többségében nem a hálótól, és nem mindig azonos pozícióról adnak fel, így a 

játékosoknak a 2-es vonalról és az eltérő oldalakról érkező labdák támadását is 

gyakorolniuk kell. 

• Nem csak a harmadik, hanem az ellenfél által áttett labda, illetve a nyitásfogadó 

által bejátszott labda támadását is gyakorolnia kell minden játékosnak, beleértve a 

feladó játékost is, hiszen ő is aktívan részt vesz a támadó feladatokban. Mivel az 

első labdából történő támadások a leghatékonyabbak, ezek gyakorlására nemcsak 

kényszerítő körülmények között kell sort keríteni, hanem az edzéseken tudatosan 

kell gyakorolni, gyakoroltatni. 

• A női ülőröplabdázóknak a pontosabb játékot kell gyakorolniuk annak érdekében, 

hogy támadásukat valódi támadó érintéssel (ütéssel vagy ejtéssel) legyenek képesek 

befejezni az alapérintések helyett. 

• A hálóhoz, és így az ellenfél sáncához közel érkező labdákat meg kell tanulni a 

játékosoknak megoldani. Erre jó lehetőség, ha a szélső játékosok gyakorolják a 

labda blokkról való kihúzását ill. kiütését, hiszen eredményeink alapján ezt a 

taktikát ritkán alkalmazzák a játékosok. 

• Mivel a harmadik labdából történő támadások hibaszázaléka nagyon magas (a 

statikus sánc magas hatásfoka miatt), a játékosoknak a hálótól távolabbi labdák 
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megütését, ill. a magas blokk elleni támadások variálását, megoldási lehetőségeit 

lenne célszerű gyakorolniuk. 

• Mivel a támadások becsapódásának helye kiszámíthatatlan és magas a blokkról 

megpattanó labdák száma, a mezőnyvédekezésben gyakorolni kell a labda nélküli 

mozgást, a gyors helyváltoztatást. 

 

A megfigyelés eredményei alapján a sánccal kapcsolatos edzésfeladatok tekintetében az 

alábbiakat fogalmazhatjuk meg: 

• A nyitások sáncolását célszerű úgy gyakoroltatni, hogy az első soros játékosok 

mindegyike, egymástól lehetőleg a legtávolabb sáncoljon annak érdekében, hogy a 

6 méter széles háló területét minél inkább lefedjék, és az ellenfelet 

megakadályozzák a lapos nyitások kockáztatásában, saját csapattársukat pedig 

segítsék a nyitásfogadásban. 

• A támadások sáncolása esetén nem érdemes - még középen történő támadás esetén 

sem - 3 játékost alkalmazni, hiszen ez a hatékonyságot nem növeli, viszont a 

védekező játékosok helyzetét megnehezíti azáltal, hogy nagyobb terület marad 

védtelenül. 

• A csapatösszeállításkor figyelembe kell venni a játékosok sérültségét. Egységes 

sáncfalat csak akkor tudnak a játékosok alkotni, ha egymáshoz minél közelebb 

helyezkednek el a sánc végrehajtásának pillanatában. Ehhez azonban a meglévő alsó 

végtagok egymással ellentétes irányú elhelyezkedése szükségeltetik, mely nem 

minden játékosnál valósítható meg. 

 

Mindemellett az oktatási folyamattal kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a 

sérülések nagymértékben befolyásolják a játékosok képességeit, maximális 

teljesítményüket, terhelhetőségüket, így ezek típusának és jellegének tekintetbe vétele 

az oktatási- és edzésmódszer megválasztásakor elengedhetetlen fontosságú. Az 

edzéselméletben alkalmazott elv, miszerint az edzésnek egyénre szabottnak kell lennie 

(Nádori, 1991), a fogyatékosok sportjában hatványozottabb jelentőséget kap. A 

sportfoglalkozások, edzések során a mozgásszervi károsodás patológiai háttere mellett 

figyelembe kell vennünk a sérülés következtében kialakult klinikai tüneteket, az egyén 

egyéb károsodásait, betegségeit, fogyatékosságait, megmaradt tartási és mozgási 
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funkcióit, melyeket a sportolás során képes felhasználni, és nem utolsó sorban tisztában 

kell lennünk a sportoló mozgásos előképzettségével és felkészültségével (Bakanek, 

2003; Benczúrné, 2003). Csakis a fenti szempontok figyelembe vételével kerülhetjük el 

a negatív edzéshatást. Ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy az ép sportolók 

kondicionális állapotának javítására alkalmazott módszerek alkalmazhatóak a 

mozgáskorlátozottak edzéseiben is, ha figyelembe vesszük a fentiekben megállapított 

tényeket, és tisztában vagyunk azzal, hogy milyen elvárásokat támaszthatunk egy adott 

mozgásszervi károsodott sportolóval szemben.  
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8. Következtetések, összegzés 
 

Vizsgálataim eredményei hipotéziseimre választ adtak. Egyes eredmények 

feltételezéseimnek, előzetes elvárásaimnak megfelelőek voltak, más esetekben azonban 

hipotézisemet el kellett vetnem. Az eredmények alapján a hipotézisekre – témakörök, 

vizsgálati területek szerint - az alábbi válaszok születtek: 

 

1. Röplabda edzőknek a fogyatékos személyek versenysport iránti állásfoglalásával és 

ismereteivel kapcsolatos hipotéziseim 100%-ban beigazolódtak.  

• A vizsgálati eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy az aktív röplabda edzők 

bár 100%-ban hallottak az ülőröplabdázásról, nem rendelkeznek elegendő 

ismerettel a mozgáskorlátozott emberek sporttevékenységével kapcsolatban. 

Tanulmányaik során mindössze 14%-uk hallott sportágának adaptált 

változatáról, az ülőröplabdáról. 

• Megállapíthatjuk továbbá, hogy az aktív röplabda edzők 80%-a a fogyatékosok 

versenysportját, élsportját támogatja, mindössze 20% az, aki a sportnak pusztán 

a terápia eszközeként való alkalmazását javasolja. 62%-uk azonban mégsem 

vállalna edzői tevékenységet ülőröplabdázóknál. Az elutasítás döntő okát adó 

legfontosabb három tényező fontossági sorrendben (feltételezésemnek 

megfelelően): a szakszerű ismeretek hiánya,,  az időhiány és a lelki tényezők. 

 

2. Az olimpiai és paralimpiai mozgalom összehasonlításának eredményeivel 

kapcsolatos feltételezéseim részben beigazolódtak, egy hipotézisemet azonban az 

eredmények okán elvetettem. 

