
1 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR 

 
 

 

 
 
 
 

DOKTORI (PhD) DISSZERTÁCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BUDAPEST, 2014                                                      BIRÓNÉ ILICS KATALIN  



2 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR 

Neveléstudományi Doktori Iskola 
Vezető: Dr. Szabolcs Éva 
Neveléselméleti program 

Vezető: Dr. Trencsényi László  
 
 
 
 

Biróné Ilics Katalin 
 

 
A PREDIKTÍV VALIDITÁST VIZSGÁLÓ ELJÁRÁSOK 
A RÖPLABDÁS TEHETSÉGEK KIVÁLASZTÁSÁBAN 

 
 

DOKTORI (PhD) DISSZERTÁCIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 



3 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

BEVEZETÉS .....................................................................................................5 
I. ELMÉLETI ALAPOK; SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS .................................7 

1. A tehetség ............................................................................................................................7 

A tehetség meghatározása ...............................................................................................................7 

Tehetség modellek ...........................................................................................................................9 

2. A sporttehetség .................................................................................................................13 

A sporttehetség meghatározása, azonosítási modelljei ................................................................13 

A sporttehetség fejlesztés modelljei..............................................................................................18 

3. A szelekciós folyamat ......................................................................................................22 

A szelekció fogalmának meghatározása .......................................................................................22 

A sportképességek vizsgálati területei az öröklődés és a környezeti hatások 

összefüggésrendszerében ...............................................................................................................25 

Vizsgálati módszerek a röplabdás tehetségek kiválasztására ......................................................34 

A röplabdázás jellemzése .......................................................................................................34 

Kiválasztási mutatók a röplabdában  ....................................................................................38 

II. NEMZETKÖZI KUTATÁSOK A RÖPLABDÁS TEHETSÉGEK  

KIVÁLASZTÁSÁRA ..................................................................................................................45 

III. A KUTATÁS LEÍRÁSA  ............................................................................................57 

1. A vizsgálandók köre...........................................................................................................57 

2. A vizsgálati módszerek ......................................................................................................59 

3. Az adatok elemzése ............................................................................................................65 

IV. A KUTATÁS EREDMÉNYEI ...................................................................................68 

1. Genetikai tényezők vizsgálata .......................................................................................... 68 

Antropometriai paraméterek ..........................................................................................................68 

A testméretek értelmezése....................................................................................................... 68 

A testalkat meghatározása .....................................................................................................71 

A biológiai és a naptári életkor közötti különbségek meghatározása .................................73 

A motoros tesztekben nyújtott teljesítmények  .......................................................................74 

Az antropometriai paraméterek és a motoros képességek közötti összefüggésvizsgálat ..........76 



4 
 

 

A 13-14 éves lányok eredményei ............................................................................................76 

A 15-16 éves lányok eredményei  ...........................................................................................79 

A 13-14 éves fiúk eredményei ................................................................................................81 

A 15-16 éves fiúk eredményei ................................................................................................83 

A testalkat és a motoros tesztek közötti összefüggések vizsgálata  ............................................ 86 

A sportolók testmagasságának előrejelzése .................................................................................90 

A naptári és a biológiai kor eltéréseiből adódó testi fejlettség és a motoros tesztekben 

nyújtott teljesítmények összefüggés vizsgálata  .................................................................................93 

Az edzéseken nyújtott sportolói teljesítmény  ..............................................................................94 

 Az edzésen nyújtott teljesítmények összértékelése  ..............................................................94 

 A labdás ügyesség értékelése  ...............................................................................................95 

2. Környezeti és személyiségbeli feltételek  ........................................................................96 

A sportolói kérdőívek elemzése  ...................................................................................................96 

A szülői kérdőívek elemzése  ..................................................................................................... 102 

3. A mérkőzéseken elért sportolói teljesítmények értékelése  ...................................... 110 

4. A kiváló teljesítményt nyújtó röplabdások profiljának felállítása  ......................... 113 

V. A KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE, A LEHETSÉGES FOLYTATÁS  

IRÁNYA ..................................................................................................................................... 119 

TÁBLÁZATOK, ÁBRÁK JEGYZÉKE  ............................................................................... 121 

BIBLIOGRÁFIA ÉS REFERENCIÁK  ................................................................................ 123 

MELLÉKLETEK  .................................................................................................................... 139 

                                                                   

                                                                              

                                                                               

                                                                                                                  

 

 

 

 



5 
 

BEVEZETÉS 

 

A röplabdázás nehéz helyzete, az elmúlt évek eredménytelensége ihlette a jelen kutatást, 

melynek célja a prediktív validitást vizsgáló eljárások bemutatása a röplabdás elit 

kiválasztásában, vagyis meghatározni azokat a genetikai, környezeti és személyiségbeli 

faktorokat, melyek a lehető legbiztonságosabban jelzik előre a sikert, megkönnyítve így a 

legjobbak korai kiválasztását és gondozását. A kutatás kiemelten kezelte a genetikai 

tényezőkön belül az antropometriai paramétereket, különös tekintettel azokra, amelyeket más 

nemzetközi kutatásokban is előtérbe helyeztek, mint a szelekcióban a jövőbeli siker 

biztosítékait.  

A méréseken alapuló kvalitatív kutatás fejlesztési célú, melynek érvényességi köre a 

gyermek és serdülő korosztályra vonatkozik, de bizonyos korlátok között kiterjeszthető más 

korosztályokra is. 

A disszertáció öt nagyobb részből áll. Az első részben kutatásunkhoz azokat az elméleti 

alapokat kerestük a tehetséggel, a sporttehetséggel, a szelekciós folyamatokkal foglalkozó 

hazai és nemzetközi szakirodalomban, melyek befolyásolták a saját kutatásunkban a fenti 

fogalmak értelmezését, valamint azt, hogy milyen tényezőket kell tekintetbe vennünk, amikor 

a prediktív validitás biztosítékait próbáljuk feltárni a tehetségek, esetünkben a röplabdás 

tehetségek kiválasztásában.  

A disszertáció második részében azoknak a nemzetközi utánpótlás és felnőtt csapatokat 

vizsgáló kutatásoknak a leírására és eredményeinek kiemelésére koncentráltunk, melyek 

kifejezetten a röplabdás tehetségek kiválasztásával foglalkoztak. Ennek célja az volt, hogy 

saját kutatási eredményeinkhez, ahol lehet, összehasonlítási alapokat találjunk.  

A harmadik részben a saját kutatásunkat mutatjuk be, kiemelve a vizsgálandók körét, a 

vizsgálatunk módszereit és a kutatás során megszerzett adatok statisztikai elemzését. 

A disszertáció negyedik részében a kutatás eredményeivel foglalkoztunk, olyan 

részletességgel, melyek a külső szemlélő számára is értelmezhetővé teszik, hogy miért 

kerestünk összefüggéseket a tehetség kiválasztásban, a szakirodalomban is kiemelt három 

fontos tényező, a genetikai, a környezeti és a személyiségbeli feltételek között. Az 

összefüggés vizsgálatok az említett fontos tényezőkön belüli elemekre is kiterjedtek. Így 

például a vizsgált sportolók antropometriai paramétereit összefüggésbe hoztuk a motoros  

tesztekben nyújtott teljesítményeikkel több fontos vonatkozásban is.  
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Az antropometriai paraméterek közül kiemeltük a testalkatot és a testmagasság előrejelzését, 

valamint a test fejlettséget. 

Vizsgálatunk emellett kiterjedt az edzéseken és a mérkőzéseken elért sportolói 

teljesítményekre is. Ezek alapján állítottuk fel a mintában kiváló teljesítményt nyújtó 

röplabdások profilját, keresve főként azokat a genetikai tényezőket, ezen belül az 

antropometriai paramétereket és motoros képességeket, valamint ezek összefüggéseit, melyek 

náluk a sikerhez vezettek.  

A disszertáció utolsó részében összefoglaltuk a kutatásunk eredményeit, illetve 

meghatároztuk a kutatás lehetséges folytatásának irányát. Úgy véljük, hogy további, a 

sportpszichológiai szakirodalomban fellelhető vizsgálati fókuszok bevonásával még 

biztonságosabban jeleznék előre a sporttehetségnek, illetve a röplabdás tehetségnek a 

genetikai jellemzői mellett, a környezeti hatások alatt formálódó személyiségvonásait is.  
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I. ELMÉLETI ALAPOK; SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

1. A tehetség 

 

A tehetség meghatározása. A képességek tudományos vizsgálatával foglalkozók kezdetben 

a tehetséget a kiemelkedő szellemi képességekkel azonosították és a mentális képességekben 

található különbségek mérésére az intelligenciateszteket alkalmazták. Az elmélet első 

képviselője Sir Francis Galton (1822-1911) volt, aki a kiválóságot az öröklődéssel 

magyarázta és unokatestvére, Charles Darwin evolúciós elméletének hatására a természetes 

szelekcióból kiindulva próbálta levezetni a tehetség eredetét. (Galton, 1978; Tóth 2003; 

Czeizel, 2004; Mackintosh 2007) 

Az első sikeres intelligenciateszt Alfred Binet (1857-1911) és Theodor Simon (1872-1961) 

nevéhez fűződik. Jelentőségét az adta, hogy alkalmasnak látszott a gyermekek aktuális 

mentális állapotának megállapítására. A tesztek megoldásának eredménye alapján a 

gyerekekhez ún. „mentális kor”- t rendeltek, ami megmutatta, hogy a gyermek átlagos, 

előbbre tart a koránál vagy lemaradást, fogyatékosságot mutat e. (Binet and Simon, 1905) 

Nem sokkal később, William Stern (1871-1938) német pszichológus arra a következtetésre 

jutott, hogy a mentális kor nem egyértelmű meghatározása egy személy intelligenciájának. Új 

fogalmat vezetett be, a mentális hányadost (mental quotient), amely a mentális kor és az 

életkor arányának a megállapítására szolgál (mentális hányados = mentális kor ÷ kronológiai 

kor). (Stern, 1912) Később a könnyebb számolás érdekében a kapott eredményt megszorozták 

százzal. Ezt a számítási módot használják az intelligencia értékének megállapítására 

manapság is.  

A mentális hányados, vagy ismertebb nevén, intelligencia hányados (IQ) gyakorlati 

hasznosítása és népszerűsítése elsősorban Lewis M. Terman (1877-1956) nevéhez fűződik, 

akinek számos tesztje közül a legismertebb és legszélesebb körben elterjedt a Stanford-Binet 

Intelligenciateszt (1916). Kutatásaiban abból az elméletből indult ki, miszerint az emberek 

megkülönböztethetőek értelmi képességeik alapján, ezek a jegyek pedig az IQ-val mérhetők. 

Terman munkájában az egyetlen kritérium tehát az intelligencia tesztekben elért magas 

pontszám volt. 1921-ben indult longitudinális vizsgálatának befejező szakaszában (1951) 

kapott eredményei alapján azonban azt hangsúlyozta, hogy az intelligencia fontos ugyan, de 

végső soron csak egyik feltétele a rendkívüli teljesítmények elérésének.  
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Véleménye szerint kiugró színvonalú teljesítményekhez önérvényesítő-képesség, önbizalom, 

és pozitív attitűdöt tanúsító szociális környezet is szükséges. (Mönks-Knoers, 2004) Ez a 

megállapítás az öröklött és környezeti tényezők interakciójáról, később új irányt ad a tehetség 

vizsgálatoknak, hiszen a környezeti tényezők fontosságának kiemelésével kezdetét veszi az 

első tehetségmodell megjelenése. 

A tehetségvizsgálatokban már Terman nyomonkövetéses vizsgálata alatt is két tendencia 

alakult ki. Egyesek az intelligencia mérésének továbbfejlesztésével foglalkoztak, míg mások 

inkább az intelligencia struktúrájának felderítésére, azaz a speciális képességek mérésére 

koncentráltak. A különböző képességek mérése közötti összefüggés vizsgálat során 

megszületett a faktoranalízis, melynek első formája Charles Spearman (1863-1971) nevéhez 

fűződik. Spearman kutatása közben arra a következtetésre jutott, hogy minden képesség 

egyedi mérése két független részre osztható. Az egyik rész az általános faktor, amit öröklött 

mentális energiának tekintett és „g”-vel jelölt (ez a tényező az induktív és deduktív 

gondolkodásra tanító feladatokban nyilvánul meg a legerőteljesebben), a másik rész a 

specifikus faktor, amit „s”-sel jelölt (ez a tényező a képesség jellegét, megnyilvánulási 

formáját határozza meg). (Spearman, 1927)  

Spearman faktoranalízisét Louis L. Thurstone (1887- 1955) fejlesztette tovább. Ennek 

eredményeként megalkotta több faktoros elméletét (1931-be), melynek célja elsősorban a 

gondolkodás kategóriáinak vagy dimenzióinak azonosítása volt. Faktorszerkezetébe 

elkülönítette azokat a képességeket, melyek súlya állandó marad tesztről tesztre  

Ezeket elsődleges mentális képességeknek nevezte el, amivel a többfajta eltérő képességre 

kívánta felhívni a figyelmet. (Thurstone, 1947).  

A faktoranalízis elterjedése mellett az intelligencia mérése is továbbfejlődött. A széles 

körben elterjedt Stanford-Binet intelligenciateszt egyeduralma megtört, amikor David 

Wechsler (1896- 1981) 1939-ben megjelentette a Wechsler-Bellevue skálát (WBI). Amíg a 

Stanford-Binet teszt sok, rövid és elsősorban szóbeli feladatot tartalmazott, addig Wechsler 

skálája kevesebbet és hosszabbakat írt elő, majdnem fele-fele arányban verbális (6db) és 

nonverbális (5db) feladatokkal.  

1940-ben Raymond Cattel (1905- 1998) előterjesztette „két g” elméletét, mely szerint 

Spearman általános faktora helyett két fajta intelligencia létezik (folyékony, 

kikristályosodott), melyek különállóak és egymástól függetlenül mérhetőek.  

A folyékony intelligencia (gf) Cattel szerint a kultúrától független, főként a verbális 

készségben van, a kikristályosodott (gc) intelligenciát pedig épp a kulturális élmény során 

szerezzük meg. (Cattel, 1968; 1971)  
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1982-ben Howard Gardner (1943-) Cattel kétfajta intelligencia elméletén még tovább 

lépett. Megalkotta a többszörös intelligencia elméletét (The Theory of Multiple Intelligence), 

melyben 7 intellektuális kompetenciát határozott meg (logikai-matematikai, vizuális-térbeli, 

zenei, testi-kinesztetikai, szociális- interperszonális, intraperszonális). Ezek mindegyike 

különálló és független a többitől, tehát az egyikben mutatott képességszint nem mond semmit 

a másik területről.   (Gardner, 1982) 

Gardner is foglalkozott a környezet és a genetika befolyásának régóta vitatott kérdésével is.  

Véleménye szerint a tehetségfejlesztéshez a két tényező interakciója szükséges, miszerint a 

genetika nem tud létezni kifejezéstelen környezetben, illetve a környezeti hatás sem tud 

létezni anélkül, hogy a genetikára hivatkoznánk. (Gardner, 1982) 

 

A tehetség modellek. A tehetség fogalmának meghatározása az intelligencia mérésével, 

illetve a gondolkodás struktúrájának felderítésével történt. A vizsgálatok alapján, a definíciók 

kiszélesedésével hangsúlyosabbá váltak a személyiségjegyek és megjelentek a különböző 

területen megmutatkozó tehetségek. Az elméletek mellett feltűntek a tehetségmodellek, 

melyek a több faktoros elméletek létjogosultságát alátámasztva, a tehetség összetevőit és ezek 

interakcióját térképezik fel.  

Az első tehetségmodellt Joy P. Guilford (1897- 1987) 1967-ben alkotta meg Thurstone 

teóriájának kibővítésével.  Az Intelligencia Struktúra Modelljében (SI) elválasztotta az 

elsődleges mentális képességeket és újakat adott hozzá, így a 7 faktort 120-ra bővítette ki. A 

120 faktort egy-egy kiskockával ábrázolta, melyek egy nagy kocka részei. A faktorok három 

dimenzió kombinációjának eredményei. A működés, melynek 5 fajtái a kogníció, a memória, 

a divergencia, a konvergencia és az értékelés, a tartalom fajtái a figurális, szimbolikus, 

szemantikus és a viselkedési, illetve a produktum 6 fajtája az egységek, osztályok, 

kapcsolatok, szisztémák, transzformációk és implikációk. (Guilford, 1956; 1967). Amíg 

Thurstone a faktorokat egymással összefüggőnek tekintette, Guilford szerint ezek függetlenek 

és mindegyiknek különböző mentális képességek felelnek meg, melyeket divergens 

produkciós tesztbattériája (DPT) segítségével lehet mérni. Ezek a képességek a következők: 

könnyedség, hajlékonyság, eredetiség, kidolgozás, szenzitivitás, átfogalmazás. (Landau, 

1974) 

Guilford modelljének érdekessége még, hogy benne jelenik meg először a kreativitás, amit a 

problémamegoldással azonosított. Véleménye szerint, minden probléma megoldási helyzet az 

egyéntől kreativitást igényel.  
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Robert J. Sternberg (1949-) szerint ahhoz, hogy valaki tehetségesnek minősüljön, öt 

kritériumnak kell eleget tennie. Az általa „a tehetség pentagonális implicit elméletének” 

(Pentagonal Implicit Theory of Giftedness) nevezett elképzelésben ez az öt kritérium a 

kiválóság, ritkaság, produktivitás, demonstrálhatóság, értékesség. (Sternberg, 1993) 

A tehetségről alkotott elméletekben Joseph S.  Renzulli (1936-) vizsgálata újabb 

eredményeket hozott (1978). Eredeti, „Háromkörös koncepciója”- ban (Three-Ring 

Conception) a tehetséget három, egymással összefüggő csoport határozza meg - átlag feletti 

képesség, feladatelkötelezettség és kreativitás. Véleménye szerint tehetséges gyerekek (gifted 

and talented) azok, akik képesek kialakítani a három tulajdonság halmazt és képesek 

alkalmazni ezeket az emberi teljesítmény bármely potenciális területén. (Renzulli és mtsai, 

1981) Renzulli későbbi vizsgálataiban (Renzulli, 1986) a három tehetség összetevőt tovább 

differenciálta és pontosította. A feladatelkötelezettség véleménye szerint a motiváció egy 

kifinomultabb és célzottabb formája, továbbá az átlag feletti képességet kétféleképpen 

értelmezte – általános-, és speciális képességként. Az általános képesség az információ 

feldolgozás és a tapasztalat integrálásának képességét tartalmazza, még a speciális képesség 

az ismeretszerzés kapacitását tartalmazza, készség vagy képesség egy vagy többfajta 

tevékenység elvégzésére meghatározott területen. A harmadik csoport a kreativitás, ami 

magába foglalja az eredeti gondolkodást, rugalmasságot, nyitottságot az élményekre, 

érzékenységet a részletekre, az ötletek és dolgok esztétikai jellemzőire. (Renzulli, 1986).   

1983 – ban,  A. J. Tannenbaum nyilvánosságra hozta modelljét, mely a tehetség 

szempontjából 5 pszichológiai és szociális faktort írt le. (Tannenbaum, 1983) Definíciója 

hangsúlyozza, hogy a majdani sikeres, kiemelkedő teljesítményeket elérő tehetségek 

fejlődésében nemcsak személyes tulajdonságaik, amelyeket a tehetség meghatározásakor a 

leggyakrabban emlegetnek, hanem a környezet speciális elemei is részt vesznek. Az öt faktort, 

mely mindegyikének van egy küszöbértéke, amely megmutatja az alapvető tehetséget, 

Tannenbaum a következőképpen írta le: 

1. Az általános képesség Spearman (Spearman, 1927) általános intelligenciafogalmához, 

a „g” faktorhoz hasonló intellektuális erő, amely mindenféle probléma megoldásához 

szükséges. 

2. A speciális képességek egy-egy területhez kapcsolódó kiemelkedő tudást jelentenek.  

3. A nem intellektuális facilitátorok (motiváció, énkép) a szociális, emocionális és 

viselkedés jellemzőkre utalnak, amik engedik vagy meggátolják a képességek teljes 

használatát.    
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4. A környezeti hatások alapvetően meghatározzák a tehetséget. A tehetséget befolyásoló 

környezeti tényezők közelebbről a család, a kortárscsoportok, a közösség. Távolabbról 

a különböző gazdasági, szociális, jogi, és politikai intézmények.  

5. A véletlen tényezők külön kiemelt faktorként való kezelése a modell különlegessége. 

(Tannenbaum, 1986) 

Tannenbaum is említést tesz a kreativitásról is, mely fogalmat a tehetség szinonimájának 

tekint.  

Franz J. Mönks 1992-ben további eredményeket hozott a kiemelkedő tehetség fejlődésének 

vizsgálatával. Tehetségüggyel kapcsolatos tevékenységének eredményeként megjelenő 

multifaktoriális modellje, Renzulli háromkörös elméletének későbbi változatát fejlesztette 

tovább, melyben az átlag feletti képességet, a kreativitást, illetve a motivációt megtartva, 

környezeti tényezők is megjelennek. Mönks szerint a motiváció vagy más néven 

önérvényesítés képessége a cél eléréséhez szükséges energiát szolgáltatja. A motiváció 

erősségétől függ, hogy az egyszer már kiválasztott irányt meg tudjuk e tartani. A kreativitás 

magába foglalja az eredeti gondolkodást, flexibilitást és ötletgazdagságot a problémák 

megoldásakor, továbbá az önállóságot és tudásszomjat a kérdésfeltevések megközelítésekor 

és megoldásakor. Az átlag feletti intellektuális képességeket általában intelligencia-, 

teljesítmény- vagy alkalmassági tesztekkel mérik és következtetni lehet rá az iskolai 

osztályzatokból, illetve a tanárok véleményéből is.   

A modell környezeti tényezőkkel való kiegészítését azért tartotta Mönks fontosnak, mert 

szerinte a család, a kortárscsoportok és az iskola olyan szociális tényezők, melyek ösztönző 

hatása nélkül nem fejlődhet a tehetség.  (Mönks- Knoers, 2004) 

A környezeti tényezők szerepének fontossága Francoys Gagné (1993) megkülönböztető 

modelljében (Differentiated Model of Giftedness and Talent) is megjelenik. Ezek a 

katalizátorok öt különböző kategóriába sorolhatók: fontos személy, fontos pszichikai 

környezet, fontos beavatkozás, közbelépés, fontos esemény vagy a véletlen. A modellben a 

környezet hatása mellett intraperszonális katalizátor is (emberi tulajdonság) működik, 

melynek leglátványosabb eleme a motiváció, a viselkedés kezdeményezője és aktiválója. A 

két katalizátor 5 adottság területet befolyásol - intellektuális, kreatív, társadalmi-érzelmi, 

szenzomotoros, és egyéb. Gagné az adottságokat genetikai eredetűnek tartja, szerinte minden 

emberben jelen vannak, többé-kevésbé spontán módon fejlődnek és jelennek meg, széles 

skálájuk miatt egyéni különbségekhez vezetnek.  
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A modell érdekessége, hogy kétféle tehetséget említ: egy vagy több területen átlag feletti 

képességekkel rendelkező tehetséget (giftedness) és az emberi tevékenységnek egy vagy több 

területén átlag feletti teljesítményt nyújtó tehetséget (talent). A modellben tehát a tehetség 

(giftedness) potenciál abban az értelemben, hogy bár az adottságok mérhetőek a 

képességtesztekben, reprezentálják a meglévő természetes képességeket, melyek jártasság 

elsajátítására ösztönöznek a tehetség egy adott területén. (Gagné, 1993). 

Jane Piirto 1994-ben megjelent Talent Children and Adults című művében a 

tehetségfejlesztést piramis modellként képzelte el. Véleménye szerint egy személy a 

tehetségét három területen tudja megvalósítani, amit a környezet és a genetika befolyásol.   A 

három összetevő - személyiségi jellemzők tartománya, a működéshez szükséges minimális 

kompetenciák tartománya, különleges tehetség tartománya - alkotja a piramist. A tehetség 

megvalósításához további környezeti tényezők szükségesek, amiket „Napok” szimbolizálnak.   

A „Napok”, melyek a tehetség realizálásában jelentős szerepet játszanak a következők: 

otthon, iskola, nemi különbségek, gének, véletlen, és a kultúra és közösség. 

Piirto szerint a tehetség megvalósításában fontos tényező az otthon vagy család. Hiszen az, 

aki szegény, iskolázatlan családban születik, annak tehetsége nem jut kifejezésre, mert nem 

ismerik fel képességeit és nincs mód tehetsége fejlesztésére. Ellenben az, aki olyan családba 

születik, amelyben elismerik tehetségét, a képességeinek fejlesztésére is lehetőség nyílik pl. 

külön órákkal, különböző könyvek vásárlásával, az iskoláztatással.  

Piirto kiemeli az iskola fontosságát is, amely csupán környezeti faktor a tehetségfejlesztésben, 

de lehet a fejlesztés erőteljes formálója vagy akár gátlója is. Az iskolának kell biztosítania a 

lendületet annak, akinek a szerencse nem adatott meg, hogy olyan családba szülessen, amely 

ápolja a tehetségét. (Piirto, 1994)  

Piirto 1999-ben újra dolgozta modelljét. A genetika „Napját” a piramis alapjára helyezte, 

melyre épül a személyiségi jellemzők tartománya, a működéshez szükséges minimális 

kompetenciák tartománya, különleges tehetség tartománya. A piramist így csak öt környezeti 

tényező (Nap) befolyásolja (nemiség, otthon, iskola, véletlen, kultúra és közösség). (Piirto, 

1999) 

Kutatóink közül Czeizel Endre (1935-) vizsgálatai és belőlük felállított elmélete jelentős a 

hazai tehetségelméletek területén. Az általa kidolgozott 2×4+1 faktoros tehetségmodell (1997) 

vagy, ahogy a szerző nevezi: Tálentum-modell, Renzulli tehetségmodelljét, illetve az azt 

átdolgozott Mönks-modellt vette alapul, amit négygyűrűs modellé változtatott.  
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Czeizel véleménye szerint a tehetséget négy adottság – általános értelmesség adottság, 

specifikus mentális adottságok, kreativitás adottság és motivációs adottságok – és négy 

környezeti tényező - család, iskola, kortárs csoportok, és általános társadalmi környezet – 

határozza meg. Czeizel azt vallja, hogy amíg a kivételes általános értelmesség bizonyos 

szakterületeken, például a tudományban fontos, addig a specifikus mentális képességek a 

tehetség orientációját határozzák meg. (Czeizel, 1997) A magas szintű kreativitás és 

motiváció a társadalmi sikeresség alapvető feltétele. (Czeizel, 2004) Czeizel még egy további 

faktort is felvett modelljébe (+1 faktor), ez a sors-faktor, az élet-egészség faktora. Véleménye 

szerint az adottságok valóra váltásának egyik alapfeltétele bizonyos élettartam elérése, hiszen 

e nélkül nincs idő a tehetség bizonyítására, továbbá szükséges a megfelelő egészségi állapot, 

mivel bizonyos betegségek megakadályozhatják a veleszületett adottságok valóra váltását. 

