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BEVEZETÉS 

 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a fogyatékos emberek a világ 

összlakosságának 10%-át teszik ki. Az orvostudomány fejlődésével arányosan a szomatikus 

és pszichés károsodású egyének száma folyamatosan növekszik, hiszen a korábban az élettel 

összeegyeztethetetlennek tartott elváltozással született, vagy szerzett elváltozással bíró 

egyéneket napjainkban már meg tudják menteni az orvosok, és ezáltal, ahogy George Morris 

Piersol találóan megfogalmazta, „éveket adnak az életnek”. Azonban nemcsak az évek száma, 

hanem az életben töltött évek minősége is fontos. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint napjaink 

esélyegyenlőségi törekvései, melyek az utóbbi néhány évtizedben egyre nagyobb hangsúlyt 

kaptak. 

Miután az 1981-es év a Rokkantak Nemzetközi Éve volt, az 1983-1992-ig terjedő 

időszakot az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) a Rokkantak Évtizedének nyilvánította. 

Célként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítását tűzték ki az élet minden 

területén.  Életszínvonaluk javítását az Európai Unió is kiemelkedő feladatának tekinti, 

melyet mi sem bizonyít jobban, minthogy a 2003-as esztendő a fogyatékosok éve volt az 

Európai Unióban, a 2007-es évnek pedig az „egyenlő esélyek mindenki számára” címet adták 

Európában.   

A 2002-ben kiadott Madridi Nyilatkozat 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. 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). 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 résztvevő 

számára. 

A törvények és törvényjavaslatok megvalósítása azonban több helyen is akadályba 

ütközik. Egyrészt kevés szakedzői képesítéssel rendelkező edző tevékenykedik a fogyatékos 

emberek sportjában, másrészt a képesítéssel rendelkező edzők oktatási anyagában nem 

szerepel sportáguk sérültek számára adaptált változata, sérülés-specifikus ismeretanyaga. 

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, márpedig a sportolók sikeres felkészítése 
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megvalósíthatatlan a fogyatékos személyekkel kapcsolatos sporttudományos kutatások és 

ezek eredményeinek alkalmazása nélkül. 

A fenti tényezők tudatában kutatásom eredményeivel szeretnék hozzájárulni ahhoz, 

hogy a sporttal foglalkozó szakmák ismeretanyagát a fogyatékosok sportjának témakörével 

bővítsem, a szakmai adatbázist növeljem, ezáltal pedig hozzájáruljak a sport területén az 

esélyegyenlőség – a tudományosan megalapozott felkészülés - biztosításához.  

 

CÉLKITŰZÉS 

 

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 fogyatékosok sportjában tevékenykedő „jó edzővel” szembeni 

elvárásokat meghatározzam és annak érdekében, hogy minél több sportoló vegyen részt a 

parasport mozgalomban az élsportoló fogyatékos személyeket sportolásra 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. 

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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HIPOTÉZISEK 

 

Dolgozatom témájának összetettsége okán hipotéziseim négy 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 

mozgáskorlátozottakkal 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 következtében azonban az olimpián résztvevő sportolók és 

nemzetek száma magasabb, mint a paralimpián résztvevőké.  

• Feltételezem, hogy az olimpián és paralimpián résztvevő országok kontinentális 

megoszlása eltér egymástól. 

• 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. 

 

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 fogyatékos sportolókat motiváló tényezők –az épekhez hasonlóan- idővel változnak. 
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• A fogyatékos élsportolókat és az ülőröplabdázókat sportolásra motiváló legfontosabb 

tényezők eltérnek egymástól, s e tény az ülőröplabdázók sikertelenségének egyik oka. 

• 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. 

• 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. 

 

MÓDSZEREK 

 

Dolgozatom eredményeit három vizsgálati módszer alkalmazásával kaptam, melyek a 

kérdőíves módszer, az összehasonlító elemzés, és a megfigyeléses módszer voltak. 

 

Kérdőíves módszert dolgozatom vizsgálatainak az alábbi 3 területén alkalmaztam. 