• Hipotézisem, miszerint a résztvevő országok és versenyzők száma az olimpián 

és a paralimpián egyaránt növekvő tendenciát mutat igaznak bizonyult. A 

résztvevő országok és a résztvevő sportolók számának tekintetében az olimpiai 

és a paralimpiai mozgalom egyaránt óriási fejlődésen ment keresztül. Hosszabb 

múltja következtében az olimpián résztvevő sportolók és nemzetek száma 

minden eddigi megrendezett játékokon magasabb, mint az adott évben a 

paralimpián résztvevőké.  
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• Hipotézisem, miszerint az olimpián és paralimpián résztvevő országok 

kontinentális megoszlása eltér egymástól igaznak bizonyult. A legutóbbi, Athéni 

Olimpián legnagyobb százalékban Afrika országai voltak jelen, őket pedig 

Európa, Ázsia, Amerika, majd Óceánia országai követték a sorban. Az Athéni 

Paralimpián ezzel szemben az Európai országok százalékos részvétele volt a 

legnagyobb, őket a sorban Ázsia, Afrika, Amerika majd –az olimpiai sorrenddel 

megegyezően- Óceánia követte. 

• Hipotézisem, miszerint a paralimpiai játékok kategorizációja a sportágak és 

versenyszámok számbeli alakulására hatással van, és ez a két mozgalom között 

eltéréseket eredményez, ugyancsak igaznak bizonyult. A paralimpián 

esélyegyenlőséget teremtő klasszifikáció a versenyszámok növekedését vonja 

maga után, míg az olimpián a sportági kínálat növekedését tapasztalhatjuk. 

• A paralimpián és olimpián az országok közötti pontversenyben elért 

ranghelyekkel kapcsolatos hipotéziseim hamisnak bizonyultak. Feltételezésem, 

miszerint egy adott ország paralimpián elért helyezése nem áll lineáris 

összefüggésben az olimpián elért eredményével, illetve miszerint a paralimpián 

elért helyezés az adott ország aktuális gazdasági helyzetével áll összefüggésben 

elvetettem. Vizsgálatom bebizonyította, hogy az olimpián és paralimpián elért 

ranghelyek szignifikáns, lineáris összefüggésben állnak egymással, ugyanakkor 

egy adott ország aktuális gazdasági helyzetével sem az olimpián, sem a 

paralimpián elért eredmény nem áll összefüggésben. 

 

3. A fogyatékos sportolók edzőjével, a velük szembeni elvárásokkal kapcsolatos 

hipotéziseim beigazolódtak, a feltételezésekkel kapcsolatosan az alábbi eredmények 

születtek:  

• Az épekkel foglalkozó edzőkkel szemben a fogyatékos sportolókkal foglalkozó 

edzőknek a fizikális fejlesztés és a pszichés támogatás mellett a rehabilitáció 

területét érintő feladatokat is el kell látniuk. A sportolók így más tulajdonságok 

meglétét várják el az edzőjüktől. Míg ép sportolók számára a három 

legfontosabb edzői tulajdonság a sok éves oktatói tapasztalat, a szakmai tudás és 

az általános intelligencia, a sérült sportolók – fontossági sorrendben - a szakmai 
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tudást (általános és speciális sportszakmai ismeret), a nyugodtság – önuralom - 

türelmesség meglétét, és az egyenes jellemet, őszinteséget preferálják.  

• Hipotézisem, miszerint a fogyatékos sportolókat motiváló tényezők idővel 

változnak, beigazolódott. Míg sportpályafutásuk kezdetén a fogyatékos 

sportolókat leginkább a bizonyítási vágy ösztönözte a sportolásra, idővel a 

motiváció változott, a paralimpián való részvétel és a sportolás megszokássá 

válása áll a rendszeres sporttevékenység végzésének hátterében. 

• A fogyatékos élsportolók és az ülőröplabdázók sportolásra motiváló tényezőinek 

eltérésével kapcsolatos hipotézisem ugyancsak beigazolódott. A fogyatékos 

élsportolókat és az ülőröplabdázókat sportolásra motiváló tényezők között a 

legszembetűnőbb különbség az, hogy míg az élsportolók 75%-át a paralimpián 

való részvétel motiválja, az ülőröplabdázók mindössze 19,3%-ánál áll ezen 

tényező a sporttevékenység hátterében. A kiemelkedő teljesítményre való 

törekvés hiánya az ülőröplabdázók sikertelenségének egyik oka. 

• A fenti eredmény az utolsó motivációval kapcsolatos hipotézisemet is 

bizonyította. Ennek értelmében a paralimpikonná válás nem jelent elegendő 

motivációt az ülőröplabdázók számára. Többségük sokkal inkább az 

egészségmegőrzés céljából, hobbi szinten sportol. Ez a tény természetesen 

negatívan befolyásolja az élsportolóvá válást.  

 

4. Az ülőröplabdázással kapcsolatos hipotéziseim - melyek magukba foglalják a 

játékosokkal és a játékkal kapcsolatos feltételezéseket egyaránt - ugyancsak 100%-

ban beigazolódtak.  

• Feltételezésem, miszerint a magyar ülőröplabda játékosok több szempontból 

heterogén csoportot alkotnak bebizonyosodott. A magyar ülőröplabdázók kor, 

nem és mozgásszervi státuszuk, sérülésük típusa alapján egyaránt heterogén 

csoportot alkotnak.  

• Szintén igaz a hipotézis, miszerint egyes fogyatékossági kategóriába tartozó 

sérültek megjelenése a sportágon belül százalékos arányban magasabb, mint 

másoké. A végtaghiánnyal rendelkező, amputált játékosok előfordulási 

gyakorisága magasabb az ülőröplabdában, mint más sérülteké. (A mozgásszervi 

károsodott röplabdázók 39%-a végtaghiánnyal rendelkezik.) 
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• Feltételezésemnek megfelelően az ülőröplabdázásban a röplabdázás technikai 

elemeinek alkalmazását tapasztaltam, az ülőröplabdázásban azonban a mentő 

érintések és a sánc gyakrabban kerülnek alkalmazásra, mint a röplabda játékban. 

• Vizsgálatom eredményei az ülőröplabdázással kapcsolatos utolsó hipotézisemet 

is bizonyították. A két játék (röplabda és ülőröplabda) közötti szabályeltérések a 

taktika tekintetében eltérést okoznak a röplabda és az ülőröplabda játékok 

között, mely különbségek speciális edzésfeladatok alkalmazásának és 

végrehajtásának szükségességéhez vezetnek.  
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9. Összegzés, megoldási javaslatok 
 

Vizsgálatom összegzéseként megállapíthatom, hogy egy ülőröplabda edzőnek 

valóban speciális ismeretekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy eredményes munkát 

végezzen. A röplabda edzők indoklása, miszerint – többségében - azért nem vállalnak 

edzői tevékenységet ülőröplabdázóknál, mert nem rendelkeznek elegendő ismerettel a 

sportágról, jogos. A röplabda edzők 54,84%-a, azaz több mint 50%-a –azok közül akik 

nem vállalnának edzői tevékenységet- ezen okból, az ismeretek hiánya miatt utasítja 

vissza az ülőröplabdázókkal való foglalkozást, aktív edzők 38%-a pedig akár vállalna is 

edzői tevékenységet mozgássérült sportolók mellett. Ezért fontosnak tartanám, hogy a 

szakemberek fogyatékos emberek sportjával való megismertetése, a 

sporttevékenységükbe való bevonása érdekében mind a szakedzői, mind pedig az edzői 

továbbképzések anyagába kerüljenek be az adott sportág sérültek számára 

adaptált változatának ismeretei. Ezáltal egyrészt leküzdhetnénk az ismerethiány 

érzését, másrészt pedig a vállalkozó edzők feltérképezése is megtörténne, információt 

kapnának arról, hogy merre induljanak el, amennyiben ilyen irányú ambícióval 

rendelkeznek. 