 

A tehetség elméletek és modellek feldolgozásával célunk az volt, hogy közelebb kerüljünk 

a tehetséget meghatározó tényezőkhöz. A szakirodalom feldolgozása során arra törekedtünk, 

hogy időrendben mutassuk be a tehetség definíciójának fejlődését a kezdeti intelligencia 

tesztektől a többtényezős elméletekig. A tehetséget meghatározó többtényezős elméletekben a 

velünk született adottságokon kívül a környezeti tényezők, illetve egyes személyiségbeli 

tényezők szerepe is megjelent. A továbbiakban a sport területén megmutatkozó tehetség 

elméletekkel foglalkoztunk azért, hogy az említett három tényező jelenlétét és fontosságát 

igazoljuk, majd a röplabdás tehetségekre adaptáljuk.    

 

 

2. A sporttehetség 

 

A sporttehetség meghatározása, azonosítási modelljei. A tehetséget meghatározó több 

tényezős elméletek elterjedésével megjelentek a speciális területen megmutatkozó 

tehetségekkel foglalkozó modellek felismervén, hogy az egymástól független területeken, 

mint pl. a zene, a matematika, vagy akár a sport, lehet valaki tehetséges. A sportban 

tehetséges, tehát a kortársaihoz képest kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermeket 

sporttehetségnek nevezzük. 

A sporttehetségekkel az 50’-es években kezdtek a szakemberek kiemelten foglalkozni. Elit 

sportolók és közvetlen környezetük tanulmányozásával törekedtek arra, hogy megtalálják a 

tehetségesnek vélt sportolók felismerésére, kiválasztására legalkalmasabb módszereket.  
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A sporttehetséggel foglalkozó szakirodalmak áttekintése során egyértelművé vált, hogy a 

sportban tehetségesek meghatározását a sporttehetség felismerése és fejlesztése együttesen 

befolyásolja. Bár a tehetség felismerése, amely a sportpályafutás első lépése, gyakran 

összekeveredik a siker feltételeként jelentkező tehetség fejlesztésével, (Peltola, 1992) 

munkánk során e két tényezőt kettéválasztva mutatjuk be azokat a modelleket, melyek 

hozzájárultak a sporttehetségek meghatározásához.      

A sporttehetség modellek feldolgozása során két olyan tanulmánnyal találkoztunk (Du 

Randt és mtsai, 1993; Durand –Salmela, 2001), melyekben a szerzők összefoglaló áttekintést 

kívántak adni az e területen megjelenő felfogásokról.  Az említett tanulmányokban szereplő 

modellek véleményünk szerint, olykor nem részletesen tükrözték a sporttehetségek 

meghatározására vonatkozó elképzeléseket, ezért szükség volt az egyes elméletek 

megalkotóinak eredeti műveit is tanulmányozni. A tanulmányok feldolgozása és az abban 

használt szakirodalom áttekintése során így már egyértelmű, időrendben jól követhető, az 

elméletek fejlődését nyomon követhető sporttehetség modellek feldolgozása történt meg.  

A tanulmányok szerzői szerint az első jelentős modellt Bar-Or, O. állította fel 1975-ben. 5 

lépést említett a tehetségek felkutatására.  

1. A gyermek értékelése morfológiai, pszichológiai, fiziológiai, és teljesítményváltozók 

alapján. 

2. A fejlődési index figyelembe vétele, ami számot ad a biológiai korról. 

3. Különböző tesztek alkalmazása az edzésre való reagálásra. 

4. Családi háttér értékelése. 

5. Az első négy lépés eredményeiből a teljesítmény előrejelzése. 

Gimbel, B. 1976-os modelljét szakirodalmi kutatásai alapján alkotta meg. Összegezve 

eredményeit arra a megállapításra jutott, hogy a genetikai faktorok és a környezeti tényezők 

együttesen jelennek meg a tehetség felismerésében. A teljesítményt meghatározó morfológiai, 

fiziológiai, pszichológiai tényezők vizsgálata Bar-Or modelljéhez hasonlóan nála is első 

lépésként szerepeltek. Modelljének második szakaszában azonban fontos szerepet 

tulajdonított a pedagógiai támogatásnak, ezért is javasolta a gyermekek korai 

megfigyelésének bázisaként az iskolákat. 

Geron, E. 1978-ban is saját vizsgálatai alapján alkotta meg sporttehetség modelljét. 

Véleménye szerint, az élvonalbeli sportolók profiljának („sportograms”) felállítása, vagyis 

hogy kiből lesz vagy lehet valaki élsportoló, nem elegendő a tehetség előrejelzéséhez.  
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Ahhoz, hogy a sporttehetségeket felismerjük, Geron szerint longitudinális vizsgálatokkal kell 

meghatározni az adott sportágban az elit sportolókat. Fontos, hogy a vizsgálatok 

kapcsolatosak legyenek az öröklődéssel és a teljesítménnyel, az elért sikerrel. Továbbá 

javasolja a sportban eltöltött idő életkori szakaszokra való felosztását, mely szakaszok 

összefüggnek az alkalmazott kiválasztási faktorok genetikai erősségével. 1 

Már az előző modellekben is megjelent az edzés, felkészítés, mint a teljesítmény fontos 

meghatározója, de 1982-ben Harre, D. emelte ki modelljében igazán annak fontosságát. Úgy 

véli, kiemelkedő teljesítményt az ér el, akiben megvan a sikerhez szükséges attribútum, tehát 

aki megfelelő pszichikai és morális tulajdonsággal, megfelelő fizikai teljesítménnyel 

rendelkezik, valamint uralja a sportág technikáját és taktikáját. Az első lépésben minél több 

gyermek bevonását javasolta a sportba, tehát a sporttehetség megerősítése az utánpótlásedzést 

foglalja magában, ahol a cél stabil alap biztosítása az élsportra. A második lépcső az élsport, 

azaz az adott sportágon belül csúcsteljesítmény elérése. (Harre, 1982) 

Bompa T. O. 1985-ben Geronhoz és Harrehoz hasonlóan a tehetség több éven keresztüli 

vizsgálatát javasolta, amit ő már három fő szakaszra osztott. Az első szakasz a pre-pubertás 

kort öleli fel (3-8 év), melyben a gyermek egészségi állapotának vizsgálatával megállapítják 

annak sportolásra való alkalmasságát. A második szakaszban a fiatalok részletes egészségügyi 

vizsgálata a sport, fejlődést gátló tényezők kizárására irányul. A biometrikus tulajdonságok 

vagy antropometriai mérések fontosságát hangsúlyozza főként azokban a sportágakban, ahol a 

magasság és/vagy testsúly fontos szerepet játszik a kiemelkedő teljesítmény elérésében. 

Ebben a szakaszban, pszichológusok bevonásával megtörténik a sportolók pszichológiai 

profiljának felállítása is. A harmadik, végső szakaszban a sportolók vizsgálatai több tényezőre 

terjednek ki - az egészség, az élettani funkciók alkalmazkodásának vizsgálata az edzéshez és a 

versenyhez, a stressz kezelés képességének vizsgálata kerül a tehetségek felismerésének 

fókuszába.  

Új elemként említi Bompa a sportfelszerelések, az edzéshez szükséges eszközök meglétét, 

megfelelő minőségét, amit az egyén tulajdonságaitól függetlennek tart, de úgy véli, hogy ezek 

a kritériumok hozzájárulnak a tehetségek azonosításához, ahogy a tehetség azonosításához 

értő szakember és edző jelenléte is. (Bompa, 1985) 

                                                   
1 Geron modelljét Montpetit, R. és Cazola, G. fejlesztették tovább 1982-ben, úszó tehetségek 

felkutatására. Az eredeti modellt bizonyos tényezőkkel egészítették ki pl. fiziológiai, továbbá a 

tehetség felismerését hosszabb megfigyelési folyamat eredményének tekintették.  
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1987-ben Harre elméletéhez hasonlóan, a tehetség kimutatására Russell S. J. olyan, 

háromlépéses modellt alkotott, melyben a kiinduló tényező a teljesítmény. Ennek 

azonosítására javasolja: a sportolók megfigyelését ahhoz, hogy eldönthessük, rendelkeznek - e 

a teljesítményhez szükséges tulajdonságokkal, ezek után azonosítani kell a legjobb 

teljesítményt nyújtókat, majd az így kiválasztott sportolókat tesztelni kell morfológiai, 

pszichológiai, észlelési, demográfiai, élettani mérésekkel.  

Erre az első szakaszra építi Russell a következő, a tehetségek kiválasztásának szakaszát, mert 

úgy véli, az első szakasz eredményei megalapozzák a gyermek sportágválasztását, továbbá a 

sportolók teljesítmény profilja információval látja el az edzőt az edzésmunka tervezéséhez. 

Véleménye szerint az első két szakaszban nyert adatok vezetnek a modell végső, azaz a 

tehetség tökéletesedésének szakaszához.    

A tanulmány időrendbeli utolsó jelentős modellje Hebbelinck, M. 1988-as elmélete, aki 

visszanyúl Gimbel elgondolásához. A tehetséges gyerekek meghatározásának kezdeti 

szakaszában az általános iskolás tanulók fizikai teljesítményének mérését hangsúlyozta. 

Ennek a mérésnek a célja a jól teljesítők edzésprogramba való irányítása. Második lépésként 

megkezdődik a programban részt vevő gyermekek fejlődésének megfigyelése. A kapott 

eredmények alapján meghatározható a programban részt vevők képességeinek megfelelő 

sportág. A befejező szakaszban megkezdődik a javasolt sportágban a sportspecifikus, 

rendszeres képzés.    

Hazai sportszakembereink közül Nádori L. és Harsányi L. sporttehetség azonosításra 

vonatkozó elképzeléseit dolgoztuk fel.  Nádori a sporttehetség felismerésekor a tevékenységre 

és a teljesítményre összpontosít. Véleménye szerint a tehetséges sportolót az különbözteti 

meg társaitól, hogy ugyanazon munkavégzés mellett látványosabb az eredménye, illetve 

jobban bírja a terhelést, rövidebb idő alatt regenerálódik, a mozgástanulás során a technikai 

elemeket gyorsabban sajátítja el és ezeket jobban alkalmazza. (Nádori, 1991) 

Harsányi elméletében épp ellenkezőleg, nem a sportteljesítmény, hanem az ahhoz szükséges 

tényezők vizsgálata javasolt a tehetségek felismeréséhez, illetve feltételként megjelennek a 

környezeti tényezők is. Úgy véli, a tehetséges sportolónak az egészségi állapota, pszichikai, 

fiziológiai, antropometriai, motorikus és szocializációs adottságai a fejlődés-érés egy 

szakaszában olyan színvonalúak és felkészülési szakaszonként olyan ütemben fejlődnek, 

melyek lehetővé teszik a csúcsteljesítmény-életkorban valamely sportágban, vagy 

versenyszámban feltehetően magas színvonalú sportteljesítmények elérését. Ehhez megfelelő 

edzés és egyéb, főleg szociális miliő szükséges. (Harsányi, 2000) 
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Brown J. is a sporttehetségek kibontakozásához a genetikai (fizikai, mentális, emocionális 

készségek) és egyes környezeti tényezők (család, edző) szerepét tartja fontosnak. A fizikai 

jellemzők közé sorolja a testalkatot, gyorsaságot, erőt, állóképességet, gyors hely-, és 

helyzetváltoztatás képességét, hajlékonyságot, koordinációt, és a látást. A mentális, és érzelmi 

tényezőket az ösztön, szenvedély, stabilitás, mentális edzettség, pozitív attitűd, realizmus, 

összpontosítás, erőfeszítés, kitartás, versenyképesség adja.  (Brown, 2001) 

Mészáros J. és  Zsidegh M. munkájuk során a sporttehetségek felismerését komplex módon 

értelmezték és a következőképp definiálták:  „A sikeres sportoló, az élversenyző jellemzői a 

kiemelkedő általános és speciális motoros teljesítőképesség, az ügyesség, a jó mentális 

képességek, a taktikai és technikai repertoár átlagon felüli szintje, az edzések, valamint a 

versenyek terhelésének elviselését segítő pszichológiai alkalmasság.” (Mészáros-Zsidegh, 

2002)  

Czeizel E. 2×4 +1 faktoros tálentum modelljét alapul véve, vitaindító jelleggel megalkotta 

2×4 faktoros sportteljesítmény modelljét.  Elméletében négy adottság-szféra (testi alkat, 

fizikai erő, ügyesség, motiváció) együttes jelenléte határozza meg a sporttehetséget, amit 

további négy környezeti tényező (család, társadalom, kortársak, edző) befolyásol.  

A testi alkat - azaz a testmagasság, testtömeg – a legtöbb sportágban alapvető kritérium. Amíg 

pld. a tornászok a sportág jellegéből adódóan alacsony testalkatúak, addig a röplabdázók vagy 

a kosárlabdázók zöme eléri vagy meg is haladja a 2 métert is. Czeizel azt írja, hogy az 

öröklődés szabályai alapján a szülők alkatából jól előrejelezhető gyermekük testmagassága. A 

második összetevő, a fizikai erő hátterében az izomzat adottsága áll, amely meghatározza egy 

sportoló sportágválasztási irányát. (Czeizel, 2003) Az ügyesség, amit Nádori a koordinációs 

képesség szinonimájaként emleget (Nádori, 1991), Czeizel pedig a technikával azonosít, a 

mozgások végrehajtásának szabályozását segíti elő. A motiváció, a tálentum modellben is 

megtalálható faktor. A sportban a motiváció belülről fakad, amit külső, környezeti tényezők 

befolyásolnak. A környezeti tényezők közül az edző szerepét emelnénk ki, aki irányító, 

nevelő munkájával jelentősen befolyásolja a sportolók teljesítményét. Czeizel az edzők 

szerepét a tehetségek adottságainak kiaknázásában látja. (Czeizel, 2003) 

Bíróné N. E. tehetségfogalmában is megjelennek az örökletes tényezők, de a teljesítmény 

előfeltételeként a motivációt említi: ”A tehetség magába foglalja az egyén örökletesen jó 

adottságait, korosztályi társaihoz képest magas szintű képességeit, hatékony tanulási és 

adaptációs mechanizmusait, melyek alkalmassá teszik kiemelkedő teljesítményekre. A magas 

teljesítmények előfeltétele továbbá a megfelelő motiváltság.” (Bíróné, 2004) 



18 
 

A sporttehetség fejlesztés modelljei. Mint látható volt, az előző részben a sporttehetség 

felismerésére koncentráltunk. A téma második felében a tehetség fejlesztésére vonatkozó 

modelleket emeltük ki. A sportban tehetséges fiatalok fejlesztésére két, egymáshoz hasonló, 

esettanulmányra épülő modell született. Bloom, B. és Côté, J. dolgozta ki a tehetségfejlődés 

szakaszait és ezek legjellemzőbb tevékenységformáit.  

Bloom, B. 4 éves longitudinális vizsgálatot végzett 120 tehetséges sportolóval, zenésszel, 

matematikussal és tudóssal. Nézőpontja az volt, hogy az egyén a kezdeti jellemvonásai 

ellenére sem érhet el kiemelkedő teljesítményt, ha nincs a háttérben egy hosszú bátorító 

folyamat (oktatás, gondoskodás, vagy edzés). Vizsgálatai alapján a tehetségfejlődés három jól 

megkülönböztethető szakaszát határozta meg.  

Bloom vizsgálatának alanyai az első, kezdeti szakaszban (The Early Years) játékos 

foglalkozáson vettek részt. Ez volt a sporthoz való kapcsolat első lépése, melyben a gyerekek 

igazán megismerték sportágukat, elsajátították annak technikáját, otthonosan érezték benne 

magukat. A vizsgálatból kiderült, hogy ebben az időszakban a szülők szerepe a legfontosabb 

faktor volt az értékek és attitűdök megszerzésében, amik elősegítik majd a későbbi tanulási 

képességet. 

A következő szakasz (The Middle Years) Bloom véleménye szerint úgymond családi üggyé 

válik. Komoly időbeli, pénzbeli igények jelentkeznek. Több energiát igényel, és nagyobb 

nehézséget jelent ez az időszak az egész családnak. Az edzések száma megnövekszik (a 

vizsgált úszok esetében napi 2-re), a munka komolyabbá válik. A sportolók egyéb 

érdeklődése, hobbija háttérbe szorul.  

A tökéletesedés szakaszában (The Later Years) az intenzíven kemény munka és a versenyek 

napi rutinná válnak, melyek hatására a sportoló technikája az adott sportban kifinomulttá, 

rendkívül igényessé válik. Megnövekszik a sportolók bizalma önmagukban, az edzőben, a 

szüleikben, csapattársaikban. A sportolóban megerősödik az elkötelezettség a tevékenység 

iránt, ami így hobbivá, hivatássá, vagy egész életen át tartó karrierré válik.  Ehhez megfelelő 

számú és minőségű támogatásra, illetve utasításra van szükség, mely a szülőktől, tanároktól 

vagy az edzőtől érkezik. (Bloom, 1985) 

Côté J. négy elit sportoló családját (15 főt) vizsgálta annak érdekében, hogy elemezni tudja 

a család szerepét a tehetséggondozásban. Eredményei alapján, Bloomhoz hasonlóan ő is 

három szakaszt állapított meg, de ő ezeket konkrét életkorokhoz tudta kötni. 

Az első szakaszt Côté a szoktatás éveinek nevezi (Sampling years), mely 6-13 éves korra 

tehető. Erre az időszakra a játékosság és annak élvezete jellemző.  
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A fő hangsúly, hogy a sport lebilincselő és izgalmas legyen. A szülők felelőssége a 

gyermekük sport iránti érdeklődésének felkeltésében van, illetve a sportolás lehetőségének 

megteremtésében.  

A tehetség kibontakozásának következő szakaszát Côté a specializáció éveinek nevezi 

(Specializing years) és 13-15 éves korra teszi. A gyerekek ebben az időszakban egy vagy két 

sportra összpontosítanak. Erre a tevékenységre jellemző még a szórakozás, az izgalom, de 

már megjelenik a speciális készségfejlesztés, így a gyakorlás válik a legerősebb faktorrá. A 

gyerekeknek a sport kihívást jelent, mégis szórakoztató számukra. A szülők támogató szerepe 

ebben a szakaszban is hangsúlyos, de itt a támogatás már főként anyagi és időbeni segítséget 

jelent. A felszerelés, utazás, regisztráció költsége sok esetben a szülőket terheli, a pénzügyi 

források előteremtése pedig saját szociális és rekreációs életük feláldozásával járhat.  

A befektetés éveiben (Investment years) a sportoló általában 15 éves kora körül kizárólag 

egy tevékenységnek kötelezi el magát. A stratégia, a versenyképesség és a készségfejlesztés 

lesz a szakasz legfontosabb eleme. Megjelennek az edzést és teljesítményt gátló tényezők, 

mint a sérülés, fáradtság, kudarc, érdektelenség. Ezek hatékony kezelése lesz a család 

legfontosabb feladata. 

Côté felhívja a figyelmet a testvér vagy ikertestvér szerepére is a tehetséges gyermek 

fejlődésében. Mivel a család anyagi és időbeni támogatása véges, egyenlőtlen eloszlást 

eredményez a két gyermek között. Bár a szülők tisztában vannak ezzel, a hit a tehetséges 

gyermekben elég erős ahhoz, hogy differenciált viselkedést eredményezzen a két gyermek 

között. Ráadásul a fiatalabb testvér vagy iker, féltékenységet mutathat az idősebb testvér 

teljesítménye iránt. (Côté, 1999) 

Bompa, T. O. tehetségfejlesztési modelljének három szakasza a kiváló teljesítményhez 

vélhetően szükséges faktorok méréséhez adnak támpontot. 

Az első, legtöbb esetben a pre-pubertás korra eső szakaszban (3-8 év) a hangsúly a fizikai 

vizsgálatokon van a jelölt egészsége érdekében. Általános fizikai fejlesztés történik, illetve 

néhány testi funkció mérése a betegségek kimutatása érdekében.  

A második szakaszt Bompa a kiválasztás legfontosabb szakaszának tartja és a pubertás 

idejére, vagy az utáni időre teszi (9-10 év tornában, úszásban, 10-15 év a lányoknál illetve 10-

17 év a fiúknál más sportokban). Ebben az időben a tinik biometrikus és funkcionális 

paramétereinek dinamikáját állítja a vizsgálat középpontjába. Úgy véli, hogy a pszichológiai 

vonások döntőek a teljesítmény eléréséhez, ezért a pszichológusok fontos szerepet játszanak 

ebben a szakaszban egy átfogó pszichológiai profil elkészítésével.  



20 
 

A harmadik, végső szakaszban az egészség, a pszichológiai alkalmazkodás vizsgálata az 

edzéshez és a versenyhez, a stresszel való megküzdés képességeinek értékelése mellett a 

legfontosabb a lehetőség vizsgálata a teljesítmény fejlesztéséhez.  (Bompa, 1985) 

Peltola E. a volt NDK és Szovjetunió tehetségazonosítási modelljeit vizsgálta abból a 

célból, hogy megtalálja a legjobb módszert a tehetségek felkutatására. A vizsgálatból kiderül, 

hogy ezek a minták nem voltak tökéletesek, mégis jelentősnek bizonyultak, új elméleteket 

vetettek fel. 

 A szovjet szisztéma 3 szakaszból állt. A szakaszok között speciálisan képzett testnevelő 

tanárok, vagy edzők képezték a kiválasztott gyerekeket, így az azonosítási folyamat 

kapcsolódott a fejlesztéshez. A szakaszok közötti kontrollált edzés is információt szolgáltatott 

a gyerekek edzés iránti érzékenységéről. 

Az NDK minta 2 szakaszának első lépése a testnevelés órákon történő általános felmérés volt 

az antropometriai faktorokról, a futás sebességéről, kar erejéről, és az ugró erő - 

állóképességről. Ez a fajta értékelés a testnevelés óra részét képezte 9-10 éves korban. A 

második lépés már sportspecifikus volt, amely 6 hónapos edzésteszt periódust tartalmazott. A 

6 hónap alatt megfigyelések történtek az edzés alatti viselkedéstől, az edzés mértékének 

vállalásáig. Miután a fiatalokat biológiai koruk alapján szétválasztották, megvizsgálták a heti 

edzések számát, értékelték a teszt eredményeket és az antropometriai faktorokat, amelyek 

szükségesek, hiszen néhány sportág megköveteli a minimális testmagasságot. (Peltola, 1992) 

Ericsson és mtsai 1993-as vizsgálataik alapján arra az eredményre jutottak, hogy a 

legmagasabb szintű teljesítményhez legalább tízévnyi intenzív előzetes felkészülésre van 

szükség. Véleményük szerint az élsportolók teljesítménye különbözik az egészséges felnőttek 

teljesítményétől, de ez a különbség megváltoztatható. Elvetik a veleszületett képességek 

szerepét, véleményük szerint csak néhány kivétel van, mint a magasság, ami genetikailag 

meghatározott és nem változtatható. Azt állítják, hogy az élsportolók és a normál felnőttek 

közötti különbség, a teljesítmény javítása érdekében végzett tudatos, élethosszig tartó 

erőfeszítésben tükröződik. Ericsson és mtsai is kiemelték a család szerepét. Véleményük 

szerint a közvetlen környezet részese a gyermek kiváló teljesítményének elérésében. 

Biztosítják a motivációt, a szociális támogatást. (Ericson és mtsai, 1993) 

Baker, J és Horton, S. a magas szintű teljesítmény megszerzéséhez és megnyilvánulásához 

szükséges elsődleges és másodlagos tényezőket, illetve ezek kölcsönhatását vizsgálták.  

Az elsődleges tényezők, azaz a genetikai faktorok, képzés vagy edzés összetevők, illetve a 

pszichológiai faktorok, közvetlenül befolyásolják a kiváló teljesítményt.  
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Az elsődleges tényezőket véleményük szerint gyakran másodlagos tényezők befolyásolják. 

Ezek az összetevők a szocio-kultúrális faktorok - kulturális jelentőség, oktatási erőforrások, 

családi támogatás, illetve a kontextuális faktorok – sport érettség, verseny. (Baker-Horton, 

2004) 

Balyi I. két modellt állított fel a tehetségek fejlesztése érdekében. Az egyiket azon 

sportágak számára ajánlja, melyekben korán megkezdődik a specializáció (lásd: torna, RG 

vagy az asztalitenisz), míg a másik a későbbi specializációt igénylő sportágakra vonatkoznak 

(csapat sportok, kerékpározás, harcművészetek) Az első modell 4, a második 6 szakaszból áll.  

A 6 szakaszból álló modell első fázisa fiúknál 6-9, míg a lányoknál 6-8 éves korra tehető. 

Célja minden alap mozgáskészség megtanulása, általános motoros képesség fejlesztése.  

A második szakasz fiúknál 9-12, lányoknál 8-11 évre esik. Ebben az időszakban a feladat 

minden sportkészség elsajátítása, illetve továbbra is az általános motoros képességek 

fejlesztése. 