 

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

ülőröplabdázóknál vállalt edzői munkához) való hozzáállását egy 15 kérdésből álló, nyílt 

és zárt kérdéseket egyaránt magába foglaló kérdőívvel vizsgáltam. Célom az volt, hogy az 

épekkel foglalkozó edzők fogyatékosok sportjához való hozzáállását, a náluk való edzői 

tevékenységvállalás visszautasításának okát feltárjam. Kérdéseimet az alábbi három 

témakör köré csoportosítottam: személyi azonosításra vonatkozó kérdések (életkor, nem), 

röplabda edzői tevékenységre vonatkozó kérdések (végzettség, munkakör, csapat 

korosztálya, szintje, neme), a fogyatékosok 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 legidősebb 73 éves. A 
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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 fogyatékosok 

által a „jó edzőnek” titulált személy jellemvonásának feltérképezését ugyancsak kérdőíves 

módszerrel végeztem.  

93, 2006 áprilisában sportágában magyar válogatott fogyatékos 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 –személyi adatain 

túl- sportpályafutásáról, ennek motivációs hátteréről, edzőjéről, a véleménye szerinti 

pozitív és negatív edzői tulajdonságokról, („jó edzői” ismérvekről) ill. az „jó edzővel” 

szembeni elvárásairól.  A visszaérkezett, feldolgozásra alkalmas kérdőívek száma 36 volt. 

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 

sérüléssel rendelkezik. A károsodás típusát tekintve 11,1% látássérült, 88,9% 

mozgássérült. 

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 3. terület, melynek vizsgálatára kérdőíves módszert alkalmaztam az ülőröplabdázók 

játékosállományának, jellegzetes mozgásszervi elváltozásainak és motivációs hátterének 

feltérképezése. 

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: személyi azonosításra 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. 
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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. 

 

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 Sperman - féle rangkorrelációval vizsgáltam.  

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. 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 olimpián és paralimpián elért ranghelyének összefüggését Sperman - féle 

rangkorrelációval vizsgáltam. 

 

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. 

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 1. 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. 
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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 

1. Táblázat: Az ülőröplabda mérkőzések elemzett játékelemeinek mennyisége  

 

Minden érintés végrehajtási módját, technikáját regisztráltam. 

Az ülőröplabda pályát -Rigler röplabda vizsgálatai nyomán– térfelenként 9 területre 

tagoltam. Ennek alapján minden érintés helyét és a labda útját regisztráltam, továbbá a 

játékelemek végrehajtásának eredményét is vizsgáltam. Minden érintést eredményességétől 

függően 1-3 pontig -kivéve a sáncot, ahol a végrehajtás eredményét 1-től 5-ig- értékeltem.  

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

változókkal való összefüggését nem paraméteres korráláció vizsgálattal, Kendall Tau 

statisztikai módszerrel végeztem, a röplabda és ülőröplabda játékok, a férfiak és nők játékbeli 

különbségének kimutatásához Mann-Whitney-féle U próbát alkalmaztam. 

 

EREDMÉNYEK 

 

Vizsgálataim eredményei a hipotézisben megfogalmazott témakörök szerint az alábbiaknak 

megfelelően alakultak. 

 

 Röplabda edzőknek a fogyatékos személyek versenysport iránti állásfoglalásával és 

ismereteivel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy az aktív röplabda edzők bár 100%-ban 

hallottak az ülőröplabdázásról, nem rendelkeznek elegendő ismerettel a mozgáskorlátozottak 

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% 
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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: a szakszerű ismeretek hiánya (54,84%),,  

az időhiány (20,97%) és a lelki tényezők (9,68%). 

 

Az olimpiai és paralimpiai mozgalom összehasonlításának eredményeként 

megállapíthatjuk a résztvevő országok és versenyzők száma az olimpián és a paralimpián 

egyaránt növekvő tendenciát mutat. E tekintetben mindkét mozgalom óriási fejlődésen ment 

keresztül, hosszabb múltja következtében azonban az olimpián résztvevő sportolók és 

nemzetek száma minden eddigi megrendezett játékokon magasabb, mint az adott évben a 

paralimpián résztvevőké.  

Az olimpián és paralimpián résztvevő országok kontinentális megoszlása eltér 

egymástól. A legutóbbi Athéni Olimpián legnagyobb százalékban Afrika országai voltak jelen 

(résztvevő országok 26%-a), őket pedig Európa (24%), Ázsia (22%), Amerika (21%), majd 

Óceánia (7%) országai követték a sorban. Az Athéni Paralimpián ezzel szemben az Európai 

országok százalékos részvétele volt a legnagyobb (résztvevő országok 33%-a), őket a sorban 

Ázsia (23%), Afrika (21%), Amerika (18%) majd –az olimpiai sorrenddel megegyezően- 

Óceánia (4%) követte. 