Vizsgálatom arra is rámutatott, hogy a fogyatékos sportolókkal foglalkozó 

edzőknek többirányú ismerettel kell rendelkezniük és személyiségük, jellemvonásaik 

tekintetében is más tényezők hangsúlyosak, mint az ép sportolókkal való foglalkozás 

esetén. A szakmai ismeretek fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzőknél tágabban 

értelmezendők, mint az épek sportjában. A kiválasztáshoz és a – sérültek számára fontos 

- személyre szabott edzéshez elengedhetetlen fontosságúak a sport- és a sportoló 

fogyatékosságából eredő sajátos ismeretek, melyeknek az edzők speciális szakmai 

ismeretei közé kell tartozniuk. Továbbá a személyiségi vonásokkal kapcsolatban a 

fogyatékos sportolóknak türelmességre, nyugodtságra, ugyanakkor őszinteségre és 

ezáltal objektivitásra van szükségük. Az edzőnek a sportolókat motiváló tényezőkkel 

is tisztában kell lennie és a kiválasztási folyamat során ezt figyelembe kell vennie. 

Tudniuk kell továbbá azt, hogy a motivációs tényezők – mint ahogy ezt vizsgálatunk is 

bizonyította - idővel változnak. 

A sportolók kiválasztása véleményem szerint nem csupán az edzők feladata, 

hiszen egy sérült számára kevesebb lehetőség adódik a sporttevékenységre, mint az ép 
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gyermekek vagy felnőttek esetén. Mint az a vizsgálatomból is kiderült, csak elenyésző 

esetben irányítja az orvos ill. a terapeuta a sport felé a sérült embert. A 

mozgáskorlátozott személyek nagyobb számú sportban való részvétele érdekében ezért 

véleményem szerint az egészségügyi szakembereket is be kéne vonni a fogyatékos 

emberek sportéletébe. Ez alatt értem egyrészt a gyógytornászokat és egyéb 

mozgásterápiás szakembereket, hiszen a szerzett károsodású egyénekkel ők találkoznak, 

másrészt az iskolaorvosokat és védőnőket, akik segítségére a születéstől károsodott ill. 

a fiatal, iskolás korban szerzett károsodású gyermekek sportba való bevonása érdekében 

van nagy szükség. Ez utóbbi csoport szerepe az elkövetkezendő években növekedni fog, 

hiszen az integrált oktatás elterjedésével kizárólag ők lehetnek azok, akik az enyhébb 

mozgássérült tanulókkal – akik az ülőröplabdázásra alkalmasak - találkoznak, és őket a 

sport felé irányíthatják. Véleményem szerint a magyar ülőröplabdázás helyzete csak 

abban az esetben javulhat, ha a sérült fiatalokra építve egy szakmailag 

megalapozott utánpótlás-képzés indul meg. 

Az ülőröplabda sportág felélesztéséhez, a sportolók felkészítéshez, a – motivált, 

fejlődőképes - tanítvány mellett az ülőröplabda edzőre is szükség van, aki a sportágat, 

ennek a röplabdázástól való eltéréseit jól ismeri, és speciális ismeretei meglétével 

differenciált edzésvezetésre alkalmas.  

Őszintén remélem, hogy dolgozatomban az ülőröplabdázás specialitásait 

kimerítően sikerült ismertetnem és dolgozatommal hozzájárulhatok a fogyatékosok 

sportjának fejlődéséhez, az ezzel kapcsolatos ismeretanyag és szakirodalom 

bővítéséhez. 



 141

10. Összefoglalás 
 

Disszertációm célja azon ismeretek összegzése és feltárása volt, melyek egy 

mozgássérültekkel –ülőröplabdázókkal- foglalkozó edző számára elengedhetetlen 

fontosságúak az eredményes munkához. 

Vizsgálataimat három módszerrel végeztem, melyek a kérdőíves vizsgálat, a 

dokumentumelemzés és a megfigyeléses módszer voltak. 

Eredményeim a fogyatékosok sportjával kapcsolatos általános- és sportág-

specifikus (ülőröplabda) ismereteket egyaránt magukba foglalják.  

Már a kezdeti eredmények rámutattak arra –és egyben a további vizsgálatok 

szükségességét is bizonyították- hogy röplabda edzők fogyatékosok sportjában való 

edzői tevékenységvállalásának elutasítása ismeretük hiányosságára vezethető vissza. A 

dolgozatban ezért a számukra szükséges ismeretek összegzésére vállalkoztam. 

Az olimpiai és paralimpiai mozgalmak összehasonlító elemzésének 

eredményeként hasonló fejlődésmenetet tapasztaltam, egyes területeken azonban 

(sportágak, versenyszámok, résztvevő országok kontinentális megoszlása) eltérés volt a 

két mozgalom között. 

A fogyatékos sportolók edzőikkel szembeni elvárásaikkal kapcsolatban 

különbséget találtam az ép sportolókhoz képest. Az edzői feladatok a fogyatékosok 

sportjában kibővülnek. 

A sportolás megkezdésére motiváló tényezőkkel kapcsolatban megállapíthatjuk, 

hogy a veleszületett károsodású egyéneknél a szülő, szerzett károsodású személyek 

esetén pedig a barátok szerepe kiemelkedő. 

Az ülőröplabdázással kapcsolatos vizsgálatok ugyancsak a speciális ismeretek 

szükségességét igazolták. Az ülőröplabdázók kiválasztódása sérülés-specifikus alapon 

zajlik, melyet egyes sérülés típusok gyakoribb előfordulása bizonyít. Az eltérő röplabda 

játékelemek elemzése speciális edzésfeladatok alkalmazását indikálja, melyeket 

dolgozatomban összegeztem.  
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Summary 
 

The aim of my dissertation was to summarize and explore all of the knowledge, 

which are indispensably important to achieve an efficient work for a trainer attending 

with sportsman with disability - sitting volleyball players –. 

During my examinations I used three methods; questionnaire, document analysis 

and examination with observation (game-analyzing). 

My results include both the generic and sitting volleyball-specific knowledge 

regarding the sportsman with disability. 