Férfiaknál 12-16, a nőknél 11-15 éves kor környékére esik a következő szakasz, ahol az aerob 

képesség fejlesztése történik. A fázis vége fele az erő, és további sport-specifikus készség 

fejlesztésére kerül sor. 

A modell következő fázisa a 16-18, illetve a 15-17 évesekre jellemző. A felkészülés 

optimalizálása, az egyéni és a helyzet-specifikus készségek elsajátítása a feladat. 

Az ötödik szakasz (a férfiaknál 18 év felett, nőknél 17 év felett) célja maximalizálni a 

felkészülést, az egyéni, és a helyzet-specifikus készségek elsajátítását.  

Az utolsó szakaszra jellemző, hogy a versenyzők, a sportolás befejezése után edzőként vagy 

más beosztásban dolgoznak tovább a sportban. (Balyi, 2004) 

 

A sporttehetség meghatározására született elméletek, definíciók feldolgozása tovább 

erősítette a tehetség feldolgozása során született kezdeti elképzeléseinket, miszerint a 

sporttehetségek azonosítását is genetikai, környezeti és személyiségbeli tényezők határozzák 

meg. A genetikai tényezők közül a szakemberek döntő fontosságúnak tartják az egyes 

sportágakban, mint pl. a röplabda a testmagasságot, a testalkatot, illetve a biológiai, naptári 

kor közötti vizsgálatot, az adott sportághoz szükséges motoros képességek mérését. A 

személyiségbeli tényezők között említik többek között a motivációt, versenyképességet, a 

sportág iránti pozitív attitűdöt. A környezeti tényezők közül több szerző is kiemelte a család 

szerepét, azaz a szülők támogató erejét, áldozat vállalását, továbbá az edző szakmai és nevelő 

munkáját. A szakemberek fontos tényezőként kezelték a sporttehetség fejlesztésére szolgáló 

edzést, felkészítést is.   
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Véleményük szerint a felkészítés több szakaszra osztható, mely szakaszokban történik meg az 

életkornak megfelelő képességek fejlesztése. A legalább 10 évig tartó felkészítés során a 

gyermekek fejlődésének folyamatos megfigyelését javasolják, komplex módon mérő 

módszerekkel. A folyamatos, méréseken alapuló eljárást szelekciónak nevezzük, ami a 

tehetség lehetőségéről, a tényleges megvalósulásig információt hordoz és nyújt 

szakembereinknek. 

 

3. A szelekciós folyamat 

 

A szelekció fogalmának meghatározása. Sportszakemberek véleménye megegyezik abban, 

hogy a szelekció tulajdonképpen a jó tulajdonsággal, képességgel rendelkező fiatalok 

kiválogatása várható teljesítményük előrejelzése céljából, sorozatos mérések alapján. A 

szakirodalomban a szelekció folyamatának leírását és elemeit azonban eltérő 

részletezettséggel és nem feltétlenül azonos hangsúlyokkal találjuk.  

Rókusfalvy P. a sporttehetségek kiválasztását a következőképp határozta meg:  

„A szelekció legalább 3-4 éves folyamat, amely a sportági szakosodástól kezdve a teljes 

fiatalkorú sportolói csoportból merít. A folyamat során az edző, a pszichológus és az orvos 

együtt, egyazon időben végez prognosztikus értékű keresztmetszeti vizsgálatokat. A tehetség 

kiválasztása csak tervszerűen végzett és részletesen ellenőrzött edzés, versenyeztetés és 

nevelés, azaz a tehetséggondozás folyamatába ágyazottan, annak részeként valósítható meg.” 

(Rókusfalvy, 1986) 

A tehetségek kiválasztásának folyamata Nádori L. megfogalmazása szerint a következő: 

„Kiválasztáson értjük egyének elkülönítését meghatározott – meglevő vagy feltételezett - 

jegyek, tulajdonságok alapján, miközben kiindulópontunk az, hogy a kiválasztott egyének 

alkalmasabbak valamely tevékenység, sportág űzésére, mint mások.” (Nádori, 1991) 

Harsányi L. úgy véli, a kiválasztás többéves folyamat, amelyben a motoros és/vagy 

testalkati szempontból kiemelkedő adottsággal rendelkezőket bevonjuk az edzés folyamatába, 

ahol rendszeresen és tervszerűen megfigyeljük, teszteljük őket egy adott sportágra vagy 

versenyszámra való alkalmasság szakaszos előrejelzésére. (Harsányi, 2000) 
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Az idézett szerzők megfogalmazásait elemezve és értelmezve azt mondhatjuk, hogy a 

kiválasztás az alkalmasság és a beválás vizsgálatának folyamata. Az alkalmasság a 

sporttevékenység és a sportoló teljes személyiségének megfelelése, amely lehetővé teszi a 

sportolót arra, hogy hosszútávon kiemelkedő teljesítményt tudjon nyújtani, tehát lehetőséget 

biztosít a beválásra, illetve feltétele a beválásnak. Ezzel szemben a beválás a sportoló és a 

sporttevékenység megfelelésének megvalósulását jelenti. (Rókusfalvy, 1974; Harsányi, 2000, 

Harsányi 2004) A kiválasztás folyamatához tehát olyan módszerek (vizsgálatok) alkalmazása 

tartozik, melyek viszonylag megbízhatóan jelzik előre a beválás várható mértékét.  

Szakértők a következő módszereket emelik ki a kiválasztás folyamatában: természetes, 

közvetett, sikeren alapuló, „edző szeme” koncepció és a tudományos alapokon nyugvó 

kiválasztás. (Bompa, 1985; Nádori,1991; Harsányi, 2000; Bognár, 2009) 

A természetes kiválasztás a szerzők szerint azt jelenti, hogy a megfelelő adottsággal 

rendelkezők minden esetben felszínre kerülnek, így alkalmasságuk is valószínűsíthető lesz.    

Bompa, T. O. úgy véli, hogy ebben a módszerben a gyermek külső hatásoktól vezérelve kezd 

el egy sportot, mint az iskolai tradíció, a szülők vagy kortárscsoportok befolyása. A 

kiválasztás tehát indirekt, épp ezért a gyermek teljesítményfejlődése lassú és csak a véletlentől 

függ, hogy élvezi vagy épp nem, a neki választott sportot. (Bompa, 1985) 

A közvetett kiválasztás módszerének eszköze az edzés. Ezen elmélet szerint a tehetségesek 

azonos terhelésre jobban reagálnak, így az edzhetőség lesz a kiválasztás legfontosabb 

mutatója.  

A sikeren alapuló kiválasztás a versenyen, mérkőzésen nyújtott teljesítményt veszi alapul. A 

módszer azt feltételezi, hogy azok, akik versenyről versenyre legyőzik ellenfeleiket, vélhetően 

kiváló adottságokkal rendelkeznek.  

Az „edző szeme” koncepció a testnevelő tanárok és/vagy edzők megfigyeléseire épül.  A 

sporttudományi kutatások azt bizonyítják, hogy a nagy szaktudással rendelkező edzők, 

testnevelők megérzései hasznosak, de önmagukban nem elegendőek a kiválasztás 

folyamatában. 

A tudományos szelekció során az edző választja ki a leendő fiatalokat képességeik alapján. 

Kimagasló teljesítmény elérése ennél a módszernél rövidebb idő alatt következik be, mint a 

természetes kiválasztásnál, hiszen a gyermekek a kezdeteknél jobb képességekkel 

rendelkeznek. A tudományos alapokon nyugvó kiválasztásban a szakaszos prognózis elve 

érvényesül. 
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A szakaszos prognózis elvén nyugvó kiválasztás első lépése a szűrés, melynek célja minél 

nagyobb tömegből kiválasztani azokat a gyerekeket, akik a megfigyelt szempontok alapján 

átlag feletti képességgel rendelkeznek. (Nádori, 1991; Harsányi, 2000) Számos kutatás 

támasztja alá, hogy a mozgásszegény életmód, a stressz és az egészségkárosító szenvedélyek 

miatt, sajnos egyre kevesebb azoknak a fiataloknak a száma, akik egészségi állapotuk alapján 

alkalmasak a versenyszerű sportolásra. (Istvánfy, 2002; Mészáros és mtsai, 2006)  

A szűrés gyakorlata általában a toborzással összehívott gyerekek körében történik. A toborzás 

szakosztályok, csapatok, edzők kezdeményezése leendő sportolók felkutatására és bevonására 

adott sportágba. A fiatalok az újságban, televízióban meghirdetett, testnevelők vagy barátok, 

szülők által javasolt toborzókra sokszor nem is önszántukból érkeznek. (Biróné, 1983). A 

szülők sport, vagy sportág iránti elkötelezettsége, barátok hatása, testnevelő tanár befolyása 

áll a sportágválasztás hátterében. (Biróné-Csátaljai, 2011; Gál, 2003)  

Befolyásoló tényező lehet még a város vagy lakóhely sportcsapatának eredménye, vagy 

kedvet adhat a televízióban látott egy-egy látványos, izgalmas sportesemény is. A kezdeti 

sporttevékenységet tehát sok esetben külső tényezők befolyásolják.  

A sportáganként különböző életkorban történő szűrés feladata néhány kivételes esettől 

eltekintve nem a sportági kiválasztás, hanem az átlagon felüli fizikai adottságúak kiemelése 

lényeges tulajdonságaik mentén. (Nádori, 1991) Ezek a tulajdonságok általában a 

futógyorsaság, állóképesség, mozgáskoordináció, játékképesség, testmagasság és testsúly, 

biológiai fejlettség. Az így kiválasztottak bekerülnek az utánpótlásedzésbe, melyben az 

előrejelzés csak az edzésfolyamat következő szakaszára történik.  

Az elmélet szerint a következő lépcső az átmenet a kiválasztáshoz. A szűréskor nyert 

adatokra támaszkodva ebben a szakaszban a gyermekeket sokoldalúan képzik, miközben 

adatokat gyűjtenek az eddigi sportfejlődésükről, fizikai teljesítőképességükről, biológiai 

fejlődésükről.  

Végül a harmadik szakaszban (kiválasztás) versenyzés és tesztprogram segítségével azt 

vizsgálják, hogy az előzetes jellemzések mennyire felelnek meg a valóságnak. Az 

eredmények alapján pedig valamelyik sportághoz irányítják a kiszűrt gyerekeket. A vizsgált 

elemek a teljesítmény, a tanulás (technika, egyszerű és összetett mozgások alkalmazása), 

fizikai alkat, fizikai képesség, személyiség. (Harsányi, 2000) 

 

 



25 
 

Összefoglalva tehát a tudományos módszerekkel történő kiválasztás egy folyamat, 

melynek célja a kortársaihoz képest kiemelkedő képességgel rendelkező gyerekek felkutatása, 

majd sportolásra való ösztönzése. Ezeket a kiszűrt gyerekeket az utánpótlásedzés közben 

különböző szempontok alapján megfigyeljük, teszteljük olyan módszerekkel, melyek 

megfelelőek a következő fejlődési szakaszra való alkalmasság előrejelzésére.  

Az alkalmazott mérési eljárások legfontosabb kritériuma tehát a prediktív validitás, az 

előrejelzés érvényessége, vagyis hogy az alkalmazott módszerekkel előrejelezhető a sportolók 

jövőbeni teljesítménye. Ha az alkalmazott teszteken elért pontszámok pozitívan korrelálnak a 

teljesítménykritériumokkal, akkor az előrejelző módszer érvényes, és alkalmazható, ellenben 

ha a kettő közötti kapcsolat negatív, vagy új prediktorokat kell alkalmazni, vagy a 

teljesítménykritériumokat kell újragondolni. (Juhász, 2002) 

 

 

A sportképességek vizsgálati területei az öröklődés és a környezeti hatások 

összefüggésrendszerében. A tehetségek tudományos vizsgálatának kezdetén éles vita folyt 

arról, hogy a környezeti vagy a genetikai faktorok befolyásolják e a tehetség 

megnyilvánulását. A kezdeti tehetségelméletek (Galton, Binet-Simon, Wechsler) kizárólag az 

öröklődésnek tulajdonítottak szerepet.   Terman longitudinális vizsgálatának eredményeként 

született meg az az elmélet, miszerint az intelligencia (veleszületett) mellett a pozitív, 

támogató környezet is szükséges kimagasló teljesítmény eléréséhez. A genetikai és a 

környezeti tényezők arányát a sporttehetségek azonosításában és fejlesztésében a 

szakemberek különbözőképp ítélik meg.  

Az öröklődés kritériumát Bompa T. O. nagyon komplex biológiai jelenségnek tartja. Úgy 

véli, a gyermekek inkább szüleik biológiai és pszichológiai tulajdonságait öröklik, bár az 

oktatáson, edzésen és szociális kondíción keresztül az öröklött tulajdonságok 

megváltozhatnak. (Bompa, 1985) 

Harsányi L. motoros képességek és testalkati paraméterek vizsgálatainak eredménye 

alapján arra a megállapításra jutott, hogy a genetika 70%-ban, míg a környezet 30%-ban 

befolyásoló tényezők a tehetség kibontakozásában. (Harsányi, 2000)  

Mészáros J. és Zsidegh M. a sporttehetség humánbiológiai összetevőit vizsgálták. A 

testmagasság, a testarányok, a testösszetétel a tanulmányuk eredménye szerint nagyrészt 

öröklött jellemzők, a környezetnek kisebb befolyásoló szerepe van. Jelentős az öröklődés 

szerepe az anaerob teljesítményben, a szív- vérkeringési és légzőrendszerben is.  
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A szerzők a tehetségek kiválasztásának folyamatát javasolják, véleményük szerint ez a 

szelekció a posztpubertás korban már befejezhető. Végül felhívják a figyelmet a naptári és 

biológiai életkor meghatározásának fontosságára. (Mészáros-Zsidegh, 2002) 

Frenkl R. úgy véli, hogy manapság megnőtt az öröklött adottságok jelentősége bizonyos 

tulajdonságok tekintetében (pl. állóképesség, erő), de ha a sportolónak nincs kellő szorgalma, 

motivációja, ha nincs megfelelő környezeti háttere, akkor nem érhet el kiemelkedő 

teljesítményt. A tudományos kiválasztás - mely tartalmazza a biológiai életkor, a testalkat, a 

testösszetétel, az alapvető motoros képességek, sportági képességek, készségek, pszichés 

tulajdonságok mérését – mellett, nélkülözhetetlen egy nagy tapasztalattal rendelkező 

szakember szubjektivitása. (Frenkl, 2003)  

Bodzsár É. szerint is a környezeti és a genetikai tényezők együttesen határozzák meg az 

ember fejlődési, növekedési folyamatának szabályozását. Pubertás korú gyermekek testi 

fejlődésének és motoros képességeinek vizsgálatakor azt találta, hogy a motorikus 

teljesítmények változásának tempóját a testméretek (a testösszetétel és testfelépítés, 

növekedési lökés időzítése) és a szexuális érés befolyásolja. Továbbá az edzés, fizikai 

aktivitás hatása a testfejlettség egyes paramétereire (pl. testösszetevő komponensek 

intenzitása) kimutatható. (Bodzsár, 2003) 

A gyermekek növekedését, érési ütemét is a testalkati vizsgálatok tartalmazzák, mint a 

testtömeg, a hosszúsági jellegek, szélességi, mélységi jellegek, körméretek és a testösszetétel. 

Ikervizsgálatok bizonyítják, hogy a hosszúsági jellegek közül a testmagasságot 90%-ban a 

genetikai kód határozza meg, így azokban a sportágakban, ahol ennek a jellegnek 

meghatározó szerepe van a teljesítményben (pl. röplabda, kosárlabda), alapvető kiválasztási 

tényezőként kell kezelni. (Harsányi, 2000; Bodzsár, 2003; Frenkl, 2003) Kedvezőtlen 

környezeti tényezők, pl. betegség, hiányos táplálkozás, vagy valamilyen „pszichoszociális 

depriváció”, átmenetileg befolyásolhatják a növekedést, a zavaró tényező megszűnése 

azonban visszaállítja az eredeti növekedési csatornát. (Bodzsár, 2003) 

A hosszúsági jellegek közül mérni szokták még a végtagok, illetve a törzs hosszát, a 

szélességi jellegek közül a vállszélességet, csípőszélességet, mellkas szélességet.  

A testtömeg mérése is indokolt, hiszen a testmagasság után a leginkább genetikailag 

meghatározott tényező.  

A jelenlegi sporttudományi vizsgálatok (sportantropometriai vizsgálat) lehetővé teszik a 

várható testmagasság és testalkat előrejelzését, a biológiai kor meghatározását.  
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Az utóbbi megállapítását az indokolja, hogy az akcelerált, tehát a gyorsabb biológiai 

fejlettség hatására naptári korukat megelőző gyermekek teljesítménye kortársaikhoz képest 

ebben az időszakban jobb, amit edzőik hibásan tehetségüknek tulajdonítanak. Ezzel szemben 

a retardált gyermek, aki naptári koránál fejletlenebb, ezért teljesítménye gyengébb, testi 

fejlettsége elmarad kortársaitól, egy rossz edzői döntés miatt akár sportágelhagyásra is 

kényszerül. 

 A biológiai életkor naptári életkorral való összevetése, a várható testmagasság és testalkat 

mellett jelentősen kiválasztási mutató. (Harsányi, 2000) 

A motoros képesség, mely a mozgásos tevékenység öröklött és szerzett koordinációs és 

kondicionális összetevői (Harsányi, 2000), a sporttehetség kiválasztásának egyik indikátora. 

(Frenkl, 2003) 

A kondicionális képességek a motoros képességek egy csoportja, amibe a gyorsaság, az 

állóképesség, az erő és egyesek szerint az ízületi mozgékonyság, hajlékonyság tartozik, 

(Nádori és mtsai, 1989), a mozgáshoz szükséges energetikai hátteret biztosítják. (Bodzsár, 

2003) A kondicionális képességek öröklődése a következőképp alakul: a gyorsaság, mely 

képességgel a lehető legnagyobb sebesség érhető el 65,3-97,0% -ban genetikailag 

meghatározott. Az ízületi mozgékonyságot, hajlékonyságot, mely az a képesség, amellyel 

mozgásainkat nagy mozgásterjedelemmel tudjuk végrehajtani 70,0-90,6% -ban határozza meg 

a genetikai térkép. Az állóképesség, amely az átlagosnál nagyobb terhelésekkel szembeni 

ellenállást teszi lehetővé 66,0-99,0%, az erő, amely képességgel viszonylag nagy 

ellenállásokat lehet legyőzni 37,1-99,0%-os öröklődést mutat. (Harsányi, 2000, Bodzsár, 

2003) 

A koordinációs képességek olyan komplex testi képességek, melyeknek fontos szerepük van 

a mozgásszabályozás létrejöttében, (Nádori, 1991; Bodzsár, 2003) illetve azok a motoros 

tulajdonságok, melyek egymással és a kondicionális képességekkel szoros összefüggésben 

elsősorban a mozgások végrehajtásának célszerű szabályozását segítik elő. 

Koordinációs képesség az egyensúly, a térbeli-tájékozódó képesség, a ritmusképesség, a 

gyorsasági koordinációs képesség, a mozgásanalizáló képesség, a helyzetfelismerő-, és 

megoldó képesség. A definíciókat Harsányitól (Harsányi, 2000) és Polgár-Szatmári 

munkájából (Polgár-Szatmári, 2009) vettük át. Ezek szerint az egyensúly az a koordinációs 

képesség, amely azon mozgások végrehajtásának feltétele, ahol túl csekély az alátámasztási 

felület, illetve bizonytalanok az egyensúlyi körülmények. Az egyensúlyozó funkciókban 8 és 

12 éves kor között jelentős javulás mutatkozik (a felnőtt értékhez viszonyítva 25%-ról 90 %-

ra).  
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12 éves kor után, a nemi érés okán, a teljesítmény visszaesik és csak 16 éves korra éri el ismét 

a pubertás első szakaszának értékét. (Bodzsár, 2003). 

Téri tájékozódó képesség segítségével lehetségessé válik a mozgások térbeli elrendezése a 

célnak megfelelően. Pucsok J. M (2009) kiemeli a labdajátékokat (pl. a röplabda), a téri 

tájékozódó képesség fontossága tekintetében. Úgy véli, hogy a labdajátékok összetett feladat 

megoldására ösztönzik a játékosokat, mert a labdához és a pályán állandóan mozgó 

játékosokhoz (saját és ellenfél) kell helyezkedni.  

A ritmusérzék lehetővé teszi a mozgásfolyamatok térbeli-időbeli és dinamikai jellemzőinek 

megismerését, elsajátítását és alkalmazását. 

A gyorsasági koordináció azt jelenti, hogy az összetett mozgások esetében az egyes 

izomcsoportok működésének összerendezését hogyan képes megszervezni a központi 

idegrendszer. 

A mozgásanalizálás olyan koordinációs képesség, melynek során a fej, a törzs és a végtagok 

egymáshoz viszonyított helyzetének és mozgásának folyamatos, tudatos és tudat alatti leképzése 

zajlik. 

A helyzetfelismerő-, és megoldó képesség a különböző észlelésekre adott adekvát (a helyzetnek 

megfelelő) válasz gyorsaságában jelenik meg. Ennek a képességnek az egyik összetevője az 

anticipáció, intuíció vagyis, hogy milyen mértékben, milyen biztonsággal vagyunk képesek mások 

cselekedeteit, az események várható kimenetelét előrevetíteni. 

A koordinációs képesség szinonimájaként gyakran hallhatjuk az ügyesség kifejezést. 

Nádori L. (1991) szerint az ügyesség olyan összetett koordinációs képesség, amely lehetővé 

teszi a feladatok gyors és célszerű megoldását.  Csapatjátékokban a helyét, irányát szüntelenül 

változtató labda sajátos feladat végrehajtást követel a játékostól. A labdával való bánásmód, 

azaz a labda kezelésének minősége tehát fontos kritérium az eredményes feladatmegoldásban. 

(Rigler-Derzsy, 1994) Ezt a képességet gyakran „labdaérzéknek”, „labdás ügyességnek” 

vagy „gömbérzéknek” is nevezik.   

Az edzettségi állapot változásával a pszichés működések egy része jelentősen módosulhat. 

A figyelem, az érzékelés, észlelés például ilyen tényezők. A kiválasztás folyamatában 

azonosíthatjuk azokat a pszichológiai profilokat, amelyek indikátorai lehetnek egy tartósan 

kimagasló sportteljesítménynek. (Oláh és mtsai, 2012) Frenkl R. szerint a 21. század sportja a 

pszichológiára épül majd. A koncentráló képesség, akaraterő, siker-, és kudarctűrés, illetve a 

mozgósítási képesség vizsgálatának alkalmazása válik a kiválasztás pszichológiai 

összetevőjének lényeges elemévé. (Frenkl, 2003) 
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A leggyakrabban alkalmazott pszichológiai mérések: 

- pszichomotoros (neuromotoros) vizsgálatok (reakcióidő, koordináció) 

- személyiségvizsgálatok (FPI 12, ENR, PFT, MAWI- intelligencia vizsgálatok, Szondi-

teszt) 

- csoportdinamika szociálpszichológiai vizsgálatai (szociogram). (Nádori és mtsai, 

1989) 

- az érzékelés, észlelés, vizsgálata (figyelem) 

- emocionális vizsgálatok, mint a szorongás vagy a motiváció. 

A külső és belső környezetünkből (a szervezeten belüli világ) ingerek sokasága ér 

bennünket. Azt, hogy az ingerek áradatából mit észlelünk, a figyelem határozza meg. A 

figyelem sajátosságai a terjedelem (hány tárgyat tudunk egy adott pillanatban figyelmünkkel 

megragadni), a tartósság (mennyi ideig vagyunk képesek figyelmünket ráirányítani egy 

tárgyra), a megosztottság (egyszerre hány dologra tudunk párhuzamosan figyelni) és az átvitel 

(hogyan tudjuk figyelmünket egyik dologról egy másik dologra átirányítani). A figyelem 

fajtái:  

- szándékos - a figyelmi tevékenység tudatos mentális erőfeszítést igényel 

- spontán - figyelmünk hirtelen, önkéntelenül egy ingerre irányul 

- automatikus - nem igényel tudatos odafordulást és erőfeszítést sem 

- kitartó - hosszú ideig fennálló, nagymértékű mentális erőfeszítést igényel. 

A különösen kitartó figyelmet koncentrációnak nevezzük. A koncentráció fokozásának az 

akarat az egyik legbiztosabb támasza.  

A motiváció, a választott sportág a nehézségek ellenére való folyatatásának kényszere, 

fontos kiválasztási mutató. A sportban való részvétel motivációja lehet, hogy: 

- teljesíteni tudunk egy kitűzött célt, 

- szociális nyereséggel jár, 

- testi képességeink javulnak, fejlődnek, 

- átéljük a versengés élményét, sikereket érünk el, 

- a tevékenység örömet szerez, élvezzük, amit csinálunk. 

Ezzel szemben a sporttevékenység elhagyására késztető erők: 

- a korlátozott fejlődés 

- idő- ütközés, 

- nem jut elég idő játszani, 

- a tevékenység nem hoz örömet.(Kurimay és mtsai, 2012) 
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Számos edző találkozhat azzal a jelenséggel, miszerint játékosa kiváló teljesítményt nyújt 

minden edzésen, mérkőzésen vagy versenyen pedig jóval a tőle elvárható szint alatt teljesít.    

A játékosok mérkőzés vagy verseny előtti szorongás érzése pozitívan vagy negatívan 

befolyásolhatják a sportoló teljesítményét. A szorongás két komponense a kognitív és a 

szomatikus oldal. Az aggodalom, a kudarctól való félelem a szorongás kognitív oldala, míg a 

szomatikus összetevő a szorongás élmény fiziológiai hatásait jelenti. Ilyenkor a szervezet 

éberségi szintje emelkedik, miközben negatív fizikai hatások jelentkeznek, mint a 

tenyérizzadás, a szívdobogás vagy az izomfeszülés. (Baky, 2011) 

Csapatjátékokban a játékosoknak egy csapattá kell „összenőniük”. (Baumann, 2002) Az 

ellenféllel való versengés közben, a minél jobb teljesítmény érdekében együtt kell 

működniük. Miközben egymással kooperálniuk kell, versengenek is az ellenféllel a győzelem 

eléréséért. A két jelenség a mérkőzésen tehát egyidőben van jelen, megfelelő aránya a siker 

kritériuma. 

