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Wylleman és Lavalee 
Duális karrier szerepe 
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Balyi  
Hosszú távú sportolói fejlesztés 



Long-Term Athlete Development 

Edzeni a versenyzésre 

- 15/16-21/22 éves kor között. 

- Tudatosság a versenyeken 

- Edzés 50%, Verseny 50% 

Edzés tanulása 

- 8-11 éves kor környéke 

- Edzések: 70%, versenyek 30% 

- Fejlődésorentáció 

Edzeni a megedződésért 

- 11/12-16 éves kor környéke. 

- Edzések: 60%, versenyek 40% 

- „We make or break an athlete”  

Edzeni a győzelemért 

- 18+ 

- Fókuszban a versenyteljesítmény 

- Teljes kontroll kialakítása és 

megtartása 

Vidám alapozás 

- Minél több mozgásforma 

- Szabad kezet hagyni 

- Megtapasztalni a hibákat. 

Alapok 

lefektetése 

Mentális 

és fizikai 

oldal 

felépítése 

Élsport 

Filozófiája: 
- Edzés és verseny 

minőségben más 
- Elsajátítási célok 



Côté és Hays 
Tudatos edzés – Ericsson, Krampe és 

Tesch-Römer 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mintavétel évei 

Sampling years 
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Gyakoriság 

Magas 

Alacsony 

Mintavétel 

évei 

Specializáció 

évei 

Befektetés 

évei 

- Azonnali visszajelzés/ 
kielégülés 

- Azonnali örömforrás 
- Szervezett forma 
- Van szabály, de szabadság is 

- Ismétlődő feladatok 
- Monotonitás 
- Mentálisan megterhelő 
- Hosszú távú haszon 
- Edzői hibajavítás – technikai 

instrukciók 
 



1. Edző  
• Személyre szóló edzésterv 
• Elérte már azt a szintet, amit a sportoló kíván elérni? – edzőknél is működik 

mindez a folyamat… 

2. Komfortzónán kívüli élet – olyat gyakorolni, amiben nem hisz, hogy 
képes lenne elsajátítani 

3. CÉLKITŰZÉS 

4. A gyakorlás tudatos – 100% figyelem az edzésen 

5. Azonnali visszajelzés és módosítás 

6. Mentális reprezentációk – el tudja képzelni, képzeletben meg tudja 
valósítani (önmegfigyelés) 

7. Korábban megszerzett ismeretek felhasználása és módosítása 

 

Gyakorlás 
specifikumai 



Mire figyeljünk edzőként? 

Egyéni eltérés a 

mentális fejlődésben 

is 

Megtanulni 

versenyezni 

Megtanulni edzeni 

Eltérő utak, eltérő 

karrierek 

A gyermek nem fiatal felnőtt 
Változó motiváció, változó fejlődés 

Verseny, mint új helyzet 
Kontroll kérdésköre 

Verseny önmagával (és nem másokkal) 

Fejlődésorientált hozzáállás 
Hiba, mint fejlődési lehetőség 

Észlelni és értékelni a fejlődést 

Kettős karrier 
Egydimenziós sportolói identitás veszélye a teljesítményre 

Amatőrből profiba (?) 

MOTIVÁCIÓ 
Öröm kontra fejlődés (?) 



Köszönöm a 

figyelmet! 
 

kovacs.krisztina@tf.hu 