Even the first results showed – and inspired in the meantime the need of the 

further examinations – that the volleyball trainer’s condemnation to be a trainer in the 

sport of people with disability originates to the incompleteness of their knowledge. In 

my essay I tried to summarize the necessary cognitions. 

As a result of the comparing analysis of the Olympic and Paralympics 

movements I recognized a similar way of development, but in certain territories ( sport 

branches,  events, continental distribution of the participating countries ) there is a 

significant deviancy between the two movements.  

There was a difference among the expectations of sportsman with disability to 

their trainers comparing with the able-bodied ones. The trainers tasks were widen in the 

sport for people with disability. 

According to the motivating factors to begin the sport activity it may be 

appointed, that in case of congenital impairment the roll of the parents, in case of 

acquisitive impairments the roll of the friends is significant. 

The examinations regarding the sitting-volleyball attested the need of the special 

knowledge as well.  The sport-selection of the sitting-volleyball players will be taken on 

an injury-specific basis, which is justified by the oftener befall of certain injury types.  

The analysis of different volleyball game-elements indicates the use of special 

training tasks, which were summarized in my essay.   
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1. számú melléklet 

 

Tisztelt Edző Kollega! 

 

Engedje meg, hogy a jelen kérdőívvel Önhöz fordulva a segítségét kérjem! A 

Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának II. éves hallgatója vagyok. Kutatási témám a 

mozgássérültek sajátos világával kapcsolatos. A háttértanulmányok és helyzetelemzés 

szempontjából adatokat, értesüléseket szeretnék gyűjteni a hazai mozgáskorlátozottak 

helyzetéről, megkülönböztetett figyelemmel a teljesítményorientációs sportolási 

lehetőségekről, körülményeikről. Őszintén megköszönöm a jelen kérdőív kitöltésével 

munkámhoz való segítségét! 

Köszönettel:  

      Kälbli Katalin 

Humánkineziológus, röplabda szakedző 

 

Kérem a kipontozott helyre írja be válaszát, ill. karikázza be az Ön álláspontjának 

megfelelő válasz(ok) számát! 

 

1. Születés dátuma: …………év…………..hó……….nap 

 

2. Nem:    1. Férfi 

                 2. Nő 

 

3. Mióta folytat röplabda edzői tevékenységet? (évszám)…………………….-óta 

 

4. Jelenlegi egyesületének neve: ……………………………………………………… 

 

5. Az edzői munkakört   1. Fő állásban 

                                      2. Mellékállásban tölti be 
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6. Milyen edzői végzettséggel rendelkezik?   1. Nincs edzői végzettségem 

                                                                           2. Alapfokú (oktató) edzői végzettség 

                                                                           3. Középfokú edzői végzettség 

                                                                           4. Diplomás szakedzői végzettség 

                                                                           5. Mesteredző 

                                                                           6. Egyéb, mégpedig: ………………… 

 

7. Jelenleg milyen szintű csapat mellett folytat edzői tevékenységet? 

1. Budapest A 

2. Budapest B 

3. NBII 

4. NBI 

5. Extra Liga 

6. Egyéb, 

mégpedig:………………………….  

  

8. Mely korosztálynál edzősködik?             1. Szupermini 

                                                                        2. Mini 

                                                                        3. Serdülő 

                                                                        4. Ifi 

                                                                        5. Junior 

                                                                        6. Felnőtt 

                                                                        7. Egyéb, mégpedig:…………………… 

  

9. Milyen nemű csapatnak az edzője:           1. Férfi / fiú 

                                                                          2. Női / Leány 

                                                                          3. Vegyes 

 

10. Hallott- e már az ülőröplabdázásról?           1. Nem 

                                                                                 2. Igen 
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                         Ha igen, hol?: 1. Tévében 

                                                 2. Rádióban 

                                                 3. Olvasott róla 

                                                 4. Tanult róla 

                                                 5. Ismerőstől 

                                                 6. Egyéb, mégpedig………… 

 

11. Tisztában van-e az ülőröplabda szabályaival?      1. Igen 

                                                                                          2. Nem 

 

12. Tudja-e, hogy kik játszák az ülőröplabda sportágát?      1. Igen 

                                                                                                      2. Nem 

 

13. Látott-e már ülőröplabda mérkőzést?          1. Nem 

                                                                                 2. Igen 

 

                                                                Ha igen, hol?  1. Tévében 

                                                                                        2. Élőben 

                                                                                        3. Egyéb, mégpedig………… 

 

14. Mi a véleménye a fogyatékkal élő emberek sportjáról? 

1.   Feltétlenül az élsportjukat is támogatom. 

2.   A sportot csupán a terápia eszközének tartom számukra és nem az élsport 

      megnyilvánulásának. 

3.   Sport helyett inkább szakmai foglalkozást javaslok. 

4.   A sport szellemétől idegennek érzem. 

5. Nem mutatok érdeklődést fogyatékosokkal kapcsolatban. 

6. Egyéb, mégpedig……………………………………………………. 

 

15. Vállalna-e edzői tevékenységet ülőröplabdázóknál?       1. Igen 

                                    2. Nem 
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Ha nem, miért? (Több megfelelő válasz bekarikázása is lehetséges!)  

1. Kevés az ismeretem az ülőröplabda sportágáról. 

2. Az anyagi megbecsültség hiánya miatt. 

3. Az erkölcsi megbecsültség hiánya miatt. 

4. A mozgáskorlátozott emberek szánalmat ébresztenek bennem. 

5. Nem tartom kihívásnak a mozgáskorlátozott sportolókkal való 

foglalkozást. 

6. Egyéb, mégpedig:…………………………………………………… 

 

 

Kitöltés dátuma: ………………….év………………….hó………..nap 

 

 

 

Köszönöm a segítséget! 
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2. számú melléklet 

 

KÉRDŐÍV 

 

Tisztelt Sportoló! 

 

Jelen kérdőív feldolgozásából származó eredményeket doktori disszertációm és egy 

edzők számára készülő jegyzet megírásához szeretnénk felhasználni. Kérjük a kérdőív 

kitöltésével segítse munkánkat, hogy minél reálisabb képet alkothassunk a sportolók 

szükségleteiről, edzőikkel szembeni elvárásaikról. 

 

Köszönettel: 

 

Kälbli Katalin 

           Semmelweis Egyetem 

        Testnevelés és Sporttudományi Kar 

Sportjáték tanszék 

Cím: Budapest, 1123 Alkotás u. 44 

e-mail: katalin.ka@freemail.hu 

mob.: 06205205882 

 

 

A kérdőív kitöltésének időpontja: ……………év……………………hó…………nap 

 

1. Sportága (melyben aktívan versenyez): …………………………………………… 

 

2. Születési dátuma: …………………….év………………….hó………………..nap 

 

3. Neme: 

a. Férfi 

b. Nő 
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4. Sérülési kategóriája (ennek hiányában a fogyatékosságot okozó kórkép pontos 

megnevezése):  

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Károsodás fennállásának időpontja:  

a. Születéstől 

b. Szerzett 

 

Ha szerzett, mikor?  