A pszichológiai tényezők felsorolását még lehetne bővíteni, de a lista tartalmazza a 

legfontosabb elemeket, melyek vizsgálata újabb információt hordoz a sportoló pályafutásának 

menetéről.  

Batta K. szerint a személyiségjegyek bizonyos sporttevékenységek hatására indikálódhatnak, 

illetve már a sportágválasztásnál vélhetően olyan egyének orientálódnak az adott sportág felé, 

akik személyiségükben is a sportág irányába mutatnak elmozdulást. Kutatásában tornászok és 

labdajátékosok személyiség vizsgálatát végezete, melynek eredményeként arra a 

megállapításra jutott, hogy a labdajátékosokra jellemző az impulzivitás és extrovertáltság, 

ellenben kevésbé empatikusak és neurotikusak nem sportoló társaikhoz viszonyítva. (Batta, 

2009) 

Oláh A. és munkatársai 1670 tehetségesnek tartott sportoló több szempontú pszichológiai 

vizsgálatának eredménye szerint a programban részt vevők egyes személyiségjegyei a magyar 

átlag felett vannak. Dinamikusak, aktivitásszintjük magas. Jó kommunikációs és szociális 

készséggel rendelkeznek. Magas az önbizalom-és a sikerorientáció szintjük. A szerzők az 

eredményeik alapján meghatároztak néhány készséget, melyek fejlesztése fontos lehet a 

kiváló teljesítmény eléréséhez.  Ezek az énhatékonyság, kontrollérzés, kitartás, egyéni 

sportágakban az egészséges önzés, míg csapatsportágakban a leleményesség (kreativitás) és a 

növekedésérzés.  

A vizsgálat konklúziója az, hogy már serdülőkorban azonosíthatók olyan személyiségbeli 

tényezők, melyek hozzájárulnak a sportoló teljesítményéhez. Ezen tényezők figyelembe 

vételével növelhetjük a tehetségek előrehaladásának esélyeit. (Oláh és mtsai, 2012)  
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A pszichikai felkészítés azonban nem érvényesülhet, ha nem megfelelő az egyén élettani 

háttere (edzésállapot). Igaz, nincs feltétlenül szoros összefüggés a két tényező között, de az 

edzéssel megszerezhető élettani adaptáció hiányosságai jelentősen csökkentik a teljesítményt. 

(Frenkl, 2012)  

Az élettani vizsgáló eljárások a szervi, szervrendszeri funkciók mérését tartalmazzák 

nyugalomban, terhelés alatt és után. Ezek az adatok információt szolgáltatnak az edzés 

hatására bekövetkező változásokról, a terhelés elviseléséről és a nyugalmi állapotba 

visszaállás folyamatáról. A legtöbb méréshez azonban komoly műszerek és megfelelő 

szakértelem szükséges. 

A legelterjedtebb mérési területek: 

- az izomvizsgálatok (izom morfológiai és biokémiai vizsgálatával kapcsolatos 

eljárások), hiszen az izomrostok aránya is genetikailag meghatározott. A vörös vagy 

lassú rostoknak magas a myoglobin tartalma, ezért az aerob (kitartó) munkára 

alkalmasak. A fehér vagy gyors rostoknak magas a glikogén tartalma, így az anaerob 

(rövid és intenzív) munkavégzéshez alkalmasak. Az izomrostok arányának 

megállapítására használatos módszer az izombiopszia. (Bompa, 1985) 

- légzési-keringési (kardiorespiratorikus) rendszer teljesítőképességének vizsgálatai 

(spirometria, spiroergometria) 

- O2 szállítás (hemoglobin szállítás) 

- vérrel kapcsolatos vizsgálatok 

- csontosodás (csontok, inak vastagsága). (Nádori és mtsai, 1989; Frenkl, 2012) 

Egyes kutatók vizsgálati eredményei alapján Bompa genetikailag meghatározottnak tartja a 

tejsav-rendszert - 81, 4%, a szívfrekvenciát - 85, 9%, és a maximális Vo2-t – 93, 4%. (Bompa, 

1985) 

A környezeti tényezők, mint a szülők és a család, a tanár, az edző és a kortárscsoportok a 

tehetség észlelésében, a tehetségnevelés katalizálásában kiemelkedő szerepet játszanak. A 

tehetség fejlesztése során pedig különböző erősségű befolyással bírnak. 

A család az a közeg, ahol meghatározó (akár sporttal kapcsolatos) élmények, hatások, minták 

érnek bennünket. A családi nevelés befolyásolja az önbizalmat, a megfelelő identitást, mely 

tényezők fontos szerepet játszanak későbbi tevékenységeinkben. (Kurimay és mtsai, 2012) 

A szülői modell, azaz a szülők tevékenysége meghatározza gyermekeik cselekvéseit. Ha a 

szülő pl. rendszeresen sportol, vagy sportos tevékenységet űz, vélhetően ennek hatására 

gyermeke is sportolni fog (Halmos, 1994; Kurimay és mtsai, 2012), bár nem mindig és 

esetenként nem ugyanabban a sportágban. (Frenkl, 2003) 
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Kutatások bizonyítják (Bicsérdy, 2002; Gál, 2003; Pápay –Szabó, 2003; Biróné-Csátaljay, 

2011) hogy a szülők szerepe a sportolás megkezdésénél is jelentős. Többek között (testnevelő, 

barátok, média) a szülők sport, vagy sportág iránti elkötelezettsége áll a sportágválasztás 

hátterében. (Bíróné, 1983) Tehát sok esetben a szülő választja gyermeke első sportágát, ami 

nem minden esetben marad végleges, de mindenesetre meghatározó a későbbi 

sporttevékenységben.  

A szülők, gyermekük teljes sportpályafutásában, de egyénenként eltérő módon vesznek részt.  

A szülői szerep megjelenése a következő formákban érvényesül: 

-  a szülő a saját meg nem valósított vágyának beteljesítését várja gyermekének 

teljesítményétől, 

- sikeres szülő követendő mintát jelent a gyermeknek, 

- illetve különböző támogatást élvez/élveznek a testvér/testvérek.  

- a szülők és az egész család áldozatot hoz gyermekükért, vagy gyermekeikért. 

(Budavári, 2007) 

Ez az áldozat anyagi, időbeli támogatást jelent. A kisebb gyermek edzéslátogatásának 

megszervezése, később a hétvégi versenyek, az edzőtáborok, mind a családi program részeivé 

válnak. A felszerelések, tagdíjak költsége is sok esetben a családot terheli. Mindez jól mutatja, 

hogy az élsportoló utánpótlás biztosítása és ezzel összefüggésben a hivatásos sportolóvá válás 

– egyebek mellett -  milyen hatalmas szülői invesztícióval jár.  

A testnevelő tanár szerepét minden kiválasztással foglalkozó szakirodalom kiemelten 

fontosnak tart az utánpótlás nevelésben. (Istvánfy, 2002; Gombocz, 2004) 

Az utánpótlás bázis kiszélesítésének kézenfekvő módszere a testnevelő tanárokkal való 

együttműködés. A testnevelés órán számos sportág megismerésére, szociális és fizikai 

készségek fejlesztésére van lehetőség. A testnevelő tanár feladata többek között motiválni és 

bátorítani a gyerekeket a rendszeres fizikai aktivitásra az iskolában és az iskolán kívül is. 

Tehát a testnevelő elsődleges feladata nem a versenysportra való felkészítés, mégis ő az a 

személy, aki a leginkább ismeri a tanulók képességeinek szintjét, annak fejlődési ütemét. Ezek 

ismeretében a gyermekek számára megfelelő sportághoz tudja irányítani őket.   

A család, a barátok, a testnevelő tanár befolyása nem csak a sportág kiválasztásában, hanem a 

későbbi sportpályafutásban is döntő szerepet játszanak. A választott sportágban a felkészítés 

irányítását, a teljesítmény fejlesztését már az edző végzi szakmai felkészültsége alapján. 

Biróné-Csátaljay (2011) vizsgálatából kiderül, hogy az edző-sportoló viszony (főként fiatal 

korban) nagyon fontos tényező a későbbi pályafutás sikerességében.  
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Az edzővel szemben támasztott követelmény még a szakmai tudás, a felkészültség, 

hozzáértés, a teljesítményre való törekvés és a bizalom. (Gombocz-Gombocz, 2006) 

A környezeti tényezők közül talán a legtöbb lehetőséget rejtő faktor maga az edzés, hiszen a 

sportolók teljesítményének fejlesztése csak megfelelő felkészítéssel érhető el. Az edzést, 

felkészülést szabályozó eszközök: 

- a terhelés és annak terjedelme, intenzitása, 

- a felkészülés tartalma és ezen belül az általános, speciális, és specifikus 

edzéseszközök, 

- a technikai, a taktikai, a kondicionális és a komplex edzésanyag változtatása, 

- a pszichikai felkészítés eljárásai,  

- az edzést kiegészítő eljárások,  

- a versenyzés gyakorisága és minősége. (Harsányi, 2006) 

Miután az edzés pozitívan befolyásolja a teljesítményt, az edzés kor, azaz az edzéssel 

eltöltött idő vizsgálata nagyon is indokolt a sportoló várható teljesítményének vizsgálatában.  

 

A szakirodalom alapján elmondható, hogy az öröklött tulajdonságok közül a várható 

testmagasság, a testalkat, illetve a biológiai életkor meghatározása ma már tudományosan, 

biztonsággal megállapítható. Az egyén géntérképe befolyásolja az általános és a speciális 

motoros képességeket, azok fejlődési ütemét, ami információul szolgál az edzhetőségről, a 

várható teljesítményszintről. A motoros képességek mérése kedvelt terület a 

sporttudományban, mert könnyen, gyorsan elvégezhető. Egy-egy képesség mérésére számos 

próba áll a rendelkezésünkre. Az élettani funkciók mérése a terhelés elviseléséről, és a 

terhelés hatására bekövetkező változásokról ad információt. A legtöbb méréshez azonban 

komoly műszerek és megfelelő szakértelem szükséges. A pszichológiai vizsgálatok az egyén 

személyiségét feltáró eljárások. Az egyén motivációja, kitartása, versennyel szembeni 

szorongása, versengésre, együttműködésre való képessége befolyásolja a sportban eltöltött 

idejét, fejlődésének ütemét, versenyen, mérkőzésen elérhető teljesítményszintjét. Bár a 

sportolók teljesítményét a genetikai háttér maximalizálja, a siker elérése megfelelő, támogató 

környezet nélkül nem lehetséges. A környezeti feltételek közé a szakirodalom elsősorban a 

szülők és a család szerepét, a testnevelő tanárok, edzők munkáját, a barátok, kortárscsoportok 

hatását sorolja. Befolyásoló tényező még az edzések színvonala, a megfelelő felszerelések, 

eszközök megléte, és a csapattársakkal való viszony.  
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Vizsgálati módszerek a röplabdás tehetségek kiválasztására 

A röplabdázás jellemzése 

A röplabdázás világszerte ismert, kedvelt sportjáték, ezen belül a csapatjátékok csoportjába 

tartozik. A szabályok többszöri megváltoztatásával igazán látványos, izgalmas és lendületes 

sportággá fejlődött. Számos aspektusa eltér a többi csapatjátéktól, ami még érdekesebbé és 

egyedibbé teszi.  

A röplabdázásnak, a többi labdajátéktól eltérően speciális – nem a természetes mozgásokra 

épülő – technikai elemei vannak. Az ún. elpattanó érintések (nem lehet birtokolni a labdát) 

következtében a játékosok 0,08-0,10 mp alatt érintik a labdát, így szinte pillanatnyi idejük 

marad arra, hogy a labdának megfelelő ívet, irányt, és a repüléshez megfelelő erőt adjanak. 

(Riegler, 2006)  

A szabályok szerint csapatonként 3 érintés alatt (a sánc érintése nem számít bele) kell a 

labdát a háló felett átjuttatni az ellenfél térfelére és egy játékos egy időben, csak egyszer 

érintheti azt. Ha egy játékos hibázik, nincs lehetősége a korrekcióra, kizárólag a 

csapattársakon múlik, hogy tudják a hibát kijavítani. A labdával való rövid találkozási idő 

alatt kell tehát döntést hozniuk, ami befolyásolja a pontos célzást és a pontszerzést.  

Röplabdában a labda megfelelő ívben, megfelelő erősséggel és megfelelő helyre juttatása 

jelenti a labdával való bánásmódot, azaz a labdás ügyességet.  Az ún. „holtpont”- ami a 

felugrást végző játékos és a labda találkozásának legoptimálisabb pontját jelenti - megérzése, 

röplabdában szintén nélkülözhetetlen, további labdás ügyességet jelentő képesség. 

A röplabdázás labdás alaptechnikai elemei a nyitás - alsó egyenes, felső egyenes, 

felugrásos - az alkalérintés, a kosárérintés, a sáncolás, és a támadás különböző formái. Az 

alkarérintés a játékban a nyitás-fogadásnál és a védekezésnél jelentkezik, míg a kosárérintés 

főként a feladásnál.  

A nyitás szerepe a mai modern játékban felértékelődött, hiszen nyitással közvetlenül pont 

érhető el. Ha mégsem sikerül azonnal pontot szereznünk, egy jól helyezett nyitással vagy a 

labda megütésének erejével (gyors ütőerő) megnehezíthetjük az ellenfél támadásának 

előkészítését. Ezzel együtt, egyenes arányban nőtt meg a nyitás-fogadás tökéletes 

végrehajtásnak szükségessége. A nyitás megszelídítése alkarérintéssel történik, ami akkor 

tökéletes, ha az pontosan irányítva, megfelelő ívben és sebességgel érkezik a feladóhoz. 

Röplabdában a csapatokat a pálya közepén egy meghatározott magasságú háló (nőknél 2,24 

m; férfiaknál 2,34 m) választja el.   
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A játékosok feladata a labdát e felett az ellenfél térfelére juttatni (leütéssel vagy annak 

változataival), amit a hatékonyság érdekében felugrásokkal tesznek meg.  

A támadás azon túl, hogy a játék egyik leglátványosabb eleme, a pontszerzés másik közvetlen 

módja. A labdamenet megnyeréséhez az ellenfél védelmét kell kijátszani – vagy hibázásra 

kényszeríteni őket, amihez ki kell választani a támadás különböző formái közül az éppen 

legalkalmasabbat, vagy meg kell találni az ellenfél térfelén lévő üres területeket.  A labdával 

való találkozás pillanatában a játékosnak tehát látnia kell a túloldali térfélen zajló 

eseményeket és ezek ismeretében kell döntést hoznia – hova, milyen erősséggel, milyen ívben 

juttatja a labdát. Ehhez a játékosnak észlelnie kell a labda és az ellenfél egymáshoz és a 

játékoshoz viszonyított távolságát, sebességét, haladási irányát, illetve meg kell állapítania a 

várható változásokat. Ebben a játékost kiváló térbeli tájékozódó képessége segíti. A folyamatban 

kitüntetett szerepet játszanak a vizuális élmények, a szóbeli információk, illetve a 

mozgásemlékezés. (Polgár-Szatmári, 2011)   

A leütést végző játékos munkáját a feladó készíti elő általában kosárérintéssel, ami csak akkor 

sikeres, ha a labda pontosan, megfelelő ívben és távolságban érkezik a hálóhoz. Ez azonban 

még nem biztosíték a sikerhez, hiszen a támadó játékos eredményességét egyrészt a túloldalon 

felugró, sáncoló játékosok befolyásolják, (nehezítik vagy akadályozzák) másrészt a sáncoló 

játékosok mögött elhelyezkedő védekező játékosok (a labda hárításával).  

Azonban nem csak a támadás, hanem a védekezés hatékonysága is befolyásolja egy csapat 

eredményességét. Az ellenfél támadásainak kivédése, a védekezésből azonnali támadás 

indítása adja a játék másik kulcsfontosságú akcióját. Ahhoz, hogy a védekezésünk minél 

hatékonyabb legyen, képesnek kell lennünk az ellenfél várható cselekedeteit előrevetíteni 

(anticipáció). A taktikai felkészítés arra szolgál, hogy az ellenfél várható mozdulataira 

felkészülve a döntési kényszerhelyzetekben a lehető legrövidebb idő alatt találjuk meg a 

célszerű megoldást, azaz ebben az esetben a védekezésünk helyét és módját. Egyes játékosok 

rendelkeznek az intuíció (az anticipáció rokon értelmű szavaként használják), azaz az 

ösztönös megérzés képességével. Ezek a játékosok megérzik az ellenfél szándékát és ezt 

tudva váratlan húzással állnak elő. (Polgár-Szatmári, 2011)  

Röplabdában számtalanszor előfordul, hogy egy játékos akár több labdameneten keresztül 

sem ér a labdához. Ennek ellenére folyamatos készenlétben kell lennie, figyelmét minden 

labdamenet végéig a labdára kell irányítania. A játékos kitartó figyelme, koncentrációs 

képessége szoros, kiélezett helyzetekben eldöntheti a szettek vagy maga a mérkőzés 

végkimenetelét.  
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A röplabdázás másik jellegzetessége a pálya méret és a játékosok számának aránya. A 

röplabdázásban a játékterület csapatonként 9×9 méteres négyzet, melyen 6 játékos 

helyezkedik el adott felállási rend szerint.  

A pálya méretéből adódóan egy-egy játékosnak viszonylag kis területen kell mozognia (13,5 

m2), a tőle kb. 3-4 méterre érkező labdát kell megjátszania. Mozgására tehát a rövidtávú, 

néhány méteres előre, oldalra és hátra irányuló helyváltoztatás (futás, gurulás, vetődés, 

oldalazó utánlépés) jellemző. (Riegler, 2006). A játék során természetesen vannak olyan 

szituációk is, amikor a játékosnak jóval nagyobb területet kell védenie, illetve a játékos 

labdamegjátszását az ellenféltől érkező gyors labdák is megnehezítik.  

A röplabda szabályainak értelmében a játék célja minden esetben a győzelem megszerzése. 

Ehhez 3 játszmában kell eredményesebbnek lenni az ellenfélnél. Egy-egy játszma 

megnyeréséhez min. 25 labdamenetet kell megnyerni, de ebben az esetben nem számoltunk a 

hibázás lehetőségével. 2-2 szett megnyerése esetén kerül sor a döntő játszmára, ahol a 

csapatoknak már csak 15 pontot kell gyűjteniük a végső győzelem megszerzéséhez. A játék 

jellegéből adódóan a mérkőzés idejének, vagy akár csak egy szett időtartamának 

meghatározása is csak megközelíthető. 40 perctől akár két óráig is tarthat egy-egy küzdelem, 

ami szintén megkülönbözteti a röplabdát más csapatjátékoktól.  

Csapatjátékokban (mint a röplabda) fontos szerepet kap az együttműködés és a versengés 

megfelelő egysége. Az együttműködés hatékonyságát az jellemzi, hogy a játékos, mint  a 

csapat egy eleme, mennyire képes lemondani saját érdekeiről, és ezáltal együttműködni a 

társakkal a siker elérése érdekében. Az együttműködést befolyásolja a taktikai 

cselekvőképesség színvonala, amely megfelelő mennyiségű és minőségű alkalmazható 

sportági ismereten nyugszik, a taktikai gondolkodás színvonala, a taktikai terv és a játékos 

pszichikai állapota. Csapatjátékokban gyakran előfordul informális csoportok kialakulása. 

Baráti, személyes szimpátián alapuló kapcsolatok ezek (nem összekeverendő a 

klikkesedéssel), melyek pozitívan és negatívan is befolyásolhatják a játék menetét. Az egyes 

taktikai részfeladatok megoldása sikeresebb lehet, ha a megoldásban részt vevők között 

szorosabb szimpátia kapcsolat alakult ki, ugyanakkor az egymásnak szimpatikus játékosokra 

korlátozódó taktikai megoldás károsan hathat a csapat teljesítményére. (Nádori, 1991) 

A versenyzés a röplabdában kétféle formában van jelen:  

1. Versengünk, vagy inkább versenyzünk az ellenféllel a győzelemért.  

A sportban a versenyzés szabályok által korlátozott és irányított küzdelem, melynek 

mozgatórugója a győzni akarás. Mivel röplabdában nincs döntetlen, így a győzelem minden 

esetben a másik csapat kárára történik.  
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A nézők, szurkolók elvárása, a győzelem vágya és a csoporthoz (csapathoz) való lojalitás az 

oka annak, hogy egy csoport hajlamos a versenyre. (Smith-Mackie, 2002).  

 

2. Versengünk, rivalizálunk a csapattársakkal a csapatban elfoglalt kedvezőbb 

helyekért. 

Röplabdában a csapatot 12 játékos alkotja (+2 libero játékos), melyből 6 mezőnyjátékos és 6 

cserejátékos szerepeltethető. Ebből következik, hogy két vagy akár több játékosnak is lehet 

ugyanaz a játékposztja. A kezdő csapatba kerülésért, a csapaton belüli rangsorban való minél 

előkelőbb helyezésért az azonos poszton játszó játékosok rivalizálnak, versengenek 

egymással. Koltai és Bognár munkájában szereplő edzők ezt a folyamatot a felkészülésben 

segítő viselkedésnek ítélik meg. Tudatosan olyan versenyhelyzeteket teremtenek, melyben a 

játékosok a folyamatos megmérettetés során jobb teljesítményt érnek el. Ugyanakkor káros 

versengési megnyilvánulások is fellelhetőek, mint a klikkesedés, vagy az intrikus 

megnyilvánulások, melyek ellen az edzők határozottan lépnek fel a jó csapategység 

megőrzése érdekében. (Koltai - Bognár, 2009-2010) 

Sportban a küzdelem további módjai lehetnek: 

- küzdelem önmagunk túlhaladására, saját korábbi teljesítményeink túlszárnyalására, 

- küzdelem a képességhatárok kitágításáért, és a külső környezet hatásaival szemben. 

(Bíróné, 2004) 

 

A mai modern röplabdázásra tehát a felgyorsult feladatmegoldás jellemző. A játék 

megköveteli a pillanatnyi labdaérintés következtében a gyors döntéshozatalt, a pontos, precíz 

végrehajtást, a hibázás lehetőségének minimalizálását akár több órás mérkőzés alatt is.  A 

játékos eredményességét befolyásoló tényezők: a kiváló labdakezelés (labdaérzék), a felugrás 

mértéke (súlypontemelkedés), a támadó játékos gyors karmunkája, taktikai repertoárja (erős 

ütés, ejtés, gyenge ütés stb.), a támadás előkészítésének minősége (feladás, védekezés), a 

játékos hosszantartó figyelme, koncentrációs-, és anticipációs képessége.  

Egyszerűen összefoglalva nem másról van szó, minthogy a játékosnak a kiváló teljesítmény 

eléréséhez tudnia kell a labdát kosár és alkarérintéssel a lehető legpontosabban továbbítani, 

továbbá tudnia kell meghatározott helyre nyitni, a labdával üres területre támadni, az ellenfél 

támadásait pedig kiválóan védeni. 

 

 



38 
 

Kiválasztási mutatók a röplabdában 

A kiválasztás központi kérdése az, hogy mi alapján ítéljük meg a gyerekeket. 

Szakembereink véleménye szerint az adott sportágban a kiváló teljesítményt meghatározó 

összetevőket kell alapul venni. (Ozsváth, 1982; Nádori, 1989) A röplabdázásban a sportág 

jellegéből adódóan a kondicionális képességek és a „labdás” technikai elemek 

végrehajtásának, alkalmazásának színvonala határozza meg a teljesítményt. (Nádori, 1989)  

Ahogy már említettem a szabályok változásával felgyorsult játékban, az elpattanó érintések 

következtében csak pillanatnyi ideje van a játékosoknak egy-egy feladat megoldására. A 

gyorsaság, mint a reagálás gyorsasága, a gyors hely-, és helyváltoztató képesség, az alsó 

végtag robbanékonysági (explozív, dinamikus) erejének magas színvonala döntő fontosságú 

lehet.  

Az élsportba kerülőkre általában sajátos testméretek jellemzőek (Nádori, 1991). A 

röplabdázásban a testmagasságnak és a testsúlynak fontos teljesítmény-meghatározó szerepe 

van (Hančik – Belaj és mtsai, 1990), hiszen a magas, hosszú végtagokkal rendelkező játékos a 

hálónál sáncolásban, támadásban hatékonyabb és eredményesebb (magasabb súlypont, 

magasabb érintőmagasság, a karok háló feletti kinyúlásának mértéke). A mai modern 

röplabdában azonban kényesen kell kezelni a testmagasságot, hiszen a különböző posztokon 

lévő játékosok magasság igénye eltérő lehet. Vegyük pl. a liberót (speciális védekező játékos), 

aki épp alacsony testalkata miatt (közel van a súlypontja a talajhoz) a legalkalmasabb játékos 

a védekezésre. A testmagasság mellett a labda megütésének ereje (kar dinamikus ereje), és a 

hosszabb, akár 5 szettes mérkőzések utolsó percéig tartó lendület is olyan motoros 

képességeket feltételez, amelyek egy jó játékos ismérvei. 

Az ideális röplabdás tulajdonságait Patti Snyder-Park, az Arizonai Egyetem női röplabda 

csapatának edzője állította össze Brown, J. vizsgálatában. Egy kiváló (14 éves) játékos 

legalább 182, 8 cm magas, széles vállú, keskeny csípőjű. Jó az egyensúlyérzéke, a levegőben, 

felugrás közben jól tudja beállítani a testét. Láb gyorsereje jó, bátor és nyugodt tud maradni 

játék közben.  Arra fókuszál, amit az edzője mond, nem igényel nagy gondozást. Az edzőnő 

nagyon fontosnak tartja, hogy a játékos a röplabda sport választása előtt legalább egy másik 

sportot már kipróbáljon. (Brown, 2001) 

Hančik V. és mtsai összegyűjtötték azokat a mutatókat, melyek véleményük szerint a 

játékosok kiválasztásának, nevelésének feltételei. 
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A szomatikus mutatók között említik a testmagasságot, végtagok hosszúságát, illetve a bőr 

alatti zsírszövet mennyiségét. A szerzők férfi élvonalbeli játékosok testmagasságát 185-210 

cm-ben határozták meg, míg a nőkét 175-195 cm.  