 Vizsgálatomból kiderült, hogy a paralimpiai játékokon az esélyegyenlőséget biztosító 

kategorizáció a sportágak és versenyszámok számbeli alakulására kihat. A paralimpiai 

klasszifikáció a versenyszámok növekedését vonja maga után, míg az olimpián a sportági 

kínálat növekedését tapasztalhatjuk. 

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.  

 Rangkorrelációs vizsgálatom bebizonyította, hogy az olimpián és paralimpián (az 

országok közötti pontversenyben) elért ranghelyek szignifikáns, lineáris összefüggésben 

állnak egymással (Spearman R= 0,510095), ugyanakkor egy adott ország aktuális gazdasági 

helyzetével sem az olimpián (Spearman R= 0,15899), sem a paralimpián (Spearman R= 

0,238919) elért eredmény nem áll összefüggésben. 

 

A fogyatékos sportolók edzőjével, a velük szemben támasztott elvárásokkal 

kapcsolatos vizsgálataim eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a fogyatékos 
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sportolókkal foglalkozó edzőknek –az épekkel foglalkozókkal szemben- a fizikális fejlesztés 

és a pszichés támogatás mellett sérülés-specifikus 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 sérültek –fontossági sorrendben- a szakmai tudást, a nyugodtság – önuralom - 

türelmesség meglétét, és az egyenes jellemet, őszinteséget preferálják. A sérültek csökkent 

önértékelésére utal az eredmény, miszerint a fogyatékos sportolók edzővel szembeni elvárásai 

között -7. helyen- az áldozatkészség is megjelenik. Ezen tulajdonság szükségessége az ép 

sportolókban fel sem merül. 

A kölcsönös bizalom edző és tanítvány között elengedhetetlen fontosságú az edzői 

munkához. Ezen tényt bizonyítja vizsgálatom eredménye, miszerint a válogatott sportolók 

72,2%-a azonosnak értékeli edzőjének belé, és neki edzőjébe vetett hitét, és 42,22%-ban ezt 

kölcsönösen ötösre értékelték. 

A sportolásra motiváló tényezőkkel kapcsolatos eredményeim az alábbiaknak 

megfelelően alakultak. A születéstől fennálló és a szerzett károsodással bíró sportolók között 

több szempontból szignifikáns különbséget találtam. A születéstől fennálló sérültek 55,5%-át 

kezdetben szülei biztatták sportolásra, második helyen pedig a tanár szerepét említik. A 

szerzett sérüléssel rendelkező egyének 50%-a a barátok hatására kezdett sportolni, és csak 

22,2%-ukra voltak hatással a szülők (férfiak és nők között szignifikáns különbséget nem 

találtunk). A megkérdezett sportolók mindössze 8,3%-a kezdett orvosi javaslatra illetve a 

terapeuta hatására sportolni. A sportmúlt tekintetében ugyancsak szignifikáns különbséget 

találtam a fogyatékos személyek között. A születéstől fennálló sérültekkel szemben a szerzett 

sérüléssel bíró 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.) Ezzel szemben a születésüktől sérült sportolók 83,3%-a jelenlegi 

sportágában kezdte pályafutását. 

Az első edzés pozitív légkörének fontosságát ugyancsak bizonyította vizsgálatom, 

hiszen a válogatott szintű fogyatékos sportolók 70%-a pozitív élményként emlékszik vissza 

első edzésére jelenlegi sportágában. 

A fogyatékos sportolókat motiváló tényezők –az ép sportolókhoz hasonlóan- idővel 

változnak. Míg sportpályafutásuk kezdetén a fogyatékos sportolók 61%-át az önmaga előtti, 

33,3%-át a környezetének való bizonyítási vágy ösztönözte a sportolásra, idővel a 

paralimpián való részvétel (sportolók 75%-ánál) és a sportolás megszokássá válása (sportolók 

75%-ánál) áll a rendszeres sporttevékenység végzésének hátterében. 
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Az egészség megőrzésének célja a sportolással ugyancsak jelentős motiváló faktorrá 

válik a sportban eltöltött idő hatására. Míg kezdetben a sportolók 44%-át motiválta ezen 

szempont, jelenleg (a sportkarrier csúcsához közeledve) 61,1% számára jelentős tényező az 

egészség sportaktivitás általi megőrzése. 