Sérülés keletkezésének időpontja: ………...év…………..….hó……………..nap 

 

6. Mennyi ideje űzi a fent megnevezett sportágat?…..………éve  ……….hónapja 

 

7. Mi a 3 legjobb eredménye a fent megnevezett sportágban? (verseny 

megnevezése, helyezés, évszám) 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…….................................................................................................................................... 

 

8. Heti hány órát tölt összesen sportolással, fizikai aktivitással? ……………óra/hét 

 

9. Sportolt-e valamit versenyszerűen, mielőtt jelenlegi sportágát űzni kezdte? 

a. Nem 

b. Igen, mégpedig:……………………………………….(sportág) 

     ……………-tól…………………….ig (mennyi ideig?) 

  

Ha szerzett sérüléssel rendelkezik, és sportolt a sérülése előtt: 

Váltott-e sportágat vagy versenyszámot a sérülés után? 

a. Nem 

b. Igen 

Ha igen, mely sportágról váltott mely sportágra?……………………… 

Mi volt a váltás oka?……………………………………………………… 
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10. Kinek a hatására kezdett sportolni? (Több válasz megjelölése is lehetséges!) 

a. Szülők 

b. Testvér 

c. Barátok 

d. Orvos 

e. Tanár 

f. Edző 

g. Egyéb, mégpedig:………………………………………………………………… 

 

11. Hogyan emlékszik vissza az első edzésére a jelenlegi sportágában? 

a. Pozitív élmény volt 

b. Negatív élmény volt 

c. Semleges élmény volt 

d. Nem emlékszem. 

e. Egyéb, mégpedig:………………………………………………………………… 

 

12. Milyen tényezők motiválták sportpályafutása kezdetén (a sérülésének 

keletkezése után) a sportolásra? (Több válasz megjelölése is lehetséges!) 

a. Szüleim, barátaim unszoltak, hogy menjek sportolni. 

b. A sportpálya közel volt a lakhelyemhez (iskolámhoz). 

c. Az iskolai sporttevékenység keltette fel az érdeklődésem. 

d. A média keltette fel az érdeklődésem a sportág iránt. 

e. Anyagi javak szerzését reméltem a sportolástól. 

f. Utazási, világjárási lehetőséget láttam a sportban. 

g. Hasznosan akartam eltölteni a szabadidőmet. 

h. Az egészségem megőrzése céljából kezdtem sportolni.  

i. Állapotom javulását vártam a sporttól. 

j. Be akartam bizonyítani magamnak, hogy képes vagyok kimagasló teljesítmény 

elérésére. 

k. Be akartam bizonyítani a környezetemnek, hogy képes vagyok kimagasló 

teljesítmény elérésére. 

l. Szerettem volna közösségben lenni, barátokra találni. 
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m. Hírnévre, népszerűségre vágytam. 

n. Részt szerettem volna venni a paralimpián. 

o. Mindig rajongója voltam jelenlegi sportágamnak. 

p. Már a sérülésem előtt is sportoltam, így egyértelmű volt számomra, hogy 

sportolni fogok. 

q. Egyéb, mégpedig:………………………………………………………………… 

 

13. Mely tényezők motiválják jelenleg a sportolásra? (Több válasz megjelölése is 

lehetséges!) 

a. Szüleim, barátaim szeretnék, hogy sportoljak. 

b. A sportpálya közel esik a lakhelyemhez (iskolámhoz). 

c. Sportágam népszerű a médiában. 

d. Anyagi javak szerzését remélem a sporttól. 

e. Utazási, világjárási lehetőségem nyílik a sport által. 

f. Hasznos időtöltésnek találom a sportolást. 

g. A sport már az életem részévé vált (megszokás, hobby). 

h. Az egészségem megőrzése érdekében sportolok. 

i. Állapotom javulását várom a sporttól. 

j. Be akarom bizonyítani magamnak, hogy képes vagyok egyre jobb teljesítmény 

elérésére. 

k. Be akarom bizonyítani a környezetemnek, hogy képes vagyok egyre jobb 

teljesítmény elérésére. 

l. Közösség, barátok szerzése, megtartása. 

m. Hírnévre, népszerűségre vágyom. 

n. Részt szeretnék venni a következő paralimpián. 

o. A sport(ág) iránti szeretetem motivál. 

p. Egyéb, mégpedig:………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 162

14. Mi a fontosabb Ön szerint a szorgalom vagy a tehetség a minél jobb 

teljesítmény elérésében? 

a. Tehetség  

b. Szorgalom  

c. Egyforma a szorgalom és a tehetség jelentősége 

 

15. Ki tudja Önt leginkább motiválni, amikor „mély ponton” van? (Kérem csak egy 

választ karikázzon be!) 

a. A családom 

b. A barátaim 

c. Az edzőm 

d. Saját magam tudom leginkább motiválni 

e. Egyéb, mégpedig:………………………………………………………………… 

 

16. Milyen nemű jelenlegi edzője? 

a. Férfi 

b. Nő 

 

17. Milyen a viszonya edzőjével? 

a. Kizárólag sportszakmai. 

b. Távolságtartó kapcsolat. 

c. Laza, „haveri” kapcsolat. 

d. Baráti, mély kapcsolat. 

e. Magánéleti kapcsolat. 

f. Egyéb, 

mégpedig:………………………………………………………………………… 
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18. Karikázza be az alábbiak közül azokat a tulajdonságokat, ismérveket, 

melyekkel Ön szerint egy jó edzőnek feltétlenül rendelkeznie kell. 

 

a. Sok éves oktatói tapasztalat 

b. Szakmai tudás 

c. Általános intelligencia 

d. Egyenes jellem, őszinteség 

e. Objektivitás 

f. Személyes ügyesség 

g. Megnyerő életforma 

h. Idősebb kor 

i. Kiemelkedő sportmúlt 

j. Áldozatkészség 

k. Kollegiális magatartás a versenyzőkkel 

l. Nyugodtság, önuralom, türelmesség 

m. Vezetői képesség 

n. Igazságérzet 

o. Folyamatos önképzés 

p. Szenvedélybetegségek hiánya 

q. Férfi mivolt 

r. Egyéb, mégpedig:………………………... 
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19. Soroljon fel fontossági sorrendben 3 olyan tulajdonságot, amellyel Ön szerint 

egy jó edzőnek rendelkeznie kell! 

1. ……………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………… 

 

20. Mely tulajdonság(ok), ismérv(ek) az(ok), amely Ön szerint mindenképp 

kizárja, hogy jó edző váljon valakiből? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

21. Mi a jelenlegi edzőjének a 3 legjobb és a három legrosszabb tulajdonsága? 

A három legjobb tulajdonsága: 

 

1. ………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………. 

 

A három legrosszabb tulajdonsága 

1. ………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………. 