A motoros feltételeket az általános és a speciális fejlődés oldaláról is meghatározták.   

Az általános feltételek: dinamikus kar-, alsóvégtag-, hasizom erő, mozgásgyorsaság, ügyesség 

és állóképesség, illetve hajlékonyság. 

A speciális feltételek: 

- a kar mozgásgyorsasága ütésnél 

- játékos mozgásgyorsasága speciális E-tesztben (36 m futás előre, hátra, oldalra 

irányváltoztatással) 

- alsó végtagok robbanékony ereje érintőmagas ugrással 

- robbanékony karerő medicinlabda dobással 

- speciális állóképesség – ismételt felugrásokkal 

A fiziológiai feltételeket röplabdában a szerzők szerint a pulzusfrekvencia és a tüdő 

vitálkapacitás mérésével lehet tesztelni. 

A pszichológiai feltételek véleményük szerint a játékos személyiségének jellegzetességében 

mutatkozik meg: 

- magasabb specifikus intelligencia 

- magasabb törekvési színvonal 

- félelem az esetleges kudarctól 

- kedvezőtlen pszichikus állapotok elleni frusztrációs ellenállóképesség magas 

színvonala 

- a konkurencia (versengés) kapcsolatoknak túlsúlyban kell lenniük az együttműködés 

kapcsolatai felett. (Hančik és mtsai, 1990) 

Nádori L. és mtsai úgy vélik a röplabda játékosok kiválasztásánál alkalmazott mérési 

eljárások, a motoros képességek és a technikai elemek, melyek színvonala határozza meg a 

teljesítményt. Ezek a következőek: mérkőzésmegfigyelések különböző szempontok alapján, 

alkati jellegek, Cooper- teszt (12 perces futás), a súlypontemelkedés mérése, medicinlabda 

dobás előre, medicinlabda dobás hátra, 30 méteres futás. A technikai készségszint mérésére 

alkalmazott módszerek a felső egyenes nyitás célra, labdatovábbítás alkarral a háló felett 

meghatározott területen belül, normál feladásból leütés, szúrt labda leütése, labdatovábbítás 

kosárérintéssel. (Nádori és mtsai, 1989)  
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Az USA Volleyball edzői 14-15 év közötti fiatalok teljesítményét, illetve tulajdonságait 

vizsgálják 8 próbából álló teszt alkalmazásával. A mérések a következő elemeket 

tartalmazzák: 

- testmagasság 

- érintőmagas ugrás egy kézzel 

- érintőmagas ugrás két kézzel 

- rálépésből páros lábú felugrás  

- rálépésből felugrás egy lábról 

- 18 méteres futás 

- „gyilkos futás” – alapvonaltól indulva futás a középvonalig, majd vissza. A feladatot 

3× ismételve. Vonalérintés kézzel 

- helyből távolugrás. (Brown, 2001) 

Magyarországon a fiatalok fizikai állapotának országosan egységes ellenőrzéséhez 

vezették be a Hungarofit tesztrendszert (Fehérné M. I.,1999), mely jól alkalmazható a 

sportolók pillanatnyi fizikai állapotának felmérésére, illetve a fejlődés ütemének nyomon 

követésére egyaránt. A tesztrendszer alkotói a fizikai fittség vizsgálatához szükséges 

összetevőket fontossági szempontból három csoportra osztották. Elsődleges fontosságú 

tesztek 

- az aerob fittség mérése - pl. Cooper teszt, vagy egyes esetekben az inga futás  

- vázizomzat fittségének mérése –pl. helyből távolugrás, kétkezes medicinlabda dobás 

hátra, hanyattfekvésből felülés térdérintéssel (Sit-up)  

- antropometriai mérések – testmagasság, testsúly, testzsírtartalom 

- sport-életmód kérdőív felvétele – pl. sportolási szokások 

Másodlagos fontosságú tesztek: 

- felső- és alsó végtag izommunkáját és a váll mozgékonyságát mérő tesztek 

Harmadlagos fontosságú tesztek: 

- a kézi szorítóerő mérése, és a lapérintés. 

A hazai utánpótlás bázis biztosítása érdekében jött létre a Sport XXI. Program, amihez a 

röplabda 2006-ban csatlakozott. A program biztosítja a tehetséges sportolók (max. 14-15 

évesek) felismerését, szűrését, gondozását, fejlődését. A Sport XXI. Programban részt vevő 

gyermekekről nyilvántartás készül, mely a röplabdásoknak külön meghatározott motoros 

képesség tesztekben illetve egyes technikai elemek végrehajtásakor elért eredményét 

tartalmazza.  A programban szereplő motoros képességek a következők: legyező futás, 

medicinlabda dobás egy kézzel előre, helyből távolugrás, 18 méteres futás. 
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 A technikai elemek: az alkarérintés, kosárérintés meghatározott területre, kiemelt labda 

leütése, nyitás adott területre. A technikai elemek megfigyelése és értékelése a következőképp 

történik. 

Alkarérintés:  

Az edző által dobott labdát kell alkarérintéssel egy 60cm széles, 240cm magas területen 

átjuttatni a háló felett. A labdának az előre kijelölt területre kell érkeznie. 20 kísérlet tehető.  

Kosárérintés:  

A felmérést végző személy a röplabda pálya támadóvonala mögött helyezkedik el. A játékos 

kosárérintéssel maga elé játssza a labdát, utána fut, majd ugyanezzel az érintésfajtával a háló 

túl oldalára juttatja, célozva a 4 kijelölt területet. A célterületek tornaszőnyegek. A 12 

kísérletből az számít érvényesnek, ha a labda érinti a szőnyeget. 

Leütés: 

Ütés a hálónál, magas ívű feladásból. A kísérlet akkor számít jónak, ha a játékos a levegőben 

tudja megütni a labdát, nyitott tenyérrel végzi, át tudja ütni a háló felett, és a labda az ellenfél 

térfelén landol. A gyakorlatot mindenki tízszer ismétli meg. 

Nyitás: 

A röplabda alapvonala mögül 12 nyitást végeznek el a játékosok. A pálya 2 részre van osztva. 

6- 6 labdát kell az egyik, illetve a másik területre juttatni. 

A motoros képességek és a technikai tudás színvonalára a NUPI röplabda sportiskolai 

kerettanterve az alábbi eredményeket tartja megfelelőnek: 

Gyermek korosztályban: 13 évesek 

1. 18 méteres futás: fiúk: 3,3 - 3,7 sec, lányok: 3,4 - 3,8 sec 

2. Helyből távolugrás: fiúk: 166 - 178 cm, lányok: l55 - l65 cm 

3. Ajánlott súlypontemelkedés: fiúk: 35 - 48 cm, lányok: 30 - 42 cm 

Technikai tudás: Ismerjék és alkalmazzák a felső egyenes nyitást. Tudjanak leütést végezni 

különböző irányokba, illetve tudják ezeket az ütéseket sáncolni. 

Gyermek korosztályban: 14 évesek  

1. 18 méteres futás: fiúk: 3,1 - 3, 4 sec, lányok: 3,3 - 3,7 sec 

2. Helyből távolugrás: fiúk: 185 cm, lányok: l7o cm 

3. Ajánlott súlypontemelkedés: fiúk: 39- 52 cm, lányok: 35 - 4o cm 

Technikai tudás: Ismerjék a játéktéren való helyezkedés legfontosabb szabályait nyitás- 

fogadáskor, valamint a védekezésben. Tudjanak a sánc felett és mellett elütni, valamint első 

tempójú támadást végrehajtani. Fogadják pontosan a nyitásokat a befutó feladóhoz. 

Tudjanak csoportosan sáncolni. 
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Serdülő korosztályban: 15 évesek 

1. 18 méteres futás: fiúk: 3,oo - 3,1o sec, lányok: 3,3o - 3,4o sec 

2. Legyező futás: a röplabda térfélen 5 medicinlabda érintése futással: 14 - l5 sec. 

3. Ajánlott súlypontemelkedés: fiúk: 55 - 6o cm, lányok: 45 - 48 cm. 

4. Érintő magasság rálépésből: fiúk: 31o cm, lányok: 275 cm. 

Technikai tudás: Ismerjék a támadás befejezés egyéb formáit: ejtés, gyenge ütés, pörgetett 

ütés) 

Serdülő korosztályban: 16 évesek 

1. 18 méteres futás: fiúk:3, 1 sec, lányok: 3, 3 sec 

2. Súlypontemelkedés: fiúk: 6o cm, lányok: 45 cm. (NUPI, www.nupi.hu) 

Kati’c R. és mtsainak röplabdás fiatalokon végzett kutatásaik eredménye alapján a 

tehetséges fiatalok felismeréséhez elsődleges motoros faktornak tartják a robbanékony erő 

mérését, ami az érintőmagas ugrásban fejeződik ki, és a gyorsaságot, ami az 

irányváltoztatással járó futó mozgásban jelentkezik. (Kati’c és mtsai, 2006) 

Az érintőmagas ugrás vagy súlypontemelkedés mértéke és az irányváltoztatással történő 

futások felmérése mellett a medicinlabda dobás előre illetve hátra, a felülés és a rövid távú 

sprintfutások több szerzőnél is fontos tényezőként jelennek meg. (Fattahi, 2012; Dobsaj és 

mtsai, 2012)  

Biróné I. K.  és Csátaljay G. a 2008/2009 és a 2009/2010-es bajnoki évben szereplő férfi és 

női magyar válogatott röplabdásaival (n=36) végzett kérdőíves vizsgálatukban a játékosok 

véleményét kérdezték a röplabdához szükséges képességekről.  

A játékosok kiemelten fontosnak tartották a motoros képességeket, de azok megfelelő szintje 

mellett a következő tényezőket emelték ki: együttműködés, labdás ügyesség, alázatosság, 

gyors helyzetfelismerés, küzdőszellem vagy versengés. (Biróné-Csátaljay, 2011) 

A technikai elemek magas színvonala önmagában nem elegendő kiváló teljesítmény 

eléréséhez. Igazán a mérkőzéseken, játékban való alkalmazásuk jelenti a kiváló teljesítményt.  

A mérkőzéseken nyújtott teljesítmény elemzéséhez így a nyitás, a nyitás-fogadás, a feladás, a 

támadás és a sánc vizsgálata javasolt. (Milic’ és mtsai, 2012; Rigler, 1988)  

 

 

 

 

http://www.nupi.hu/
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A FIVB (Fédération Internationale de Volleyball) dolgozta ki a játékosok teljesítményét 

rögzítő jegyzőkönyvet, ami 5 elem, 3 fokozatú minősítését tartalmazza. 

Nyitás:  

Ász: Nyitással közvetlenül szerzett pontok száma. 

Hiba: A nyitás közben vétett hibák száma. 

Könnyű vagy nehéz nyitás: Azon nyitások száma, amikor a játék tovább folytatódott.  

Nyitás- fogadás:  

Pontos: Kiváló, pontos nyitásfogadások száma. 

Hiba: A nyitásfogadás közben vétett hibák száma. 

Megjátszható: Azon nyitásfogadások száma, melyek nem pontosan érkeztek a feladóhoz, de 

nem is hibásak, az érintés után a labdamenet tovább folytatódott. 

Támadás:  

A közvetlenül pontot érő támadás befejezések. 

Hiba: A támadó játékos hibáinak száma, amellyel az ellenfél közvetlenül pontot szerez. 

Megjátszható: Azon támadások száma, melyekből a játékos nem szerzett közvetlenül pontot. 

Az ellenfél jó védekezése miatt a játék tovább folytatódott. 

Feladás: 

Pontos: A tökéletes, pontos feladások száma. 

Hiba: A feladás során elkövetett hibák száma, amelyből az ellenfél közvetlenül pontot 

szerzett. 

Megjátszható: Azon feladások száma, melyek nem pontosak, de nem is hibásak. A feladás 

után a játék folytatódik. 

Sánc – Blokk: 

Tökéletes sánc: A sáncolással közvetlenül szerzett pontok száma. 

Hiba: A sáncolás során elkövetett hibák száma, amiből az ellenfél közvetlenül pontot szerzett. 

Lepattanó: A játékos azon sáncainak száma, amikor érintette a labdát, de az érintés után a 

labda játékban maradt, a labdamenet tovább folytatódott. 

Védekezés: 

Tökéletes védekezés: az ellenfél támadásainak tökéletes kivédése. 

Hiba: Amikor az ellenfél támadásai célt találnak, a játékos nem tudja a támadást hárítani. 

Mentés: Nem tökéletes védekezés. (FIVB) 
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Összegezve a szerzők javaslatait, röplabdában a kiváló teljesítmény eléréséhez a 

játékosoknak megfelelő testmagasságra, hosszú végtagokra és alacsony bőr alatti zsírszövetre 

van szükségük. A motoros képességek közül több szerzőnél is megjelentek a dinamikus erőt 

és a gyorsaságot mérő tesztek, mint az érintőmagas ugrás, az irányváltoztatással történő 

futások, a medicinlabda dobás előre illetve hátra, a felülés és a rövid távú sprintfutások 

felmérésének fontossága. Egyes szerzőknél az élettani funkciók is megjelentek, bár kisebb 

hangsúlyt kaptak. Ezek a pulzusfrekvencia, tüdő vitálkapacitás.  

A mérkőzéseken nyújtott teljesítmény elemzése, a labdával való bánásmód minősége pedig 

minden labdajátékban fontos kritérium. Szintén több szerző tett említést a személyiségbeli 

tényezők közül a motiváció, illetve a versengés és együttműködés jelentőségéről is.  
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II. NEMZETKÖZI KUTATÁSOK A RÖPLABDÁS TEHETSÉGEK 
KIVÁLASZTÁSÁRA 

A röplabdázás országunkban kedvelt labdajáték, mégsem tartozik a legnépszerűbb 

sportágak közé. A női és férfi röplabda nemzeti válogatottunk nem büszkélkedhet kiemelkedő 

eredménnyel. Női csapatunk utoljára az 1980-as nyári Olimpián szerepelt, férfi csapatunk 

pedig 1964-ben. Talán ez lehet az egyik oka annak, hogy bár a játék sokaknak élvezetes 

időtöltés, a megmérettetés, azaz a versenyzés nem vonzó számukra. 

Az elmúlt Olimpiák legeredményesebb nemzetei mindkét nemben Brazília (2012. 2. hely-

férfi, 1. hely - női; 2008. 2. hely-férfi, 1. hely-női), Oroszország (2012. 1. hely-férfi, 5. hely-

női; 2008. 3. hely-férfi, 6. hely-női), Egyesült Államok (2012. 5. hely-férfi, 2. hely-női, 2008. 

1. hely-férfi, 2. hely –női), Olaszország (2012. 3. hely-férfi, 5. hely-női; 2008. 4. hely-férfi, 5. 

hely-női). A nőknél jelentős még Japán, Dél-Korea, Kuba és Kína, a férfiaknál Bulgária, 

Lengyelország, Németország, Argentína. 

Ezen nemzetek eredményeit számos tényező befolyásolhatja. Kutatásunkhoz érdekes lehet 

egy-egy, az adott ország felnőtt vagy utánpótlás korú sportolóival készített vizsgálat 

bemutatása. Az eredményekből következtethetünk a sikerüket befolyásoló tényezőkre, illetve 

a saját kutatásunk eredményeivel összehasonlítva feltérképezhetjük a magyar sportolók 

eredménytelenségének okait, a fejlődés lehetőségeit. 

Számos nemzetközi kutatás azt bizonyítja, hogy az antropometriai mérések jelentős segítséget 

nyújtanak a tehetségek felkutatásához, a várható teljesítmény előrejelzéséhez.  

1.  Brazil származású kutatócsoport (Petroski és mtsai, 2013) férfi, junior korosztályú 

(16-18 év) röplabdások antropometriai, morfológiai és testalkati karaktereinek változásait 

vizsgálta 11 éven keresztül azzal a céllal, hogy megállapítsák, mely összetevők befolyásolták 

jelentősen az eredményességet. Az 1995-2005 – ig tartó vizsgálatukban 92 játékos szerepelt. 

A mintába azok a játékosok kerültek be, akik a vizsgálat alatt részt vettek a Dél-Amerikai 

Bajnokságon (páros években) és a Világbajnokságon (páratlan években). A játékosok közül 

38 fő volt az, aki 2, vagy annál több alkalommal is a Brazil nemzeti csapat tagjaként 

szerepelhetett. A vizsgálat tartalmazta az antropometriai paraméterek felvételét, a testzsír 

megállapítását és a testalkat meghatározását. Az antropometriai paraméterek felvétele az erre 

alkalmas műszerek segítségével történt (Cescorf kalipper, antropométer stb.). A testzsír 

kiszámítását a zsírtömeg és az izomtömeg alapján állapították meg, míg a testalkatot a Heath-

Carter egyenlettel. A következtetéseket egyszempontos variancia-analízissel (ANOVA), 

illetve Bonferroni többszörös diszkriminációs analízissel végezték.   
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A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a játékosok olyan jelentős testalkati változáson 

mentek keresztül a 11 év alatt, melyek befolyásolták a játék elemeinek végrehajtási szintjét. 

Ezek a változások nagyobb ugróképességhez, nagyobb ütőerőhöz jutatták a fiatalokat, így 

előnyt élveztek a leütésben és a sáncolásban egyaránt: 

- növekedett a játékosok izomtömege (20,4%-al) és csökkent a testzsírjuk (36,2%-al), 

- nőtt a fiatalok nyújtott és hajlított karjának kerülete (bicepsz) (13,2%-al), 

- fokozott volt a játékosok testmagassága, ami a csapatok fő karakterét adta, az átlag 

testmagasság meghaladta a 1, 97 métert, 

-  az első 5 évben a játékosok legjellemzőbb testalkata mezo-ektomorf volt, majd azt 

követően ekto-mezomorf, ami a kutatók szerint azt sugallja, hogy a magasabb és 

alacsonyabb testzsír% - al rendelkezőket válogatták be a nemzeti csapatba. 

A szerzők végső következtetéseiket a következőképp fogalmazták meg: 

- A férfi junior korosztályú fiatalok kiválasztása a testalkati jegyek figyelembevételével 

történt, aminek eredményeképp a brazil válogatottba elsősorban magas, alacsony 

testzsír% - al rendelkező fiatalok kerülnek be. Továbbá véleményük szerint a nagyobb 

testtömeg jelentős összetevő az elit versenyzőknél. 

2. Gualdi-Russo E. és munkatársa Zaccagni L. 234 férfi és 244 női A1-es és A2-es olasz 

felnőtt ligában játszó röplabdás testalkatát mérték. A vizsgálatot 1992-1993 és 1993-1994-es 

bajnokság alatt végezték, a testalkatot Heath-Carter módszerrel értékelték. Az eredmények 

szerint a férfiak (2.2-4.2-3.2) és a nők átlag testalakti típusa (3.0-3.3-2.9) is centrális volt. A 

szerzők szignifikáns különbséget találtak a két osztályban játszó játékosok között: a férfiaknál 

az A1-es bajnokságban játszók (2.1-4.1-3.3) ektomorf értéke volt magasabb, az A2-es 

bajnokságban játszóknak (2.3-4.3-3.0) a mezomorf értéke a nagyobb. A nőknél az A1-ben a 

szereplők testalkatában (2.9-3.1-3.0) is az ektomorf, az A2-es csoportban sportolóknak (3.1-

3.5-2.7) az endomorf és mezomorf értéke volt erőteljesebb. A különböző posztokon játszó 

játékosok testalkati típusa között is szignifikáns különbséget találtak a kutatók. A férfiaknál a 

feladók testalkatában (2.4-4.5-2.8) a mezomorf érték, a centerekében (2.0-4.0-3.5) az 

ektomorf érték volt a magasabb. A szélső ütőkében szintén (2.2-4.3-3.0) magas volt az 

ektomorf érték, de a mezomorf is jelentős. A nőknél a feladók testalkatában (3.1-3.6-2.5) 

magas volt a mezomorf érték, a centerekében (2.8-3.1-3.1) az ektomorf, míg a szélső 

ütőkében (3.0-3.5-2.8) az endomorf és mezomorf érték is. Összefoglalva tehát az A1-es, 

legmagasabb osztályban játszó játékosok magasabb ektomorf és alacsonyabb endomorf és 

mezomorf testalkattal rendelkeztek.  
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A különbségek a játékposztokban is megjelentek, hiszen a feladók testalkatában a mezomorf 

jelleg, míg a centerekében az ektomorf komponens dominált. (Gualdi-Russo-Zaccagni, 2001)   

3. Dobsaj M. és munkatársai 40, különböző osztályban játszó szerb felnőtt női röplabdást 

vizsgáltak. Céljuk az volt, hogy azonosítsák azokat a teljesítményt befolyásoló 

antropometriai, ezen belül a testalkati jegyeket, melyeket birtokolnak az Olimpián, a Szuper 

Ligában és a másodosztályban szereplő játékosok. (Szerbia férfi csapata a 2012-es nyári 

Olimpiai Játékokon 9., női csapata pedig a 11. helyezést érte el, 2008-ban pedig mindkét 

csapat az előkelő 5. helyen végzett).  

Vizsgálatukhoz 11 változót mértek standardizált tesztekkel. A feldolgozás leíró statisztikával 

történt, az általános különbségek egyszempontos variancia-analízissel (ANOVA), illetve az 

egyéni különbségek Bonferroni többszörös diszkriminációs analízissel kerültek elemzésre.  

Az eredményekben jól tükröződött a három, különböző minősítésű osztályban játszók eltérő 

antropometriai és ezen belül testalkati értéke. Különbségek mutatkoztak a testtömegben, a 

testmagasságban, a zsírmentes testtömegben, az abszolút zsír mennyiségében, valamint az 

összes bőrredő értékben. A kutatók szignifikáns eltérést találtak a 3 csoport között a 

testtömegben, a testmagasságban, a zsírmentes testtömegben, és a csípő redőben. Ezek közül 

is a legjelentősebb változó a testmagasság volt.  

Az eredmények alapján tehát, az olimpián résztvevő szerb női játékosok magasabbak 

(szignifikáns volt a különbség a Szuper Ligában játszók között), nehezebbek, nagyobb a 

zsírmentes tömegük és alacsonyabb a törzsükön és a csípőjükön a zsír eloszlása. (Dobsaj és 

mtsai, 2012) 

4. Carvajal W. és munkatársai vizsgálatának fókuszában is női játékosok álltak. A kubai 

felnőtt női olimpiai röplabdásokkal készített vizsgálatukban, a sportolók antropometriai 

profiljának meghatározását végezték. Az 1992-2000 között végzett mérésben 41 játékos vett 

részt, akik ez idő alatt szerepeltek a 4 évente megrendezésre kerülő Nyári Olimpiai Játékokon. 

(Barcelona, 1992; Atlanta, 1996;  Sydney, 2000) A kubai csapat mindhárom olimpián az első 

helyezést érte el. 

A vizsgálat 23 antropometriai paraméter felvételét tartalmazta. Az eredményekből a 

testösszetételt és a testalkatot is meghatározták. Az utóbbit Heath-Carter módszerrel.  

További módszerként leíró statisztikát alkalmaztak az antropometriai változókra, 

diszkriminancia analízist a játékosok fizikai felépítése közötti különbségek meghatározására a 

játékposztok szerint, illetve Turkey- féle post-hoc tesztet a játékposztok és minden változó 

közötti szignifikáns különbség számszerűsítésére.  
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A vizsgálat a következő eredményeket hozta: 

- szignifikáns eltérés volt a három játékposzton lévő játékosok testmagassága között, a 

legmagasabbak a centerek voltak, őket követte a többi ütőjátékos és végül a feladó, 

- a szerző szerint a kubai játékosok nem túl magasak (x: 181.6) a többi nemzet 

játékosaihoz viszonyítva (lásd. Latin Amerika, Európa, Ázsia, Egyesült Államok), de 

hasonlóan eredményesek mint Brazília vagy Olaszország, 

- a különböző játékposztokon játszó röplabdások a testmagasságon kívül az 

ülőmagasságban és a comb kerületében tértek el jelentősen,   

- a játékosok testalkata inkább mezomorf volt. (Carvajal és mtsai, 2012) 

 

A velünk született antropometriai tulajdonságaink behatárolják motoros képességeinket, 

amik meghatározzák az adott sportágban nyújtott teljesítményünk színvonalát. A 

testméreteink és a motoros képességeink közötti összefüggés feltárása tehát jó kiindulópont a 

későbbi teljesítményünk előrejelzésére.   

5. Női röplabdások teljesítményének hátterében álló összetevők vizsgálata ihlette meg 

Zhang Y. - ot is. A 2007-2008-as kínai nemzeti bajnokságban szereplő 8 legjobb csapat (100 

fő) játékosainak antropometriai profilját és motoros képességeit, illetve a közöttük lévő 

kapcsolatot elemezte. A kutatás érdekessége, hogy a szerző a játékposztoknak megfelelően is 

értékelte az eredményeket. Vizsgálata 29 antropometriai adatból és 4 motoros tesztből állt.  

A motoros tesztek a Kínai Röplabda Szövetség által honosított eljárások, melyek a 

következők: 

- 2kg-os medicinlabda dobás fej fölött előre, 

- érintőmagas ugrás, 

- 20 felülés (Sit-up) időre, 

- T-teszt – futás irányváltoztatással „T” alakban. 

A Zhang által alkalmazott statisztikai eljárások a Pearson-féle korreláció, amivel az 

antropometriai és a motoros tesztekben nyújtott teljesítmény közötti összefüggést vizsgálta, 

klaszter analízis az antropometriai változók csoportosítására, továbbá leíró statisztika az 

antropometriai tulajdonságok elemzésére.  