A fogyatékos élsportolókat és az ülőröplabdázókat sportolásra motiváló tényezők 

között különbséget találtam. Míg az élsportolók 75%-át a paralimpián való részvétel 

motiválja, az ülőröplabdázók mindössze 19,3%-ánál áll ezen tényező a sporttevékenység 

hátterében. Ezen tényből arra következtetek, hogy a kiemelkedő teljesítményre való törekvés 

hiánya az ülőröplabdázók sikertelenségének egyik oka, hiszen 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.  

 

A magyar ülőröplabdázókat feltérképező kérdőíves vizsgálatom eredményei alapján 

megállapíthatjuk, hogy a magyar ülőröplabda játékosok kor, nem és mozgásszervi státuszuk, 

sérülésük típusa alapján egyaránt heterogén csoportot alkotnak. Ezen tényt az edzéseszközök 

és edzésmódszerek alkalmazása során nem szabad figyelmen kívül hagyni. A heterogenitás 

ellenére 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.) 

Mérkőzéselemzésem eredményeként az ülőröplabdázásban a röplabdázás technikai 

elemeinek alkalmazását tapasztaltam, az ülőröplabdázásban azonban a mentő érintések és a 

sánc gyakrabban kerülnek alkalmazásra, mint a röplabda játékban. Megállapíthatjuk továbbá, 

hogy a röplabda és ülőröplabda játékok közötti szabályeltérések a taktika tekintetében eltérést 

okoznak a röplabda és az ülőröplabda játékok között, mely különbségek speciális 

edzésfeladatok alkalmazásának és végrehajtásának szükségességéhez vezetnek. Ezen speciális 

feladatok játékelemek szerint csoportosítva 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, 
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ahol az ellenfél könnyedén bejátsza 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 csapatunknak pontot szerezni. 

• 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. 
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• Szintén a fenti okokra való tekintettel (pontatlan bejátszások nehezített elérése az 

ülőröplabdában) minden játékosnak meg kell tanulnia a pontos feladást (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 hálótó 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 nem csak 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 megütését, ill. a 

magas blokk elleni támadások variálását, megoldási lehetőségeit lenne célszerű 

gyakorolniuk. 
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• 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. 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

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 fele –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 

mozgássérültek mellett. Ezért fontosnak tartanám, hogy a szakemberek fogyatékosok 

sportjával való megismertetése, a fogyatékosok sportjába 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. 
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Vizsgálatom arra is rámutatott, hogy a fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzőknek 

többirányú ismerettel kell rendelkezniük és személyiségük, jellemvonásaik tekintetében is 

más tényezők hangsúlyosak, mint amit az ép sportolókkal való foglalkozás megkíván. A 

szakmai ismeretek fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzőknél tágabban értelmezendők, 

mint az épek sportjában. A kiválasztáshoz és a –sérültek számára kiemelten fontos- személyre 

szabott edzéshez elengedhetetlen fontosságúak a sport- és sérülés-specifikus ismeretek, 

melyeknek az edzők speciális szakmai ismeretei közé kell tartozniuk. Továbbá a személyiségi 

vonásokkal kapcsolatban a sérülteknek 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 gyermekek 

vagy felnőttek esetén. Mint az a vizsgálatomból is kiderült, csak elenyésző esetben irányítja 

az orvos ill. a rehabilitációs szakember a sport felé a sérült egyént. A mozgáskorlátozottak 

nagyobb számú sportban való részvétele érdekében ezért véleményem szerint az egészségügyi 

szakembereket is be kéne vonni. Ez alatt értem egyrészt a gyógytornászokat és egyéb 

mozgásterápiás szakembereket, hiszen a szerzett sérüléssel rendelkező egyénekkel ők 

találkoznak, másrészt az iskolaorvosokat és védőnőket, akik segítségére a születéstől 

károsodott ill. a fiatal, iskolás korban szerzett sérüléssel rendelkező 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 mozgássérültekkel –akik az ülőröplabdázásra alkalmasak- találkoznak, és őket a 

sport felé irányíthatják. Véleményem szerint a magyar ülőröplabdázás helyzete csak abban az 

esetben javulhat, ha a fiatal sérültekre építve egy szakmailag megalapozott utánpótlás-képzés 

indul meg. 

Az ülőröplabda sportág felélesztéséhez, a sportolók felkészítéshez, a –motivált, 

fejlődőképes- tanítvány mellet 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. 
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