 

22. Bízik-e edzőjében, abban, hogy módszerei által fejlődni fog? Értékelje edzője 

iránti bizalmát egy 1-től 5-ig terjedő skálán, melyen az 1 gyenge, az 5 erős 

bizalmat jelöl! 

 

1 2 3 4 5   
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23. Ön szerint edzője mennyire bízik Önben? Értékelje edzője Önbe vetett 

bizalmát egy 1-től 5-ig terjedő skálán, melyen az 1 gyenge, az 5 erős bizalmat 

jelöl! 

 

1 2 3 4 5 

 

Kérem ha bármilyen megjegyzése vagy észrevétele van a kérdőívvel kapcsolatban, írja 

le az alábbi helyre! 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGÉT! 
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3. számú melléklet 

 

Kérdőív az ülőröplabdázók aktuális állapotának felmérésére 

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 

Sportági Intézet 

 

1. Sportága(i):…………………………………………………………………… 

 

2. Egyesületének neve:………………………………………………………… 

 

3. A kitöltés időpontja:………… év……………..hó……………….nap 

 

4. Születési dátum:……………… év……………..hó……………….nap 

 

5. Neme:      a. Nő                               

                       b. Férfi 

 

6. Rendelkezik-e valamilyen mozgásszervi károsodással?   

a. Igen 

      b. Nem 

 
(ha igen):  

Mozgáskorlátozottságát okozó kórkép pontos megnevezése:   

…………………………............................................................................................ 

 

7. Saját sportágában mely sérülési kategóriába tartozik? 

………………………………………………………………………………….. 

 

8. Sérülés keletkezésének időpontja:  a. Veleszületett károsodás 

                                   b. Szerzett károsodás  

                  (Mikor? ...………..……………/évszám/) 
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9. Mozgáskorlátozottság fennállásának időtartama:      a. Átmeneti 

                                                                                                b. Végleges 

 

10. Mely végtagját, a végtag ill. testének melyik részét érinti a károsodás?  

(A helyes választ kérem „X”-el jelölje a táblázatban!) 

 

Lokalizáció Jobb Bal 

FELSŐ VÉGTAG 

Váll   

Felkar   

Könyök   

Alkar   

Csukló   

Ujjak   

GERINC 

Nyaki szakasz   

Háti szakasz   

Ágyéki szakasz   

Keresztcsonti 

szakasz 

  

Farokcsonti szakasz   

ALSÓ VÉGTAG 

Csípő   

Comb   

Térd   

Lábszár   

Boka   

Lábfej   

Lábujjak   

KOPONYA 
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11. Mióta űzi az 1. pontban megnevezett sportágat? ……………óta (évszám) 

 

12. Hány edzésen vesz részt hetente az 1. pontban megnevezett sportágban? 

………………………………………………………………………………….. 

 

13. Ez hány óra testmozgást/edzést jelent hetente?……………………óra/hét 

 

14. Mik az eddig elért legjobb eredményei az 1. pontban megnevezett 

sportágban?  

(Kérem írja be a megfelelő cellába, hogy hány alkalommal érte el az adott 

eredményt!) 

Eredmény 

(helyezés) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Országos 

Bajnokság 

        

Európa 

Bajnokság 

        

Világ 

Bajnokság 

        

Iskolai, 

területi, 

versenyek 

        

 

15.  Volt-e a magyar válogatott tagja az 1. pontban megnevezett sportágban? 

a. Igen 

b. Nem 

 

        ha volt, mikor: ………-tól…………..-ig 

 

16.   Érez-e állapotában javulást a sport hatására?    a. Igen 

                              b. Nem  
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17.  Szenvedett-e már az 1. pontban megnevezett sportág űzése közben (edzés 

ill. verseny alatt) ill. a sportág hatására valamilyen sportsérülést vagy 

sportkárosodást? 

a. Nem  

              b.   Igen, az amúgy is problémás testtájékon 

                                              c.   Igen, egyéb testtájékon, mégpedig: …………… 

18. Sportol ill. sportolt-e valamit, mielőtt az 1. pontban megnevezett 

sportágat űzni kezdte?  

                                   a. Igen 

                                   b. Nem 

         Ha igen, mely sportágat űzte?………………………………………………. 

                                  mennyi ideig?………………………………………………... 

                                  milyen szinten?   a. Szabadidősport 

                                                              b. Versenysport 

Más sportágban elért legjobb eredmények: 

 

Eredmény 

(helyezés) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Országos Bajnokság         

Európa 

Bajnokság 

        

Világ 

Bajnokság 

        

Iskolai, 

területi, 

versenyek 

        

   

19. Volt-e a magyar válogatott tagja a 18. pontban megnevezett sportágban?     

a. Igen 

      b. Nem 
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20. Mi a célja a sportolással?  

(Kérem karikázza be az Önre legjellemzőbb választ ill. válaszokat!)    

 1. Anyagi javak szerzése 

 2. Erkölcsi megbecsültség elérése 

 3. Bizonyítani akarok magam előtt 

 4. Bizonyítani akarok mások előtt 

 5. Utazási, világjárási lehetőség nyílik a sport által 

 6. Részt szeretnék venni a paralimpián 

 7. Közösség, barátokra, társakra találás 

 8. Állapotjavulás 

 9. Állapot fenntartás 

 10. Egészség megőrzése  

 11. Hobby 

 12. Egyéb, mégpedig…………………………………………………… 

 

KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGÜKET! 
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Függelék 
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1. számú függelék 

 

 

Spearman Rank Order Correlations  

(Ranghelyek az olimpián és paralimpián) MD pairwise deleted 

Marked correlations are significant at p <,05000 

 

 

 

Pair of 

Variables 

Valid Spearman t(N-2) p-level 

 

PARALIMPIA 

& OLIMPIA 

 

309 0,510095 10,39113 0,000000 

1. függelék/1: Az olimpián és paralimpián elért ranghelyek korrelációs-vizsgálatának eredménye 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Az országok o l im pián és para l im pián e lért ranghelyei  közötti  összefüggés

OLIMPIA

PARALIMPIA

1. függelék/2: Az olimpián és paralimpián elért ranghelyek korrelációs-
vizsgálati eredményének grafikus ábrázolása 
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2. számú függelék 

 

 

Spearman Rank Order Correlations  

(GDP-Paralimpia ranghely)  

MD pairwise deleted Marked correlations are significant at p 

<,05000 

 

 

 

Pair of 

Variables 

Valid Spearman t(N-2) p-level 

PARALIMPIA 

& GDP 
38 0,238919 1,476265 0,148567 

2. függelék/1: Az Athéni Paralimpián elért ranghelyek és az adott évi GDP korrelációs-
vizsgálatának eredménye 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Az országok Athéni Paralimpiai ranghely ének és az adott év i GDP ranghely ének összef üggése