Zhang megállapította, hogy a vizsgálatában résztvevő felnőtt női röplabdások testalkatára az 

ún. „cső” forma jellemző, tehát soványak, hosszú végtagjaik vannak, hosszú Achilles innal 

rendelkeznek, testtömegük mérsékelt, de erős csontozatúak, keskeny csípő-váll szélesség 

jellemzi őket, nagy a hajlított és nyújtott karuk körfogata közötti különbségük, illetve 

alacsony bőrredő vastagsággal rendelkeznek.  
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A szerző a kutatásához felhasználta Qu T. munkáját is (Qu, 2007), aki a 15. Női Röplabda 

Világbajnokság résztvevőinek átlag testmagasságát gyűjtötte össze. (1. táblázat) 

 

1. táblázat: Nemzetek felnőtt női röplabda játékosainak átlag testmagassága. Az 

adatokat Zhang, Y. (2012) munkájából vettük át. 

 N Szélső ütők 
N=101 

Centerek 
N=103 

Feladók 
N=65 

Feladó átlók 
N=70 

Liberók 
N=48 

Kína  100 185.1±3.15 188.1±3.87 181.3±1.95 184.1±3.63 175.1±6.97 
Amerika 96 184.7±7.06 186.7±4.41 177.3±5.09 183.6±4.05 171.8±7.28 
Európa 95 187.1±4.88 188.1±5.87 178.9±4.85 186.9 ±6.36 171.7±5.46 
Ázsia 60 181.2±6.01 185.7±4.64 175.6±8.13 180.7±5.90 170.4±6.88 
Afrika 36 178.6±4.74 180.1±5.21 176.2±3.82 178.6±2.88 170.3±0.50 
Összes átlag 387 183.3±5.17 185.7±4.80 177.9±4.77 182.8±4.56 171.9±5.42 
 

Az ábrán látható, hogy a kínai játékosok átlag testmagassága minden poszton erőteljes a többi 

nemzettel szemben. A vizsgálat alapján a játékposztoknak megfelelően a kínai játékosok 

további antropometriai jellemzői a következők: 

Centerek: magasak, karcsú testalkatúak, alacsony zsírszövettel rendelkeznek. 

Szélső ütők: magasak, de nem érik el a centerek magasságát, a többi poszthoz képest nagyobb 

testtömeggel rendelkeznek, erős csontozatúak. 

Feladók: a többiekhez képest könnyebbek és alacsonyabbak (kivéve a libero), gyorsabbak, a 

legalacsonyabb értékeik vannak comb és felkar átmérőben, jó egyensúlyérzékkel 

rendelkeznek. 

Liberok: relatívan alacsonyak, közepes testtömegük van, rövidebb és vastagabb a combjuk, 

bőrredő vastagságuk nagyobb, mint a többi poszton játszó játékosnak. 

Az antropometriai mutatók és a motoros képességek közötti összefüggés vizsgálatok 

Zhangnál nem hoztak nagy eredményeket, hiszen a legtöbb antropometriai paraméter nem 

korrelált szignifikánsan a fizikai teljesítménnyel. A szerző a medicinlabda dobást emelte ki, 

ami a kézfej, az alkar és a mellkas szélességgel, illetve a felkar kerületével korrelált, illetve az 

érintőmagas ugrást, ami a vádli hosszával és a comb kerületével jelentős összefüggést 

mutatott.  

A szerző legjelentősebb konklúziója az, hogy az általános kiválasztási modell helyett poszt 

specifikus mérések elvégzését kell alkalmazni a fiatal röplabdás tehetségek azonosítására.  

(Zhang, 2010) 
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6. Ebből a szempontból indult ki egy iráni kutatócsoport is. Bár Irán nem jutott be az 

elmúlt években az Olimpia 8-as döntőjébe, sőt nem is kvalifikáltatta magát, az elmúlt 

Világbajnokságon (2010) is csak a 19. helyig jutottak, de az országukban folyó kutatási 

eredmények vélhetően hozzájárulnak a röplabda sport fejlődéséhez. Az egyik, számunkra 

érdekes eredményeket tartalmazó vizsgálatot Fattahi A. és mtsai végezték, akik szintén a 

velünk születtet tulajdonságok és a motoros teljesítmények közötti kapcsolatot elemezték. 

Konkrét céljuk az antropometriai tulajdonságok és a felugrás magasságának értéke közötti 

kapcsolat felderítése volt, különös figyelmet fordítva az egyes játékposztokon lévők 

eredményei közötti különbségekre. Vizsgálatukhoz 40 felnőtt iráni férfi 42 antropometriai 

paraméterét használták fel. Az érintőmagas ugrást Sargent teszttel mérték. (A Sargent teszt az 

alsó végtag dinamikus erejének mérésére szolgál.  A vizsgálat során a játékos oldalt állt a 

falhoz. A fal felöli ütőkarjával felnyújtózva a kar keze középső ujjának azt a legnagyobb 

magasságát mérjük, amit a talajon állva sarkának felemelése nélkül el tud elérni. Ezt követően 

helyből, vállszéles terpeszből, erőteljes karlendítéssel kell páros lábú felugrást végeznie és 

ütőkarral a lehető legmagasabbra nyúlni. A két ugrás közül a legnagyobb értékből kell 

kivonni az érintőmagasságot, így megkapjuk a súlypont emelkedés mértékét.) 

Az antropometriai paraméterek közül többszörös korrelációval választották ki azokat, melyek  

együtthatója több, mint 0,8. Az így kapott 17 paraméterre komponens analízist végeztek, 

ezzel 3 fő csoportba osztották a testméreteket.  

Az érintőmagas ugrások közötti különbségeket vizsgálták három játékposzt között (feladó, 

ütők, libero).  Az elemzéshez egyszempontos variancia-analízist alkalmaztak. 

Az antropometriai paraméterek és az érintőmagas ugrás közötti összefüggés vizsgálatát 

(regressziós együttható) minden csoporttal elvégezték.  

Az eredmények alapján a vizsgált csoportban elmondható, hogy az ütőknél szignifikáns 

kapcsolat volt az érintőmagas ugrás és a testsúly, a lábszár hossza, a vádli kerülete között. A 

feladók esetében a testsúly, a lábszár és a lábfej hossza, illetve a vádli kerülete mutatott 

szignifikáns kapcsolatot az érintőmagas ugrással, még a liberoknál a testsúly, a vádli és a 

comb kerülete. (Fattahi és mtsai, 2010) 

7. Az antropometriai tulajdonságok és a motoros képességekben nyújtott teljesítmény 

közötti összefüggés vizsgálatán túl Stamm R. kutató társaival a mérkőzéseken nyújtott 

teljesítmény elemzésével vizsgálta a sikeresség kritériumait. A vizsgálat számos eleméből mi 

csak a számunkra lényegeset emeltük ki. Kutatásában 46 utánpótláskorú (13-16) női játékos 

szerepelt, akikről 49 testméretet vett fel, ebből 11 bőrredő vizsgálat volt.   

Az adatok elemzésére a szerző leíró statisztikát alkalmazott. 



51 
 

Kutatásának része volt a 8 motoros tesztben nyújtott teljesítmény felmérése is. A tesztek a 

következőek voltak: érintőmagas ugrás, 20 méteres futás, medicinlabda dobás fejfölött előre, 

felülés, hajlékonyság mérése nyújtott ülésben történő előrehajlítással, zig-zag futás (futás 

irányváltoztatással).  

A vizsgálat pszichofiziológiai teszteket is tartalmazott, de ezek eredménye nem kapcsolódik a 

saját kutatásunkhoz, ezért nem részletezzük. Érdekesebb volt azonban számunkra a játékosok 

(46-ból 32 játszott az Estoniai Bajnokságban) 4 mérkőzésen nyújtott teljesítmény értékelése. 

Stamm a mérkőzés minden elemét, köztük a technikai tudást is figyelembe vette és a 

következő számítást végezte: 

index: teljesítmény száma× maximum pont-összes pont 

                  (maximum pont-1)×teljesítmény szám 

Az adatok feldolgozásához korreláció számítást végzett a kutató az egyes vizsgálatok közötti 

összefüggések feltárásához. 

A következő eredmények születtek. 

- a motoros tesztek szignifikáns összefüggést mutattak az antropometriai változókkal, 

- az érintőmagas ugrás erős korrelációt mutatott a testmagassággal, a végtag hosszúsággal, 

és a vízszintes karok terjedelmével, illetve a váll-medence szélességgel, és szoros 

összefüggést minden antropometriai változóval, a bőrredő kivételével, 

- a medicinlabda dobás is minden antropometriai változóval korrelált a bőrredő 

kivételével, de a legerősebb összefüggést a végtagok kerületével mutatott, 

- az érintőmagas ugrás szignifikánsan negatív összefüggést mutatott a bőrredővel, 

- a bőrredő értékek szintén negatív szignifikanciát mutattak a gyorsasági teszttel, minél 

vastagabb volt a játékos bőrredő értéke, annál rosszabb teljesítményt ért el, 

- a hajlékonyság teszt és a felülés teszt nem korrelált egyik antropometriai paraméterrel 

sem, 

- a sportolók mérkőzésen nyújtott technikai tudása jól korrelált az antropometriai 

paraméterekkel, 

- mérkőzésen a karcsúbb, de erős csontozatú, kisebb zsírtartalommal, nagyobb 

testmagassággal, testtömeggel, szélesebb kar, comb és alszár kerülettel rendelkezők 

voltak a legeredményesebbek. (Stamm és mtsai, 2007) 

8. Horvátországban a röplabda a nők körében az egyik legnépszerűbb sportág. Bár 

szomszédaink felnőtt női csapata utoljára 2000-ben szerepelt a Nyári Olimpiai játékokon (7. 

helyezés), de 16-17 évesek 2003-ban EB-t nyertek, 2004-ben pedig VB 3. helyezést értek el, 

tehát erős utánpótlás bázissal rendelkeznek.   
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Katić R. két munkatársával a horvát utánpótlásból választotta 197 fős mintáját (Split-

Dalmácia, Istria, Zagreb országrészekből) azért, hogy megvizsgálják a 14-17 éves női 

röplabdások motoros struktúrájának a technikai elemek kivitelezésére és a teljesítményre 

gyakorolt hatását. A játékosokat életkor szerint két csoportra osztották: 14-15 évesek 

(gyermek - serdülő, n= 147) és 16-17 évesek (serdülő - junior, n=50). Vizsgálatuk 12 motoros 

tesztet tartalmazott, melyből 8 agilitás tesz (összetett mozgás), 4 pedig a robbanékonyság 

mérésére szolgáló teszt volt. Ezek a következők: helyből távolugrás, érintőmagas ugrás 

helyből, u.ez rálépésből, 1 kg-os medicinlabda dobás hanyattfekvésből, aztán 6×6 méteres 

futás, 9-3-6-3-9 méteres futás, T-teszt, Hexagon-tesz (legyező futás), lapérintés egy kézzel 15 

mp-ig, u. ez két kézzel, majd egy lábbal, és lábbal a falra.  Elemezték a játék minden technikai 

elemét is, mint: a nyitást 4,5×4,5-ös területre röviden vonalba, hosszan vonalba, röviden 

átlóba, és hosszan átlóba, valamint a nyitás fogadást, feladást, leütést, a sáncot, és a 

védekezést. 

A kutatók 3 csoportba osztották a csapatokat (1. elit, 2. közép, 3. gyenge), majd az edzők a 

csapatokon belül minden játékost is tovább minősítettek (1. meghatározó játékos, 2. 

hozzájárul a csapat eredményéhez, 3. akik nem járulnak hozzá a csapat eredményéhez). A 

kapott 2 minősítés alapján így minden játékos további egy értéket kapott egy 1-5-ig tartó 

skálán, ahol az 5, az elit csapat meghatározó játékosát jelentette, még az 1, egy gyenge csapat 

olyan játékosát, aki nem meghatározó a csapat eredményessége tekintetében. 

A szerzők az eredmények feldolgozásánál, a motoros tesztek értékelésére leíró statisztikát 

alkalmaztak, míg a technikai elemek és a motoros tesztek közötti összefüggések feltárására 

korreláció analízist, továbbá regresszió analízist a különböző szintű játékosok technikáinak 

vizsgálatára. A számunkra lényeges (érintőmagas ugrás, helyből távolugrás) eredményeket 

így fogalmazták meg: 

- A 14-15 évesek átlag érintőmagas ugrása 38, 07cm ± 6,64 cm. Az 5-ös csoportba tartozó 

játékosoké 46, 09 cm. Helyből távolugrás átlag eredményük 195. 00 cm ± 20, 63 cm. Az 

5-ös csoporté 212, 45 cm. 

- A 16-17 évesek átlag érintőmagas ugrása 40, 84 ± 5,91 cm. Az 5-ös csoportba tartozóké 

47. 00 cm. Helyből távolugrás átlag eredményük 206, 3 cm ± 16, 8 cm, míg az 5-ös 

csoporté, tehát a legjobbaké 222, 50 cm. 

- A legsikeresebb játékosok (5-ös osztályzatúak) minden motoros tesztben felülmúlták 

társaikat mindkét csoportban, kivéve a lapérintést lábbal. 

- Továbbá a legsikeresebb játékosok a technikai elemek közül a nyitásban, a sáncban és a 

leütésben mutattak kiemelkedő eredményt a többi játékoshoz képest.  
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- A 14-15 és a 16-17 éves nőknél az erő szabályozásának mechanizmusa és a gyorsaság a 

játék teljesítmény jó prediktorai. 

- Az explozív erőnek nagyobb hatása van a teljesítményre mint az összetett mozgásokon 

belül a gyorsaságnak. 

A szerzők Katić R. korábbi munkáit is figyelembe véve a következő szelekciós modellt tartják 

megalapozottnak: 

- 9 éves korban a kiválasztásnak a pszichomotoros gyorsaságon és a koordináción kell 

alapulnia a komplex motoros problémák megoldásához. A technikai teljesítményt a 

pszichomotoros gyorsaság korlátozza, míg a koordináció és/vagy a motoros 

intelligencia, a gyorsabb motoros tanulást és a hatékony játék szituáció megoldását 

befolyásolja. 

- 11 - 13 éves korban az agilitás és a robbanékony erő fontosságát emelik ki, mely 

képességek az alaptechnikai elemek elsajátítására, és azok kivitelezésére vannak 

hatással.  

- 15 éves korban specifikus explozív erő és specifikus agilitás szükséges, amik a 

testmagassággal szoros összefüggést mutatnak: példa erre a leütés ereje, pontossága 

- 17 éves korban minden specifikus képességre szükség van, de különösen a specifikus 

gyorsaságra, és specifikus agilitásra. (Katič és mtsai, 2006) 

9. A 2007-es férfi Európa bajnokság 25 mérkőzését elemezte (66-ból) egy portugál 

kutatócsoport (Marcelino és mtsai, 2010). A kutatás teljessége érdekében mind a 12 résztvevő 

csapat bekerült az elemzésbe – 3 vagy 5 mérkőzés/csapat. Vizsgálták a nyitást, a támadást és a 

sáncolást. A mérkőzéseket videóra vették a könnyebb elemzés érdekében. Kétlépéses klaszter 

analízist alkalmaztak a csapatok osztályozásához. Ennek eredményeként a három klaszter a 

következők szerint értékelte a csapatokat: mérkőzés alatt szerzett pont száma, nyert és vesztett 

pontok aránya, a nyert és vesztett szettek aránya, és a nyert szettek százaléka. Az első 

klaszterbe az első 4 legjobb csapat került be, a másodikba 5-7-ig, a harmadikba pedig a 8. 9. 

10. 11. 12. csapat. A kutatók az összefüggések feltárására Qhi2  próbát használtak.  

A vizsgálatból a következő eredmények születtek.  

A technikai elemek közül, 

- az első és második csoport között a nyitás teljesítményben volt különbség, a támadás 

és a sánc nem mutatott lényeges eltérést, 

- a harmadik csoport csapatai szignifikáns eltérést mutattak a többi csoporttal a sáncban 

és a támadásban. 
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A kutatás konklúziója számunkra az, hogy a nyitás szerepe a mai röplabda játékban 

felértékelődött. Mivel közvetlen pont érhető el belőle, illetve a nyitás minősége befolyásolja 

az ellenfél támadás indítását, fontos szerepe lehet a kiváló teljesítmény elérésében. Két 

kiemelkedően jó csapat közötti különbséget a csapatok nyitásának minősége döntheti el. 

Továbbá két különböző minőségű csapat között a támadás és a sáncolás eredményessége lehet 

a játék kimenetelének eldöntője.  

A csapatsportoknak, mint amilyen a röplabda is, eredménye több mint az egyének 

teljesítményének összessége. A teljesítményt nem csak az egyéni képességek, hanem a 

csapattagok közötti kooperáció minősége is befolyásolja, tehát nem lehet az egyént 

elszigetelni, a csapat részeként kell kezelni. A leggyakrabban előforduló akciók két vagy 

három játékos között jönnek létre. 

10. Ebből az elméleti háttérből indult ki Panfil R. és munkatársa Superlak E. (2012), akik 

a 2010-es férfi Világ bajnokság elődöntőjében egymás ellen játszó Brazília, Oroszország és 

Szerbia csapatait figyelték.  

A szerzők 6 mérkőzésen elemezték a két illetve három játékos részvételével történő támadás 

befejezéseket. Céljuk az volt, hogy felderítsék, mennyire határozza meg a játék hatékonyságát 

a támadásban résztvevő csapattagok száma és a támadás sebessége, tehát, hogy a háló fölé 

milyen magasra érkezik a feladott labda (1. tempójú, tehát gyors, 2. tempójú, tehát 

középmagas, 3. tempójú, magas ívű labda). A csapatok közötti különbség meghatározásához 

két számítási módot használtak. Az elsőhöz az összes támadás indítás ívének hányadosait 

adták össze és osztották el hárommal, a másikhoz pedig csak az eredményes befejezéseket. 

Annál jobb egy csapat teljesítménye, minél közelebb van az indexe a nullához.  

3. tempó    1. tempó      3. tempó 
 ---------- + ----------- + -----------  : 3 
2. tempó    2. tempó      1. tempó 
 
Az indexek alapján a legjobb eredmény az első helyen végzett Brazíliáé volt, majd ezt követte 

Oroszország, aki a második lett a Világ bajnokságon, majd Szerbia, akinek a csapata a 4. 

helyezést érte el.   

A vizsgálat további eredményei a következők voltak: 

- nem találtak szignifikáns eltérést a csapatok között abban, hogy a támadásban két vagy 

három játékos vesz e részt, 

- a mérkőzések során a csapatok leggyakrabban középmagasan feladott labdákkal 

végezték a támadást, és ezek három játékos közreműködésével történtek, 
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- a legmegbízhatóbb kölcsönhatás két játékos között zajlott, akik első tempójú támadást 

(gyors labda) hajtottak végre, 

- a Brazil csapatra a három szereplős együttműködés volt jellemző, melyben a támadás 

középmagas ívű labdákkal történt, továbbá jelentős volt a különbség az első és a 

másod tempó alkalmazása között, 

- Szerbia csapata két szereplős együttműködéssel magas ívű labdákkal támadt, a szerzők 

szerint ez kritikus helyzetben rutin megoldás, amit az ellenfél hamar kiismer, tehát 

nem meglepő megoldás,  

- Szerbia a támadásainál kevés gyors labdát alkalmazott (1. tempó) – és több magas ívű 

labdát, ami az ellenfél számára könnyen kiismerhető volt. 

A végső konklúzió az, hogy a különböző magasságban végrehajtott támadás befejezésnek, 

vagyis a technikai tudásnak nagyobb szerepe van a teljesítményben, mint annak, hogy hány 

játékos vesz részt az együttműködésben. 

11. Costa G. C. és munkatársai a 2007-es Ifjúsági Férfi Világbajnokságon 

mérkőzéselemzéssel vizsgálták a támadási taktikák eredményességét. Kutatásukban 11 csapat 

vett részt, akik a következő helyezést érték el.  (Brazília – 1. hely, Oroszország – 2. hely, Iran 

– 3. hely, Olaszország – 4. hely, Argentina – 5. hely, Bulgária – 6. hely, USA – 7. hely, Kuba 

– 8. hely, Szlovénia – 9. hely, Egyiptom – 10. hely és Japán – 11. hely). 

A 11 mérkőzés alatt 1034 nyitást, 863 nyitás-fogadást, 1191 támadást, és 435 védekezést 

rögzítettek. A támadás és a nyitás-fogadás minőségét 0-4-ig tartó skálán értékelték, a 

támadásnál két kategóriát adtak meg (erős-gyenge támadás). A könnyebb elemzés érdekében 

a mérkőzéseket filmre vették. Az adatok értékelésénél leíró statisztikát alkalmaztak, ezen 

kívül multinominális logisztikus regressziót a támadás hatékonyságának meghatározásához. 

A kutatás célja a támadás hatékonyságát befolyásoló tényezők vizsgálata volt a nyitás-

fogadás, a védekezés, a támadás típusának és sebességének elemzésével a férfi ifjúságiak 

körében. 

A kutatás a következő eredményeket hozta: 

- a férfi ifjúsági csapatok erős támadásokat indítanak a játékpálya két széléről a támadás 

hatékonyságának érdekében, 

- a vizsgált csapatoknál a támadás eredményét nem befolyásolta a védekezés és a 

támadás minősége, ami ellentmond más kutatásoknak,  

-  a gyors támadó játék nem volt jellemző a vizsgált csapatokra, csak ritkán alkalmazták 

a mérkőzés folyamán, 
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- a játék azonban megköveteli a támadás agresszivitásának növelését, alacsony, gyors 

labdák alkalmazásával, hiszen ezzel az ellenfél sánca elkerülhető,  

- ezért a szerzők javasolják a fejlesztési folyamatban az egymás utáni játékelemek 

összekapcsolásának gyakorlását és a gyors támadójáték elsajátítását. (Costa és mtsai, 

2011) 

 

A külföldi kutatások feldolgozásával célunk az volt, hogy összegyűjtsük azokat a 

paramétereket, melyek a szerzők szerint röplabdában a kiváló teljesítmény indikátorai. Olyan 

kutatásokat kerestünk, melyek foglalkoztak az antropometriai paraméterek, a motoros próbák, 

a környezeti tényezők és a mérkőzésen nyújtott teljesítmények vizsgálatával. 

Az antropometriai paraméterek elemzésével foglalkozó kutatók összefüggést találtak a 

teljesítmény és a testmagasság, testtömeg, testalkat, illetve a bőrredő értékek között.  A 

nagyobb testmagassággal és testtömeggel, ellenben alacsonyabb bőrredő értékekkel, továbbá 

inkább endo-mezomorf vagy endomorf testalkati típussal rendelkező játékosok voltak 

sikeresebbek.  

A motoros próbák többsége összefüggést mutatott a legtöbb antropometriai paraméterrel. 

Különösen a medicinlabda dobás és az érintőmagas ugrás próbáknál volt jelentős a kapcsolat 

egyes antropometriai paraméterekkel. A motoros próbák közül több kutatásban is megjelent 

még a helyből távolugrás, a legyező futás, a felülés és a lapérintés próba is. A próbák közül az 

explozív (robbanékony) erő mérésének fontosságát emelték ki a szerzők. 

A technikai elemek vizsgálatának eredménye szerint a nyitás, a támadás és a sáncolás 

végrehajtásának minősége az eredményesség kritériuma. Továbbá a gyors támadójáték 

nélkülözhetetlen a győzelem eléréséhez.  

Sajnos röplabdások környezeti tényezőinek vizsgálatával foglalkozó kutatást nem találtunk.  
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III. A KUTATÁS LEÍRÁSA 
 

A kutatás célja a röplabda elit kiválasztás szempontjainak meghatározása 7 adatgyűjtési 

forrás alapján. Olyan mérőeszköz összeállítását terveztük, amely feltehető biztonsággal 

prognosztizálja a beválást, azaz a kiváló teljesítmény elérését.   

Ehhez nélkülözhetetlen  

- meghatározni a sportághoz szükséges speciális antropometriai tulajdonságokat 

(várható testmagasság, testalkat, fontosabb testméretek), 

- a röplabdához szükséges képességek mérésére alkalmas motoros próbákban nyújtott 

teljesítmény megfelelő szintjét, 

- az edzésen nyújtott teljesítmény színvonalát – motiváció, kitartás, együttműködés, 

versengés, sporthoz való attitűd stb.,  

- a röplabda játékhoz szükséges speciális technikai elemek kivitelezésének színvonalát, 

- a mérkőzésen nyújtott teljesítményt, 

- illetve azon általános és speciális környezeti feltételeket, melyek pozitívan 

befolyásolják a tehetségek felszínre kerülését és gondozását. 

 

1. A vizsgálandók köre 

A vizsgálatban 5 férfi és 5 női utánpótláskorú röplabdacsapat gyermek (13-14) és 

serdülőkorú (15-16) játékosainak (20 csapat-200-240 fő) vizsgálatát terveztük. A gyermek 

korosztálynak a vizsgált populációba való bekapcsolását az indokolja, hogy Magyarországon 

a röplabdában a versenyzés ebben a korcsoportban kezdhető el. A csapatok kiválasztásánál a 

következő szempontokat vettük figyelembe: 1. legyen benne fővárosi és vidéki csapat 2. 

zömében elit csapatok utánpótlásai legyenek 3. a csapatok könnyen elérhetőek legyenek. 4. a 

férfi és a női játékosok száma közel azonos legyen. A kritériumoknak a következő csapatok 

feleltek meg: Férfi: Sprint SC, Sümegi RE, Fino-Kaposvár, Csepel SC, Dági KSE, női: 

MCM-Diamant KRA, Szombathelyi Sportiskola, TFSE KRA, Vasas Óbuda, Tatabányai 

Volán SE. A vizsgálati időszak közben a Csepel SC anyagi okokra hivatkozva visszalépett a 

bajnokságból, ezért a játékosaik eredményeit nem tudtuk figyelembe venni. A végleges 

populációt így 18 csapat alkotta, mely az összes utánpótlás csapat (lányok mindkét 

korosztályából 42; fiúk mindkét korosztályából 33) ¼-ét alkotta.  
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A csapatokon belül teljes mintavételi eljárást alkalmaztunk (n=141). Sajnos a röplabda 

kedvezőtlen helyzete miatt a tervezett létszámot nem sikerült elérni, mert sok a lyukas 

korosztály, az edzők nem tudják feltölteni a 12-es játékoskeretet.  