GDP

PARALIMPIA

2. függelék/2: Az Athéni Paralimpián elért ranghelyek és az adott évi GDP 
ranghelyek korrelációs-vizsgálati eredményének grafikus ábrázolása 
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3. számú függelék 

 

 

Kendall Tau Correlations (válogatott sportolók) MD pairwise 

deleted Marked correlations are significant at p <,05000 

 

 

 

Pair of Variables 

Valid N Kendall 

Tau 

Z p-level p-exact 

1-tailed 

Károsodás fennállása 

& Sok éves oktatói 

tapasztalat 

36 0,111111 0,95346 0,340356 ---- 

Károsodás fennállása 

& Szakmai tudás 
36 0,100504 0,86244 0,388446 ---- 

Károsodás fennállása 

& Általános 

intelligencia 

36 0,222222 1,90693 0,056530 ---- 

Károsodás fennállása 

& Egyenes jellem, 

őszinteség 

36 -0,060302 -0,51746 0,604833 ---- 

Károsodás fennállása 

& Objektivitás 
36 -0,057831 -0,49626 0,619710 ---- 

Károsodás fennállása 

& Személyes 

ügyesség 

36 -0,149071 -1,27920 0,200825 ---- 

Károsodás fennállása 

& Megnyerő 

életforma 

36 -0,240966 -2,06777 0,038662 ---- 

Károsodás fennállása 

& Idősebb kor 
36 0,169031 1,45048 0,146924 ---- 

Károsodás fennállása 

& Kiemelkedő 

sportmúlt 

36 0,149071 1,27920 0,200825 ---- 
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Károsodás fennállása 

& Áldozatkészség 
36 0,000000 0,00000 1,000000 ---- 

Károsodás fennállása 

& Kollegiális 

magatartás a 

versenyzővel 

36 0,064150 0,55048 0,581989 ---- 

Károsodás fennállása 

& Nyugodtság, 

önuralom, 

türelmesség 

36 0,149071 1,27920 0,200825 ---- 

Károsodás fennállása 

& Vezetői képesség 
36 -0,169031 -1,45048 0,146924 ---- 

Károsodás fennállása 

& Igazságérzet 
36 -0,064150 -0,55048 0,581989 ---- 

Károsodás fennállása 

& Folyamatos 

önképzés 

36 -0,060302 -0,51746 0,604833 ---- 

Károsodás fennállása 

& 

Szenvedélybetegségek 

hiánya 

36 0,000000 0,00000 1,000000 ---- 

Károsodás fennállása 

& Férfi mivolt 
36 -0,169031 -1,45048 0,146924 ---- 

Károsodás fennállása 

& Egyéb 
36 0,080322 0,68926 0,490662 ---- 

3. függelék: A fogyatékos sportolók által elvárt edzői tulajdonságok és a sportolók károsodásának 
fennállása közötti összefüggés-vizsgálat eredményei 
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4. számú függelék 

 

 

Kendall Tau Correlations (válogatott sportolók) MD pairwise 

deleted Marked correlations are significant at p <,05000 

 

 

 

Pair of Variables 

Valid N Kendall 

Tau 

Z p-level p-exact 

1-tailed 

Nem & Sok éves 

oktatói tapasztalat 
36 0,000000 0,00000 1,000000 ---- 

Nem & Szakmai tudás 36 -0,037398 -0,32092 0,748273 ---- 

Nem & Általános 

intelligencia 
36 0,124035 1,06436 0,287165 ---- 

Nem & Egyenes 

jellem, őszinteség 
36 0,007480 0,06418 0,948824 ---- 

Nem & Objektivitás 36 0,050212 0,43088 0,666559 ---- 

Nem & Személyes 

ügyesség 
36 0,055470 0,47600 0,634076 ---- 

Nem & Megnyerő 

életforma 
36 0,288919 2,47926 0,013166 ---- 

Nem & Idősebb kor 36 0,272554 2,33883 0,019344 ---- 

Nem & Kiemelkedő 

sportmúlt 
36 -0,110940 -0,95199 0,341100 ---- 

Nem & 

Áldozatkészség 
36 -0,113081 -0,97036 0,331866 ---- 

Nem & Kollegiális 

magatartás a 

versenyzővel 

36 -0,071611 -0,61451 0,538878 ---- 

 

Nem & Nyugodtság, 

önuralom, 

türelmesség 

36 -0,221880 -1,90399 0,056912 ---- 
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Nem & Vezetői 

képesség 
36 -0,146760 -1,25937 0,207897 ---- 

Nem & Igazságérzet 36 -0,214834 -1,84353 0,065252 ---- 

Nem & Folyamatos 

önképzés 
36 -0,142112 -1,21949 0,222660 ---- 

Nem & 

Szenvedélybetegségek 

hiánya 

36 0,175412 1,50524 0,132264 ---- 

Nem & Férfi mivolt 36 -0,104828 -0,89955 0,368360 ---- 

Nem & Egyéb 36 0,109590 0,94041 0,347008 ---- 

4. függelék: A fogyatékos sportolók által elvárt edzői tulajdonságok és a sportolók neme közötti 
összefüggés-vizsgálat eredményei 
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5. számú függelék 

 

 

Mann-Whitney U Test (válogatott sportolók)  

By variable Károsodás fennállása  

Marked tests are significant at p <,05000 

 

 

 

 

variable 

Rank 

Sum 

Group 1 

Rank 

Sum 

Group 2 

U Z p-level Z 

adjuste

d 

p-level Valid 

N 

Group 

1 

Valid 

N 

Group 

2 

2*1 

sided 

Exac

t p 

Szülő  279,000 387,00 108 
-

1,70
84 

0,087
547 

-
2,022

60 

0,043
115 18 18 

0,09
070
8 

Testvér 342,000 324,00 
153,
000
0 

0,28
475 

0,775
838 

1,000
00 

0,317
311 18 18 

0,79
054
4 

Barátok 369,000 297,00 
126,
000
0 

1,13
899 

0,254
708 

1,348
40 

0,177
531 18 18 

0,26
494
6 

Orvos 342,000 324,00 
153,
000
0 

0,28
475 

0,775
838 

0,594
59 

0,552
119 18 18 

0,79
054
4 

Tanár 288,000 378,00 
117,
000
0 

-
1,42
374 

0,154
524 

-
2,076

14 

0,037
882 18 18 

0,16
100
7 

Edző 306,000 360,00 
135,
000
0 

-
0,85
424 

0,392
971 

-
1,138

55 

0,254
892 18 18 

0,40
641
8 

Egyéb 333,000 333,00 
162,
000
0 

0,00
000 

1,000
000 

0,000
00 

1,000
000 18 18 

1,00
000
0 

5. függelék: A születéstől károsodott és a szerzett károsodással rendelkező egyéneket sportolásra 

buzdító személyek közötti különbségvizsgálat eredménye. 
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6. számú függelék 

 

 

Kendall Tau Correlations (ülőröplabdázók) MD pairwise 

deleted Marked correlations are significant at p <,05000  
Pair of variables 

Valid N 
Kendall 

Tau 
Z p-level 

p-exact 

1-tailed 

Károsodás ideje & 

Cél: Anyagi javak 

szerzése 

31 0,115163 0,91017 0,362731 ---- 

Károsodás ideje & 

Cél: Erkölcsi 

megbecsültség 

elérése 

31 -0,229157 -1,81110 0,070125 ---- 

Károsodás ideje & 

Cél: Önmaga előtti 

bizonyítási vágy 

31 0,168445 1,33128 0,183097 ---- 

Károsodás ideje & 

Cél: Mások előtti 

bizonyítási vágy 

31 0,214834 1,69791 0,089525 ---- 

Károsodás ideje & 

Cél: Sport által nyíló 

utazási, világjárási 

lehetőség 

31 -0,041392 -0,32713 0,743567 ---- 

Károsodás ideje & 

Cél: Paralimpián való 

részvétel 

31 -0,007161 -0,05660 0,954866 ---- 

 

Károsodás ideje & 

Cél: közösség, 

barátokra, társakra 

találás 

31 0,168445 1,33128 0,183097 ---- 
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Károsodás ideje & 

Cél: állapotjavulás 
31 0,192308 1,51987 0,128543 ---- 

Károsodás ideje & 

Cél: állapot fenntartás 
31 -0,338277 -2,67352 0,007506 ---- 

Károsodás ideje & 

Cél: egészség 

megőrzése 

31 0,371741 2,93800 0,003303 ---- 

Károsodás ideje & 

Cél: Hobby 
31 -0,249101 -1,96873 0,048984 ---- 

Károsodás ideje & 

Cél: egyéb 
31 0,115163 0,91017 0,362731 ---- 

6. függelék: A sportolással való célok és a sérülés keletkezésének időpontja közötti összefüggés-  

vizsgálat eredménye 
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7. számú függelék 

 

 

 

Mann-Whitney U Test (nyitások csoportosított változatban)  

By variable csoportosítás  

Marked tests are significant at p <,05000  

 

Rank 

Sum 

Group 

1 

Rank 

Sum 

Group 

2 

U Z p-level Z 

adjuste

d 

p-level Valid 

N 

Group 

1 

Valid 

N 

Group 

2 

Férfi és női ülőröplabda közötti különbségvizsgálat eredményei 

Melyik 

helyről, 

honnan 

történtek a 

nyitások 

1343

72,0 

6565

6,00 

3823

1,00 

-

2,00

979 

0,04

4454 

-

2,84

340 

0,00

4464 
438 194 

Melyik 

helyre, hova 

irányultak a 

nyitások 

1287

50,0 

7064

6,00 

3304

7,00 

-

4,42

110 

0,00

0010 

-

4,49

274 

0,00

0007 
438 194 

Férfi röplabda és ülőröplabda közötti különbségvizsgálat eredményei 

Melyik 

helyről, 

honnan 

történtek a 

nyitások 

1181
34,5 

4403
0,50 

2199
3,50 

-
4,05
568 

0,00
0050 

-
5,48
643 

0,00
0000 438 131 

Melyik 

helyre, hova 

irányultak a 

nyitások 

 

 

 

1135
01,0 

4809
5,00 

1779
8,00 

-
6,57
062 

0,00
0000 

-
6,66
999 

0,00
0000 438 131 
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Női röplabda és ülőröplabda közötti különbségvizsgálat eredményei 

Melyik 

helyről, 

honnan 

történtek a 

nyitások 

3019
6,00 

5080
7,00 

1128
1,00 

-
7,64
102 

0,00
0000 

-
8,42
940 

0,00
0000 194 208 

Melyik 

helyre, hova 

irányultak a 

nyitások 

4100
4,00 

3999
9,00 

1826
3,00 

1,64
331 

0,10
0319 

1,66
559 

0,09
5795 194 208 

Férfi és női röplabda közötti különbségvizsgálat eredményei 

Melyik 

helyről, 

honnan 

történtek a 

nyitások 

1713
7,00 

4049
3,00 

8491
,00 

-
5,84
191 

0,00
0000 

-
6,26
706 

0,00
0000 131 208 

Melyik 

helyre, hova 

irányultak a 

nyitások 

2588
7,50 

3174
2,50 

1000
6,50 

4,11
711 

0,00
0038 

4,22
117 

0,00
0024 131 208 

7. függelék: A férfi és női, röplabda és ülőröplabda nyitások végrehajtási és becsapódási helyek 

közötti különbségvizsgálat eredményei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 183

8. számú függelék 

 

 

Mann-Whitney U Test (Nyitásfogadás és védekezés)  

By variable Játékelem  

Marked tests are significant at p <,05000 
variable Rank 

Sum 

Group 

1 

Rank 

Sum 

Group 

2 

U Z p-

level 

Z 

adjust

ed 

p-

level 

Valid 

N 

Group 

1 

Valid 

N 

Group 

2 

Az 

alkalmazott 

technikai  

elem 

3020

99,5 

5254

41,5 

8594

6,50 

-

18,1

271 

0,00 

-

19,1

578 

0,00 657 629 

8. függelék: Az ülőröplabdában a nyitásfogadás és a támadásvédés során alkalmazott technikai 

elemek különbségvizsgálatának eredménye 
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9. számú függelék 

 

 

Mann-Whitney U Test (Feladás) By variable Csapat neme Marked 

tests are significant at p <,05000 

variable Rank 

Sum 

Group 

1 

Rank 

Sum 

Group 

2 

U Z p-

level 

Z 

adjust

ed 

p-

level 

Valid 

N 

Group 

1 

Valid 

N 

Group 

2 

A feladás technikájának különbsége a férfiak és nők között 

Technika 
4006

70,5 

8789

5,50 

7069

0,50 

1,02

5133 

0,30

5301 

1,16

7773 

0,24

2899 
803 185 

A feladások eredményességének különbsége férfiak és nők között 

Eredményes

-ség 

4169

06,5 

7165

9,50 

5445

4,50 

5,66

5239 

0,00

0000 

7,54

3691 

0,00

0000 
803 185 

A feladások végrehajtási módja közötti különbség a férfiak és nők között 

Becsúszó 

feladóval 

vagy nélkül 

végrehajtott 

feladások 

3753

48,0 

1132

18,0 

5254

2,00 

-

6,21

181 

0,00

0000 

-

8,23

842 

0,00

0000 
803 185 

A feladások végrehajtásának helye közötti különbség a férfiak és nők között 

Honnan, 

melyik 

helyről 

zajlott a 

feladás 

4215

51,5 

6701

4,50 

4980

9,50 

6,99

2739 

0,00

0000 

7,16

8321 

0,00

0000 
803 185 

9. függelék: A férfi és női ülőröplabda feladások különbségvizsgálatainak eredményei 
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