A szabályok lehetőséget adnak a fiatalabb játékosoknak magasabb korosztályban szerepelni, 

ezért gyakran előfordul, hogy a gyermek csapatok a serdülőben, vagy a serdülőkorúak az 

ifjúsági csoportban játszanak. 

Az edzők közreműködésével, előzetesen mind a 141 játékos szüleinek belegyező 

nyilatkozatot küldtünk, ami tartalmazta a vizsgálat célját, menetét, az alkalmazott 

módszereket, illetve biztosítottuk őket, hogy az eredményeket az edzőkön keresztül eljuttatjuk 

hozzájuk. (1. melléklet)  A továbbiakban azokkal dolgoztunk, akiknek a szülei a nyilatkozat 

aláírásával hozzájárultak a vizsgálathoz. A kiküldött nyilatkozatok mindegyike visszaérkezett, 

tehát így a végleges populációt 18 csapat 141 játékosa adta. A nemek és korosztályok 

eloszlását a táblázat mutatja. (2. táblázat) 

 

2. táblázat: A populáció eloszlása csapatonként 
Csapat Férfi Női 

Gyermek Serdülő Gyermek Serdülő 

Kaposvári Röplabda Akadémia- 

Fino 

8 fő 12 fő   

Sümegi Röplabda Egyesület 11 fő 6 fő   

Dági KSE 5 fő 4 fő   

Sprint SC 10 fő 6 fő   

Csepel SC  0fő 0fő   

MCM –Diamant KRA   11fő 6fő 

Vasas Óbuda 2   8 fő 6 fő 

TFSE KRA 1-2   6 fő 9 fő 

Szombathelyi Sportiskola   14 fő 9 fő 

Tatabányai Volán SE   7 fő 3 fő 

Összesen 34 fő 28 fő 46 fő 33 fő 141fő 
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3. A vizsgálati módszerek 

A vizsgálatban hazai és nemzetközi szakirodalom, nemzetközi kutatások eredményei és saját 

tapasztalatunk alapján, a játékosok több szempontú (genetikai, környezeti és személyiségbeli 

tényezők) vizsgálatát végeztük 2012/2013-as bajnoki évben, 2012. novembertől – 2013. 

márciusig. A genetikai tényezők közül a játékosok antropometriai paramétereinek felvételét - 

testmagasságát, testalkatát, biológiai és naptári kora közötti különbségének mérését - motoros 

próbákban nyújtott teljesítményének értékelését ajánlják a szakemberek.  

Az antropometriai paraméterek vizsgálatához a játékosokról a mérésekhez szükséges 24 

testméretet vettünk fel, továbbá 6 általános és egy speciális motoros próbát választottunk ki, 

olyanokat, melyek a röplabdában leginkább fontos képességeket mérik, a dinamikus erőt és a 

gyorsaságot. A sportjátékokban a teljesítményt a labdával való bánásmód minősége határozza 

meg, így fontosnak tartottuk a labdás ügyesség értékelését is. A játékosok edzéseken nyújtott 

teljesítményének vizsgálatával célunk a sporthoz való attitűd értékelése volt. A környezeti és 

személyiségbeli tényezők vizsgálatához sportolói és szülői kérdőívet állítottunk össze, 

továbbá a röplabdás teljesítményt mérkőzéselemzéssel végeztük. A vizsgálat idejének 

meghatározásakor figyelembe vettük a felkészülési időszakot. Közvetlenül a nyári pihenő 

után, véleményünk szerint a motoros képességek felmérése téves eredményt hozott volna, 

ezért esett választásunk a versenyidőszakra. 

 

A. Antropometriai mérés 

A vizsgálatban részt vevő minden röplabdásról 24 testméret került rögzítésre (Martin & 

Saller, 1957; Weiner & Lourie, 1969) 2012. novembertől - 2013. februárig. A vizsgálat során 

a következő méretek felvételére került sor: testtömeg, testmagasság, vállszélesség, 

mellkasszélesség, mellkasmélység, cristaszélesség, mellkaskerület, felkarkerület nyújtva, 

felkarkerület hajlítva, alkarkerület, csuklókerület, kézkerület, combkerület, alszárkerület, 

bokakerület, könyökszélesség, térdszélesség, bőrredő az alszáron, bőrredő a bicepszen, 

bőrredő a tricepszen, bőrredő a lapocka alatt, bőrredő a csípőn, bőrredő a hason, bőrredő a 

combon. Az adatok segítségével meghatároztuk a várható felnőttkori testmagasságot 

Mészáros J. kipróbált vizsgálati eljárása alapján, (Mészáros, 1990), továbbá a testalkatot 

Heath-Carter nemzetközileg elismert módszertani megoldását követve (Carter, 2002), illetve a 

biológiai és a naptári életkor közötti különbséget szintén Mészáros vizsgálati módszerét 

alkalmazva.  

Az eredményekről tájékoztattuk az edzőket, általuk pedig a sportolókat és szüleiket is.  
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B. Motoros tesztek 

A motoros teszt itemjeit Nádori L. (1989), Rigler E.-Derzsy B. (1994), Fehérné Mérey I. 

(1999), Harsányi L. (2000), Brown J. (2001), illetve a Nemzeti Utánpótlás-nevelő Intézet 

(NUPI) tesztjeiből választottuk ki és az antropometriai mérés után, a csapatok 

edzéshelyszínén, minden esetben a reggeli órákban (8.00-12.00-ig) mértük fel. A termek a 

méretüket tekintve alkalmasak voltak a 18 méteres futás felmérésére, továbbá a hiteles 

eredmény érdekében csak egy, általunk hitelesített 3kg-os tömöttlabdát használtunk. 

A játékosokkal a bemelegítés után a következő sorrendben végeztettük a feladatokat:  

a) 18 méteres futás – az általános gyorsulási képesség mérésére. A röplabdapálya két 

alapvonala közötti futóteljesítményt mértük, fotocella berendezés segítségével. A 

játékosok tetszőleges időpillanatban indultak állórajból. Az alapvonalon való 

áthaladással indult el a fotocellás időmérő szerkezet, és a játékos a célvonalon való 

áthaladással állította meg. Két végrehajtás közül a legjobb kísérlet eredményét vettük 

figyelembe 0,001 s pontossággal. 

b) 3kg-os tömöttlabda lökés előre - a kar általános explozív (funkcionális, dinamikus) 

erejének mérésére. A játékos vállszéles terpeszben, hátát a falnak támasztotta, a sarka 

fél lábfejnyire lehetett a faltól. A labdát mellmagasságból két kézzel kellett minél 

messzebbre ellöknie, úgy hogy csak a kar végezhette a lökést (a törzzsel és a lábbal 

való segítés nem volt megengedett). A fal és a medicinlabda utolsó nyomvonala 

közötti távolságot mértük cm-ben, HILTI lézeres távolságmérővel, ezred 

pontossággal. Egy gyakorlást két mérés követett, melyből a legjobb eredményt vettük 

figyelembe.   

c) Helyből távolugrás – a láb általános explozív (dinamikus) erejének mérésére. A 

játékosnak az elugró vonal mögül (lábfej nem érinthette a vonalat) térdhajlítással és 

ezzel egyidejű páros karlendítéssel hátra hátsó rézsútos mélytartásba, előzetes 

lendületszerzéssel, erőteljes páros lábú elrugaszkodást és elugrást kellett végeznie. Az 

elugróvonal és a talajfogás közötti távolságot mértük cm-ben, HILTI lézeres 

távolságmérővel, ezred pontossággal. A gyakorló ugrást két mérés követte, melyből a 

legjobbat vettük figyelembe. 
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d) 3kg-os kétkezes tömöttlabda dobás hátra – a váll-és törzsizmok általános gyorsasági 

erejének mérésére. A játékosnak a dobóvonal mögé háttal felállva, a labdát 

magastartásban tartva, térdhajlítás és előrehajlítás után a labdát a térdek közé kellett 

lendítenie, majd erőteljes térdnyújtással és a törzs felemelésével (a két mozdulatot 

akár többször is elvégezhette a megfelelő lendületszerzés miatt) vető mozdulattal 

kellett a labdát eldobni a fejük felett.  Fontos kritérium volt, hogy a kidobás ideje alatt 

a farizmokat végig feszesen kellett tartani az ágyéki gerinc védelme érdekében! A 

dobóvonal és a labda utolsó nyomvonala közötti távolságot mértük cm-ben HILTI 

lézeres távolságmérővel ezred pontossággal. A pontos technikai végrehajtás 

megtanítása után két mérést végeztettünk, melyből a legjobbat vettük figyelembe. 

e) Hanyattfekvésből felülés (Sit-Up) – a hasizomzat általános gyorsasági erejének 

mérésére. A feladatot szőnyegen végeztettük. A játékos hanyattfekvésben 

tarkóratartással helyezkedett el, mindkét térde 90 fokos szögben volt hajlítva. A 

tarkóratartást a próba végéig meg kellett tartani! A törzs emelésével mindkét 

könyökkel meg kellett érintenie a térdét külső segítség nélkül (a társ nem foghatta le a 

lábát), majd azonnal visszafeküdnie a szőnyegre úgy, hogy a teljes háti szakasz érintse 

a szőnyeget. Egy próba után, 30mp alatti felülések számát értékeltük, az időt 

stopperóra segítségével mértük. A mérés rajt vezényszóra kezdődött, és állj 

vezényszóra ért véget. 

f) Érintőmagas ugrás – a láb általános explozív (dinamikus) erejének mérésére. A játékos 

oldalt állt a falhoz. A fal felöli ütőkarjával felnyújtózva a kar keze középső ujjának azt 

a legnagyobb magasságát mértük cm-ben HILTI lézeres távolságmérővel, ezred 

pontossággal, amit a talajon állva sarkának felemelése nélkül tudott elérni. Ezt 

követően helyből, vállszéles terpeszből, erőteljes karlendítéssel kellett páros lábú 

felugrást végezni (2 kísérlet), és ütőkarral a lehető legmagasabbra nyúlni. A 

legmagasabb érintési pontot mértük HILTI lézeres távolságmérővel, ezred 

pontossággal. A két ugrás közül a legnagyobb értékből kivontuk az érintőmagasságot, 

így megkaptuk a súlypont emelkedés mértékét. 

g) Legyező futás – speciális, irányváltoztatással kombinált mozgásgyorsaság mérése. A 

játékosoknak a röplabdapálya alapvonalának közepére (4,5 m) elhelyezett 

medicinlabda mögül indulva kellett a különböző pontokra elhelyezett bójákat 

tetszőleges sorrendben megkerülni, és mindig visszatérni a medicinlabdához, és 

megkerülni azt is. A feladat végrehajtása közben, minden esetben meg kellett érinteni 

a bójákat vagy mellettük a talajt és a medicinlabdát is.  
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A feladat rajt vezényszóra indult, és az utolsó bója megkerülése után a medicinlabda 

érintésével ért véget. A mérés stopperóra segítségével történt század pontossággal.  

 

C. Sportolói kérdőív 

A röplabdásokat ért környezeti tényezőket és személyiség jegyeket kérdőíves módszerrel 

vizsgáltuk. (2. melléklet) Az itemek összeállításánál Pápay és Szabó (2003), illetve Révész és 

mtsai (2012) kutatási eredményeit vettük alapul, továbbá egy előzetes vizsgálatunkban 

használt kérdőívet (Biróné, 2010) dolgoztunk át.  

A motoros képességek felmérése után megkértük az edzőket, hogy fáradjanak ki a teremből, 

csak a vizsgálat vezetője maradhatott bent. Ekkor kapták kézhez a játékosok a kérdőívet, 

aminek a kitöltése körülbelül 10 percet vett igénybe.  

A kérdőív 22 iteme öt kérdéscsoport köré volt sorolható. Az első csoport a fiatalok sporthoz 

való attitűdjét tartalmazta (sportágválasztás célja, oka, a röplabdázást megelőző sport múlt). 

Feldolgoztuk a játékosok általában vett teljesítmény motivációját is (iskolán kívüli 

elfoglaltság, heti edzésszám, az edzésre való eljutás részletei). A harmadik kérdéskör a 

felkészüléshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket tartalmazta (felszerelés, eszközök 

minősége, mennyisége). Rákérdeztünk arra is, hogy a sportolók mennyire élvezik a közvetlen 

környezetük támogatottságát (család, edző, kortárscsoportok). Az ötödik csoport kérdéseiben 

azt vizsgáltuk, hogy jelenik meg a játékosok jövőképében a sporthoz való motiváció 

(tanulmányok, röplabdázás folytatása)  

D. Szülői kérdőív 

A szülőknek készült kérdőívet a gyerekek a vizsgálatkor kapták meg. (3. melléklet) Kértük 

őket, hogy vigyék el szüleiknek, és a következő edzésre érkezve, az edzőjüknek adják oda. Az 

edzők személyesen, illetve egyes esetekben postán juttatták vissza azokat. 4 csapatnál a 

vezetők kezdeti lelkesedése a vizsgálat iránt alábbhagyott, ezért játékosaiktól csak többszöri 

felszólítás után sikerült - sajnos így is hiányosan - visszakapnunk a kérdőíveket.  

A kérdések a család lakókörnyezetére, a szülők foglalkozására vártak választ. Továbbá 

kérdeztük a szülőket a gyermekeik iskolai átlagáról, sportolási szokásairól, az edzővel való 

viszonyukról, a gyermekük támogatásának mértékéről. Fontosnak éreztük felmérni, hogy 

hány gyermek él a családban, illetve hogy a testvérek sportolnak e vagy sem. 
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E. Labdás ügyesség 

A sportjátékokhoz szükséges labdás ügyesség mérésére az edzők segítségét kértük. 1-5-ig 

tartó skálán kellett értékelniük a vizsgált játékosok labdaérzékét, labdabiztonságát. A 

felkészülés során a röplabdások a teljesítmény növelés érdekében számos olyan feladatot 

végeznek, melyben a labdát meghatározott célfelületre kell juttatni. Az edzők feladata az volt, 

hogy a gyakorlatok végrehajtásának biztonságát, a labdás technikai elemek színvonalának 

minőségét egy értékkel jellemezzék. 

  

F. Edzésteljesítmény értékelése 

A felmérésben szereplő játékosok beválásának vizsgálatához elemeztük az edzésen 

nyújtott teljesítményüket is. Az edzőket arra kértük, hogy 1-5-ig tartó skálán értékeljék 

játékosaik 50 edzésen nyújtott teljesítményét (minden egyes edzésen, a játékos önmagához 

képest nyújtott aznapi teljesítménye volt a kritérium). (4. melléklet) Az edzéseken kapott 

értékeket összeadtuk és elosztottuk az edzések számával, így megkaptuk egy játékos közel 4 

hónapos teljesítményének átlagát. Sajnos ezt nem minden csapatnál sikerült megvalósítani. A 

heti edzésszámok, a játékosok betegsége, vagy egyéb elfoglaltsága miatt, az értékelések nem 

minden esetben érték el az 50-et. Ez az eredményekben bizonyos fokú torzítást eredményez.  

 

G. Mérkőzésteljesítmény értékelése 

A felmérésben szereplő játékosok beválásának vizsgálatához a röplabdamérkőzéseken 

nyújtott teljesítményüket is elemeztük. A vizsgálatot 2012. októbertől – 2013. márciusig 

végeztük.  

A röplabdában az utánpótlás csapatoknak, az MRSZ (Magyar Röplabda Szövetség) által a 

versenynaptárban előre rögzített napokon, kuparendszerben2 kell lebonyolítaniuk a 

mérkőzéseiket.  Mivel a populációban szereplő csapatok mindegyike azonos hétvégén, az 

ország különböző részein játszott, mérkőzéseik értékelése komoly szervezést, és hosszabb 

időt vett igénybe. 

Az elemzéshez a FIVB (Fédération Internationale de Volleyball) által kidolgozott, a játékosok 

teljesítményét rögzítő jegyzőkönyvet, illetve egy korábbi vizsgálatunkban szereplő 

elemzőlapot használtuk fel. (Biróné, 2006). (5. melléklet)  

                                                   
2  Több csapat részvételével megrendezett torna. Röplabdában a csapatok költségvetésének csökkentése 
érdekében alkalmazzák. Egy torna alkalmával a röplabda szövetség 3 vagy 4 csapatot sorsol össze, így mindenki 
2 vagy 3 mérkőzést tud lejátszani egy játéknapon. 
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Minden csapatnál 3 mérkőzést figyeltünk, (n= 54) ügyelve arra, hogy a mérkőzések legalább 

2 különböző játéknapon legyenek, a játékosok aznapi (jó- vagy rossz) formájának torzító 

értéke miatt. Az elemzés tárgyilagosságának megőrzése érdekében az 54 mérkőzést 3-an 

értékeltük.  A megfigyelésnél a következő technikai elemek végrehajtásának eredményét 

rögzítettük.  

1. Nyitás 

Ász: Nyitással közvetlenül szerzett pontok száma 

Hiba: A nyitás közben vétett hibák száma 

Könnyű vagy nehéz nyitás: Azon nyitások száma, amikor a játék tovább folytatódott.  

2. Nyitás fogadás 

Pontos: Kiváló, pontos nyitásfogadások száma 

Hiba: A nyitásfogadás közben vétett hibák száma 

Megjátszható: Azon nyitásfogadások száma, melyek nem pontosan érkeztek a 

feladóhoz, de nem is hibásak, az érintés után a labdamenet tovább folytatódott. 

3. Támadás 

Támadás: A közvetlenül pontot érő támadás befejezések 

Hiba: A támadó játékos hibáinak száma, amellyel az ellenfél közvetlenül pontot szerez 

Megjátszható: Azon támadások száma, melyekből a játékos nem szerzett közvetlenül 

pontot. Az ellenfél jó védekezése miatt a játék tovább folytatódott. 

4. Feladás 

Pontos: A tökéletes, pontos feladások száma 

Hiba: A feladás során elkövetett hibák száma, amelyből az ellenfél közvetlenül pontot 

szerzett. 

Megjátszható: Azon feladások száma, melyek nem pontosak, de nem is hibásak. A 

feladás után a játék folytatódik. 

5. Sánc 

Tökéletes sánc: A sáncolással közvetlenül szerzett pontok száma 

Hiba: A sáncolás során elkövetett hibák száma, amiből az ellenfél közvetlenül pontot 

szerzett 

Lepattanó: A játékos azon sáncainak száma, amikor érintette a labdát, de az érintés 

után a labda játékban maradt, a labdamenet tovább folytatódott. 
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4. Az adatok elemzése 

A kapott adatokat SPSS 17.0 statisztikai programcsomaggal dolgoztuk fel. Ami az 

antropometriai mérések adatait jelenti, a 24 testméret értékeléséhez leíró statisztikát 

alkalmaztunk, melyben átlag, szórás, minimum és maximum értékeket vettünk figyelembe.  

A testalkat meghatározásához a Heath-Carter - féle módszert használtuk fel (Carter, 2002). 

A módszer a testalkatot 13 kategóriába sorolja a három komponens egymáshoz viszonyított 

értékei közötti azonosságok, illetve különbségek alapján. Az I. komponens a relatív 

kövérséget, a II. komponens a relatív robosztusságot, míg a III. komponens a relatív 

nyúlánkságot jelenti. 

A sportolók szomatotípusának meghatározásához Mészáros javaslata szerint elég 6 testalkati 

kategóriát felállítani (Mészáros, 1990), melyek a következőek:  

- Centrális: egyik komponens sem domináns. Az egyes komponensek súlya a mért 

értékekből (3, 4, és 5) adódik. 

- Kiegyensúlyozott mezomorf: a II. komponens legalább két egységgel nagyobb a másik 

kettőnél. Értéke 5 vagy annál nagyobb. 

- Endo-mezomorf: a II. és az I. komponens a domináns. A II. komponens értéke 

legalább 4, míg a III. komponensé legalább kettővel kisebb, mint a relatív 

robosztusságé. 

- Ekto-mezomorf: a II. és a III. komponens a domináns. A komponensek relatív súlya 

közötti eltérések megegyeznek az előző kategóriánál leírtakkal. 

- Endomorf: az I. komponens a domináns. Relatív súlya legalább két egységgel nagyobb 

a II. komponensénél. 

- Ektomorf: a III. komponens a domináns. Relatív súlya legalább 2 egységgel nagyobb, 

mint a II. komponensé (De Garay és mtsai, 1974 alapján - Mészáros, 1990) 
 

A biológiai életkor (morfológiai - MK) meghatározásához a következő változókkal 

dolgoztunk (Mészáros, 1990): a naptári életkor decimális értéke (DCK), a testmagasság 

(TTM), a testtömeg (TTS), és a plasztikus index (PLX). A plasztikus index a csontozatra és az 

izomzatra jellemző három mérőszám aritmetikai összege: 

Vállszélesség (VAS) + Alkarkerület (AKK) + Kézkerület (KZK) – mindhárom mérőszám 

centiméterben. 
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Ezek ismerete alapján a morfológiai életkor kiszámítása a következő egyenlettel írható le:  

MK= 0,25×(TTM kor + TTS kor + PLX kor + DCK) +
- K (év) 

A TTM, TTS, PLX kor a Mészáros J. (Mészáros,1990) által megadott táblaértéknek 

megfelelő életkort jelent, még a K szükség esetén alkalmazható korrekciót.  

A felnőttkori várható testmagasság előrejelzéséhez Mészáros J. és Mohácsi J. (Mészáros, 

1990) eljárását alkalmaztuk. A szerzők a következő számítást javasolták: Mészáros által 

megadott táblázatból kiolvastuk azt, hogy a már meghatározott morfológiai életkorhoz tartozó 

testmagasság fejlődési görbéjén hány százalék tartozik. Az aktuálisan mért testmagasságot 

ennyi százaléknak véve következtettünk 100%-ra. 

Az antropometriai paraméterek alapján a játékosokat nemenként és korcsoportonként 

hierarchikus klaszterelemzéssel (Ward módszer) csoportosítottuk. A klasztereket a relatív 

gyakoriság alapján választottuk ki.  

    A motoros tesztekben nyújtott teljesítmények értékelésénél is leíró statisztikát végeztünk 

- szórás, átlag, minimum és maximum érték. Az egyes tesztekben nyújtott teljesítmény 

minőségének megállapítására a mért értékeket kategorizáltuk, K- átlag klaszter eljárás 

segítségével. Minden tesztnél 5 kategóriát használtunk, hogy a Magyarországon elfogadott 

értékelési rendszernek megfelelően könnyebb legyen az eredmények minősítése.  

Az antropometriai és a motoros adatokból nyert eredmények összevetésénél 

faktorelemzést, annak bizonyíthatósága érdekében KMO és Bartlett-féle tesztet alkalmaztunk.  

A saját értéken alapuló elemzés szerint azt a faktort tartottuk meg, melynek abszolút értéke 

nagyobb volt mint egy. A faktorokhoz tartozó változók értelmezéséhez faktor mátrixot 

használtunk. Az eredmények pontosításához a mátrixot minden esetben elforgattuk.  

Az így keletkezett faktormodell illeszkedését a megfigyelt és a reprodukált korrelációs 

együtthatók eltéréseinek vizsgálata alapján határoztuk meg (ezek az eltérések a rezidiumok). 

A modell akkor illeszkedik, ha a rezidiumok többsége 0,05 alatti értéken van (ha az összes 

rezidium több mint 50% -a van 0,05 alatt).  

A megtartott faktorokat összevetettük a motoros tesztek eredményeivel Pearson – féle 

korreláció alkalmazásával.  

A Ward módszerrel kapott klaszterek és a motoros tesztek közötti kapcsolatot is vizsgáltuk 

szintén Pearson – féle korrelációval.  

A játékosok edzésen nyújtott teljesítményét, illetve labdás ügyességét, leíró statisztikával 

(gyakoriság), nemenként elemeztük. 
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Röplabdamérkőzéseken figyeltük meg az egész csapat játékára jellemző technikai és 

taktikai jegyeket pl. a támadás befejezésének helyét, a támadás befejezés ívét (azaz a feladás 

fajtáját), a támadásban részt vevők számát, továbbá elemeztük minden játékos 3 mérkőzésen 

nyújtott teljesítményét, amit egy értékelő lapon vezettünk. Az eredménylapon megfigyeltük a 

nyitás, a leütés és a sánc eredményességét, a feladás és a nyitás-fogadás pontosságát. A 

játékelemek végrehajtása alapján megállapítottuk a játékosok mérkőzéseken szerzett pontjait 

(leütés, nyitás, sánc), továbbá a tökéletes nyitás-fogadásokat és a feladásokat százalékban 

fejeztük ki. A kapott eredmények alapján, az azonos játékhelyen játszó játékosokat 

korcsoportonként és nemenként rangsoroltuk.  

A környezeti tényezőkre vonatkozó tesztadatok esetében szintén leíró statisztikát 

alkalmaztunk. 
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IV. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 

1. Genetikai tényezők vizsgálata 

Antropometriai paraméterek 

A testméretek értelmezése 

A vizsgálatunkban részt vevő 141 játékosról felvett 24 testméretet nemenként és 

korcsoportonként, leíró statisztikával értékeltük. (3. 4. táblázat)  

A lányok paramétereinek átlag értékeit elemezve azt kaptuk, hogy a serdülő korcsoportnak 

a gyermekekéhez képest a könyökszélesség kivételével minden más testmérete jelentősen 

nagyobb volt. A könyökszélesség átlag értékei szinte megegyeztek a két csoportban.  

A fiúknál is számos testméret a serdülő korcsoportnál volt nagyobb, egyedül a bőrredő 

méretek (kivéve a lapocka alatt mért bőrredő érték) mutattak a gyermek korosztálynál 

magasabb értékeket.  
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3. táblázat: 13-14 és 15-16 éves lányok antropometriai paraméterei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gyermek (13-14 év) Serdülő (15-16) 
N Min. Max. Mean S.D. N Min. Max. Mean S.D. 

Vállszélesség 
 

49 32,0 38,8 35,396 1,6560 30 
 

33,9 40,4 36,573 1,6476 

Mellkasszélesség 
 

49 
 

20,2 27,9 25,176 1,5741 30 
 

22,6 33,0 26,090 2,2649 

Mellkasmélység 
 

49 
 

14,7 22,0 17,402 1,6120 30 
 

14,7 24,0 17,967 1,8854 

Cristaszélesség 
 

49 
 

23,0 31,9 27,906 2,0585 30 
 

23,7 33,2 28,370 1,8172 

Mellkaskerület 
 

49 
 

67,7 96,5 83,467 5,4498 30 
 

75,9 102,5 86,020 5,9923 

Felkarker.nyújtva 
 

49 
 

19,6 35,5 25,292 2,8096 30 
 

22,6 36,1 26,400 3,0482 

Felkarker hajlítva 
 

49 
 

20,9 36,2 26,267 2,7966 30 
 

23,1 37,0 27,457 3,0362 

Alkarkerület 
 

49 
 

19,6 26,0 22,755 1,5006 30 
 

20,7 29,1 23,420 1,9009 

Csuklókerület 
 

49 
 

13,0 17,2 15,276 ,8948 30 
 

14,0 17,2 15,407 ,8749 

Kézkerület 
 

49 
 

16,3 20,5 18,218 ,9407 30 
 

16,8 21,0 18,670 1,0148 

Combkerület 
 

49 
 

39,2 64,7 52,276 5,1341 30 
 

44,3 70,0 54,497 5,4406 

Alszárkerület 
 

49 
 

28,8 41,0 34,847 2,9672 30 
 

30,2 43,8 35,690 3,1575 

Bokakerület 
 

49 
 

18,0 24,5 21,380 1,4825 30 
 

18,9 24,8 21,600 1,6750 

Könyökszélesség 
 

49 
 

5,4 6,8 6,055 3,3044 30 
 

5,6 7,3 6,0400 3,9619 

Térdszélesség 
 

49 
 

6,1 10,9 9,222 7,8906 30 
 

6,1 11,1 9,2467 8,8463 

Bőrredő az alszáron 
 

49 
 

6 29 15,37 5,510 30 
 

8 28 16,13 5,322 

Bőrredő a bicepszen 
 

49 
 

5 26 11,69 4,665 30 
 

5 22 12,27 4,017 

Bőrredő a tricepszen 
 

49 
 

8 32 16,20 5,115 30 
 

11 37 18,50 6,056 

Bőrr. a lapocka alatt 
 

49 
 

5 32 12,57 5,609 30 
 

6 38 13,20 6,573 

Bőrredő a csípőn 
 

49 
 

7 47 22,41 8,772 30 
 

10 67 23,93 11,715 

Bőrredő a hason 
 

49 
 

5 42 20,00 8,855 30 
 

6 61 20,57 10,715 

Bőrredő a combon 
 

49 
 

4 42 18,61 8,231 30 
 

6 66 21,60 11,652 

Testmagasság 
 

49 155,0 179,8 166,0673 6,60317 30 151,5 179,9 168,7667 6,34357 

Testttömeg 
 

49 37,8 73,5 55,673 8,8771 30 43,0 95,0 59,663 10,6555 
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4. táblázat: 13-14 és 15-16 éves fiúk antropometriai paraméterei 

 

 

 

 

 Gyermek Serdülő 
N Min. Max. Mean S.D. N Min. Max. Mean S.D. 

Vállszélesség 
 

34 
 

32,7 42,5 37,235 2,7905 28 
 

37,0 43,5 40,528 1,80059 

Mellkasszélesség 34 
 

22,1 32,5 26,176 2,60222 28 
 

26,0 34,0 29,389 2,18959 

Mellkasmélység 
 

34 
 

13,3 22,5 17,873 1,95034 28 
 

17,20 24,6 20,453 2,00176 

Cristaszélesség 
 

34 
 

22,4 32,3 27,232 2,24185 28 
 

26,2 33,5 29,039 1,64617 

Mellkaskerület 
 

34 
 

70,3 99,1 82,652 7,64220 28 
 

80,9 110 92,564 7,99251 

Felkarker.nyújtva 
 

34 
 

21,8 30,9 25,870 2,35520 28 
 

24,8 35,4 28,392 2,42410 

Felkarker hajlítva 34 
 

23,2 32,5 27,320 2,56241 28 
 

21,0 36,8 30,171 2,99541 

Alkarkerület 
 

34 
 

20,2 27,2 23,805 1,77848 28 
 

22,70 29,1 25,992 1,40157 

Csuklókerület 
 

34 
 

14,5 18,5 16,144 ,92775 28 
 

15,6 19,0 17,025 ,95321 

Kézkerület 34 
 

17,6 22,0 19,747 1,14448 28 
 

18,3 23,3 21,100 1,05163 

Combkerület 
 

34 
 

42,5 62,0 49,832 4,67450 28 
 

48,8 65,1 54,396 4,51504 

Alszárkerület 34 
 

31,0 43,2 35,435 2,96688 28 
 

33,4 44,7 37,753 2,63361 

Bokakerület 
 

34 
 

19,2 26,1 22,382 1,54066 28 
 

20,8 26,5 23,164 1,59239 

Könyökszélesség 
 

34 
 

6,0 7,4 6,6059 ,33115 28 
 

6,1 7,4 6,8642 ,327973 

Térdszélesség 
 

34 
 

8,6 11,0 9,806 ,53003 28 
 

9,2 11,6 10,171 ,579180 

Bőrr. az alszáron 
 

34 
 

6,0 26,0 13,823 5,14911 28 
 

4,0 25,0 9,892 4,74021 

Bőrr. a bicepszen 
 

34 
 

4,0 22,0 9,882 4,40911 28 
 

3,0 21,0 7,000 3,85861 

Bőrr. a tricepszen 
 

36 
 

5,0 30,0 14,058 5,37075 28 
 

5,0 26,0 11,321 4,60317 

Bőrredő a lapocka 
alatt 
 

34 
 

5,0 29,0 11,735 5,89457 28 
 

7,0 27,0 12,642 5,12231 

Bőrredő a csípőn 
 

34 
 

7,0 58,0 22,352 11,6953 28 
 

8,0 54,0 19,964 10,75823 

Bőrredő a hason 
 

34 
 

5,0 49,0 17,588 10,87147 28 
 

5,0 48,0 16,535 11,36102 

Bőrredő a combon 
 

34 
 

7,0 38,0 17,764 8,51045 28 
 

4,0 39,0 13,321 8,62835 

Testmagasság 
 

34 145,3 185,2 166,629 10,14971 28 170,30 188,40 180,0179 5,80677 

Testtömeg 34 39,0 84,0 57,0265 12,15357 28 56,0 96,0 71,9393 10,14836 
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A kapcsolat vizsgálatához alkalmazott Pearson korreláció eredménye alapján azt kaptuk, 

hogy a lányoknál az életkorral 14 testméret volt szignifikáns kapcsolatban. (6. a, b melléklet) 

Összefüggést találtunk a testtömeg, testmagasság, vállszélesség, mellkas szélesség, mellkas 

mélység, kézkerület, mellkas kerület, hajlított és nyújtott felkar kerület, könyök-, és 

térdszélesség, a tricepszen, a lapocka alatt és a hason mért bőrredő értékek között. A 

szakirodalom szerint (Bodzsár, 2003) a 13-14 éves (gyermek) és a 15- 16 éves (serdülő) 

lányok antropometriai jellegeiben a legnagyobb eltérést a testtömeg, a testzsírtömeg, a 

vállszélesség és a csípőszélesség adja. Ez az eredmény a mi vizsgálatunkban a testtömegre, a 

vállszélességre és néhány bőrredő értékre volt igaz.   

A korreláció vizsgálat a fiúknál is alátámasztotta az életkor kapcsolatát az antropometriai 

paraméterekkel, kivéve a csípőn, és a hason és a lapocka alatt mért bőrredő értékekkel, illetve 

a bokakerülettel. (7. a, b melléklet) A legerősebb kapcsolatot a könyök-, és térdszélességnél, a 

testmagasságnál és a testtömegnél mértünk. Az előbb említett szakirodalom (Bodzsár, 2003) 

is alátámasztja eredményünket, miszerint minden testméret a 13-14 éves (gyermek) és 15-16 

éves (serdülő) fiúk között mutat a legnagyobb növekedést. Közülük is a testtömeg értékek 

közötti különbség a legjelentősebb. A fiúknál a gyermek korosztály magasabb bőrredő értéke 

azzal magyarázható, hogy a végtagokon mért bőrredők 12 éves korig vastagodnak, majd a 

serdülőkor végéig csökkennek. A törzsredők vastagságát 12 éves korig gyarapodás, majd 

enyhe csökkenés után, relatív stabilizálódás jellemzi. (Bodzsár, 2003) 

Saját vizsgálatunk eredményeit összehasonlítva a Bodzsár féle empírián alapuló 

megállapításokkal azt mondhatjuk, hogy a lányok esetében csak részlegesen, a fiúk esetében 

viszont szinte teljes mértékben megegyeztek a méréseken alapuló tapasztalatok.  

 

 
A testalkat meghatározása 

A testalkatot három komponens relatív súlya adja meg (Heath – Carter módszer - Carter, 

2002) Az I. komponens (relatív kövérség) meghatározásához a tricepsz-, lapocka- és 

csípőredő értéke szükséges. A II. komponens (relatív robosztusság) meghatározásához a 

testmagasság, a combcsont és a felkarcsont condylusszélessége (legvastagabb), a hajlított és 

feszített felkarkerület, a lábszárkerület, valamint a tricepszen és a lábszáron mért bőrredő 

vastagság ismerete kell. A III. komponenshez (relatív nyúlánkság) a testmagasság és a 

testtömeg értékeit kell figyelembe venni.  
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Ahogy az a kutatás leírása fejezetben olvasható az egyéni testalkat meghatározásához a 

sportolóknak ajánlott 6 testalkati kategóriát (lásd: centrális, kiegyensúlyozott mezomorf, endo 

- mezomorf, ekto – mezomorf, endomorf, ektomorf) vettük figyelembe (Mészáros, 1990).  

Az összes lány átlag értéke alapján (5,22 – 3,40 – 3,35) ez a csoport a centrális testalkati 

kategóriába sorolható. A két korcsoportot külön is értékeltük, ahol ugyanezt az eredményt 

kaptuk, tehát a serdülő lányok (5,37 – 3,28 – 3,35) és a gyermek csoport is (5,13 – 3,47 – 

3,35) centrális, köznapi szóhasználattal átlagos testalkati típussal rendelkezik.  

A fiúk átlag testalkati típusa (4,58 – 4,42 – 3,30) is centrális. A két csoport külön 

értékelése során is ugyan ezt az eredményt kaptuk. (serdülők: 4,34 – 4,29 – 3,23; gyermek: 

4,78 – 4,53 – 3,36) 

A lányok testalkati térképéből az olvasható ki, hogy mindkét csoportnál az endomorf érték (I. 

komponens - relatív kövérség) dominált, tehát a lányok többségére a kerek forma volt 

jellemző. Ez nem meglepő, hiszen 12 éves kor után jelentősebb az I. komponens 

dominanciája, ami a hormonális változásokkal és az ebből következő fokozottabb 

zsírlerakódással hozható összefüggésbe. (Mészáros, 1990) Ezt a rendszeres sportolás némileg 

módosíthatja (Mészáros, 1990). A mi populációnkban szereplők endomorf értékei az edzéskor 

növekedésével tehát módosulhatnak. 

A fiúknál is azt tapasztaltuk, hogy a három komponens közül az endomorf érték a 

nagyobb, de a többi komponenstől való eltérése jóval kisebb, mint a lányoknál. A gyermek 

fiúk, serdülőkhöz viszonyított magasabb endomorf komponens értéke azzal magyarázható, 

hogy serdülőkor előtt, azaz 12 éves kor előtt, zsírfelhalmozódás következik be.  

A vizsgálatunkban szereplő gyermek fiúk közel 1/4-ének naptári életkora közelebb áll a 12 

évhez, mint a 13-hoz, így bőrredő értékük az eredményt jelentősen befolyásolták. Továbbá 

hazai és külföldi vizsgálatok bizonyítják (Bodzsár,1990), hogy a 12-16 éves kor között a 

fiúknál végtagzsírvesztés figyelhető meg, ami szintén magyarázza a 15-16 éves röplabdás fiúk 

alacsonyabb bőrredő értékét, és ezzel együtt az alacsonyabb endomorf értéket is.  

A fiúk és a lányok testének endomorfiáját összehasonlítva elmondható, hogy az egész 

növekedési szakaszban a lányok értéke szignifikánsan meghaladja a fiúkét (Bodzsár,1999), 

ezt a vizsgálati eredményünk is jól tükrözi.  

Feltétlenül meg kell említeni, hogy számos vizsgálat alátámasztja azt a megállapítást, 

miszerint a testalkat igencsak környezetfüggő. Az egyik befolyásoló tényező a táplálkozás. 

(Bodzsár, 1990)   
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 A biológiai és a naptári életkor közötti különbségek meghatározása 

 

Az azonos naptári korú fiatalok biológiai életkora között akár +_ 3 éves eltérések is 

lehetnek. Mint a szelekciós folyamat leírásában már szó volt róla, a biológiai kor naptári 

kortól való elmaradását retardációnak, meghaladását akcelerációnak nevezzük. (Harsányi, 

2000) Ezek az eltérések a teljesítmények értékelését nagymértékben befolyásolhatják. A 24 

testméretből a meghatározáshoz szükségünk van a naptári életkor decimális értékére (DCK), a 

testmagasságra (TTM), a testtömegre (TTS), illetve a vállszélesség, alkarkerület, kézkerület 

viszonyszámára (plasztikus indexre (PLX)) (lásd: kutatás leírásánál Mészáros erre vonatkozó 

képletét). 

A gyermek lány csoport majdnem fele 48%-a akcelerált, (átlagosan + 0,34 év), 52 %-uk pedig 

retardált (átlagosan  - 0,47 év) volt.  

A serdülő lányok 57%-a fejlettebb volt a naptári korához viszonyítva (átlagosan + 0,46 év az 

eltérés), míg 43%-uk lemaradást mutatott (átlagosan - 0,76 év eltéréssel).  

A fiú gyermek csoportnál ez a következőképp alakult: 67%-uk akcelerált, átlagosan + 0,50 

évvel, míg 33%-uk fejlődése lemaradt - 0,23 évvel. A fiúknál a serdülő csoport 82% -nak 

biológiai kora meghaladta a naptári korát, átlagosan + 0,42 évvel, 18%-uk elmaradt tőle 

átlagosan - 0,38 évvel. (Lásd: A kutatás leírásánál Mészáros (1990) ehhez a számításhoz 

használt egyenletét)  

A vizsgálatok alapján azt a gyermeket tekintjük az átlagos érettségtől eltérőnek, akinek a 

biológiai kora és a naptári kora közötti eltérés +_ 1 év. (Bodzsár, 1990) Esetünkben a csoport 

átlagok biológiai és naptári kora közötti különbség nem érte el az 1 évet. Az átlagos 

érettségtől való eltéréseket azonban egyénenként is értékeltük, így a gyermek korcsoportban 2 

lány találtunk, akiknek az átlagos érettsége több mint egy évvel lemaradást mutatott. A 

serdülő lányok közül 3-nak a fejlettsége elmaradt a vele azonos korú fiatalokétól, még a 

gyermek és serdülő fiú csoportban 1-1 röplabdás volt fejlettebb az átlagos érettséghez képest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

A motoros tesztekben nyújtott teljesítmények.  

A 7 motoros képesség teszt (lásd. kutatás leírása) átlag eredményeit leíró statisztikával 

értékeltük. Az átlag és szórás értékek meghatározásával azt tapasztaltuk, hogy a fiúk mind a 

két korcsoportban jobb eredményeket értek el mint a lányok.(5. 6. táblázat) 

5. táblázat: 13-14 éves lányok motoros tesztekben nyújtott teljesítménye 

 

 
 

6. táblázat: 13-14 éves és 15-16 éves fiúk motoros tesztekben nyújtott teljesítménye 

 

 Gyermek (13-14) Serdülő (15-16) 
N Min. Max. Mean S.D. N Min. Max. Mean S.D. 

18 méteres 
futás 

48 
 

3,04 3,79 3,3465 ,17260 28 
 

2,94 3,59 3,3061 ,15793 

Medicinlabda 
lökés előre 

48 
 
 

3,005 4,876 3,8202 ,428154 28 
 
 

3,160 5,006 3,9847 ,407168 

Helyből 
távolugrás 

48 
 

1,329 2,171 1,7952 ,209548 28 
 

1,565 2,184 1,8852 ,155882 

Medicinlabda 
dobás hátra 

48 
 
 

4,185 8,993 6,5568 1,14003 28 
 
 

5,494 10,50 7,5406 1,26387 

Felülés 48 
 

14 36 24,25 5,793 28 
 

13 32 24,46 4,393 

Érintőmagas 
ugrás 
 

48 
 

24,50 49,50 37,002 5,32958 28 
 

29,70 51,60 40,821 5,18926 

Legyező futás 48 
 

15,11 21,53 17,889 1,33208 28 
 

15,38 24,59 17,984 1,83503 

 Gyermek (13-14) Serdülő (15-16) 
N Min. Max. Mean S.D. N Min. Max. Mean S.D. 

18 méteres futás 34 
 

2,90 3,80 3,1988 ,23151 28 
 

2,72 3,46 2,9475 ,15441 

Medicinlabda lökés 
előre 
 

33 
 
 

2,994 6,167 4,4648 ,757736 28 
 

4,568 6,583 5,7137 ,564606 

Helyből távolugrás 32 
 

1,422 2,403 1,9223 ,258265 28 
 

1,682 2,622 2,280 ,222629 

Medicinlabda dobás 
hátra 
 

32 
 

3,742 12,337 7,7606 2,22927 28 
 

8,174 15,112 11,550 1,56958 

Felülés (Sit-up) 
 

34 11 42 27,53 6,126 27 
 

22 37 29,44 4,458 

Érintőmagas ugrás 33 
 

25,30 51,90 40,106 7,44660 28 
 

29,10 61,00 48,689 7,93279 

Legyező futás 34 
 

14,47 22,16 16,910 1,66728 28 
 

14,29 19,34 15,748 1,13502 
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A kapott eredményeket összehasonlítottuk (Pearson korreláció) nemenként a két életkori 

csoport között. A lányoknál a serdülők a legyező futás kivételével minden tesztben jobban 

teljesítettek a gyermek csoporthoz képest, de egyik teszt sem mutatott szignifikáns korrelációt 

az életkorral, kivéve az érintőmagas ugrást (p < 0,05). (8. melléklet) 

A fiúknál a serdülő korosztály mind a 7 tesztben jelentősen jobb eredményt ért el, mint a 

gyermek csoport. A Pearson korreláció eredménye is erre utalt, hiszen minden motoros teszt 

szignifikáns kapcsolatot mutatott az életkorral. (9. melléklet) (A felülés próbában ez a 

korreláció kevésbé szignifikáns (p<0,05 – szignifikancia szint), a többi próbában azonban 

jelentős volt (p<0,01)). Továbbá a legyező és a sprint futással a korreláció iránya negatív volt.  

Az egyes tesztekben nyújtott teljesítmény minőségének megállapítására a mért értékeket 

kategorizáltuk, K- átlag klaszter eljárás segítségével (lásd: kutatás leírása). (10. 11. 12. 13. 

melléklet) Minden tesztnél 5 kategóriát használtunk, hogy a Magyarországon elfogadott 

értékelési rendszernek megfelelően könnyebb legyen az eredmények minősítése. A legjobb 

eredménynek az 5-ös klaszterbe tartozó teljesítmény értéket vettük. Az eredmények 

felhasználhatók hasonló korosztályú röplabdások teljesítményének összehasonlítására.  

Ennek alapján a vizsgálatunkban szereplő gyermek lányok legjobb eredményei a 

következők voltak:  

18 méteres futásban a legjobb klaszter átlag 3,09 mp (3,13-3,04); medicinlabda lökésben 

4,876 m;  helyből távolugrásban 2,099 m (2,059-2,171 m); medicinlabda dobásban 8,599 m 

(8,356-8,993 m); felülésben 36; érintőmagas ugrásban 48,45 cm (47,40-49,50 cm); és legyező 

futásban 15,11 mp. 

A serdülő lányok motoros teljesítményének klaszter elemzése során a következő legjobb 

eredmények születtek: 18 méteres futásban a legjobb klaszter eredmény 2,94 mp; a 

medicinlabda lökésben 5,006 m; helyből távolugrásban a csoportot ketten alkotják, átlaguk 

2,167 m (2,149-2,184 m); medicinlabda dobásban a legjobb eredmény 10,508 m; felülésben 

az átlag 31db (30-30 db); érintőmagas ugrásban 50,25 cm (48,90-51,60 cm); legyező futásban 

15,80 mp (15,38-16,21 mp). 

A gyermek fiúk eredményei: 18 méteres futásban a legjobb klaszter átlag 2,96 mp (2,90-3,02 

mp); medicinlabda lökésben 5,964 m (5,762-6,954 m); helyből távolugrásban 2,336 m (2,260-

2,403 m); medicinlabda dobásban 12,150 m (11,962-12,337 m); felülésben 41 db (40-42); 

érintőmagas ugrásban 50,80 cm (49,50-51,90 cm); legyező futásban 14,93 mp (15,35-14,47 

mp).  
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A serdülő fiúk eredményei a következőképp alakult: 18 méteres futásban a legjobb klaszter 

eredmény 2,74 mp (2,76-2,72 mp); medicinlabda lökésben 6,434 m (6,323-6,583 m); helyből 

távolugrásban 2,579 m (2,503-2,613); medicinlabda dobásban 14,739 m (14,366-15,112 m); 

felülésben 36 db (36-37 db); érintőmagas ugrásban 58,63 cm (56,20-61,00 cm); és végül 

legyező futásban 14,70 mp (14.97- 14,29 mp). 

 

 

Az antropometriai paraméterek és a motoros képességek közötti összefüggésvizsgálat. 

Ahhoz, hogy megállapítsuk, melyek azok a velünk született tulajdonságok, amik 

befolyásolják a fizikai teljesítőképességeinket, minden korosztályban összehasonlítottuk a 24 

antropometriai paramétert a motoros képességek felmérésére alkalmazott 7 teszttel.  

 

A 13-14 éves lányok eredményei 

A 13-14 éves röplabdás lányok vizsgálatában 49 fő vett részt. A résztvevők testtömeg 

átlaga 56 kg, testmagasság átlaguk 165 cm volt. (A motoros képesség méréseket két lánynál 

hosszantartó betegség miatt nem tudtuk elvégezni). 

A motoros tesztek eredményei és az antropometriai mutatók közötti összefüggés vizsgálat 

(Pearson korreláció) szerint szignifikáns összefüggés a medicinlabda lökés előre teszt és az 

alábbi antropometriai paraméterek között volt (p<0,01): testtömeg, mellkas mélység, crista 

szélesség, mellkas kerület, felkar hajlítva, alkarkerület, csuklókerület, combkerület, 

alszárkerület, bokakerület, térdszélesség. (14. melléklet) 

Továbbá a csípőn, tricepszen, alszáron, combon mért bőrredő értékek, illetve a testtömeg, és a 

comb-, alszár-, bokakerület a 18 méteres futással és az érintőmagas ugrással mutattak pozitív 

szignifikáns kapcsolatot. (15. melléklet) 

Az antropometriai változók csökkentése érdekében végrehajtott faktorelemzés során 3 faktort 

kaptunk. (A faktorok helytállóságáról KMO és Bartlett-féle teszttel győződtünk meg; 

variancia hányadok: 15,572; 2, illetve 1,253). (16. melléklet) 

Az összes változó és a faktorok közti kapcsolat vizsgálatára alkalmazott faktor mátrix alapján 

az első faktor az összes változóval, a második négy változó kivételével szintén mindegyik 

változóval korrelált, míg a harmadik már csak 13 változóval. A faktorok egyértelmű 

definiálása érdekében a mátrixot elforgattuk (17. melléklet), melynek eredményeképpen a 

következő 3 faktor jött létre. (7. táblázat) 
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Az első faktorhoz tartozott: a testtömeg, a mellkas szélesség, a mellkas mélység, a crista 

szélesség, a mellkas kerület, a felkar nyújtva és hajlítva, az alkar-, a csukló-, és a kéz kerület, 

a comb-, az alszár-, és a boka kerület, illetve a térdszélesség; 

a második faktorhoz a 7 bőrredő - alszár, bicepsz, tricepsz, has, csípő, lapocka alatti és a 

comb;  

a harmadik faktorhoz a testmagasság és a váll szélesség kapcsolódott.  

 

7. táblázat: 13-14 éves lányok antropometriai paramétereinek faktorai  

 

Faktorok Antropometriai paraméterek 

1. faktor testtömeg, mellkas szélesség, mellkas mélység, crista szélesség, 

mellkas kerület, felkar nyújtva és hajlítva, az alkar-, a csukló-, és a 

kéz kerület, a comb-, az alszár-, és a boka kerület, térdszélesség 

2. faktor alszár-, bicepsz-, tricepsz-, has-, csípő-, lapocka alatti -, és combredő 

3. faktor testmagasság, vállszélesség 

 

A modell illeszkedését, ahogy a kutatás leírás fejezetben olvasható, a rezidiumok 

vizsgálatával ellenőriztük. Ebben az esetben a rezidiumok többsége, 73%-a volt 0,05 alatt, 

tehát a módszerünk alkalmazható, a modellünk jól illeszkedik.  

A három faktor és a motoros tesztek eredményei közötti korreláció (18. melléklet) szerint, 

erős volt az összefüggés az első faktor és a két medicinlabdás gyakorlat között. A második 

faktor lineáris kapcsolatot mutatott a helyből távolugrással és a 18 méteres futással illetve az 

érintőmagas ugrással. Amíg az első két összefüggés pozitív irányú, addig az érintőmagas 

ugrással a kapcsolat iránya negatív volt. Végül a harmadik faktor a felüléssel mutatott 

kapcsolatot.  

Az összefüggés vizsgálat egy esetben hozott meglepő eredményt. Logikailag az volt várható, 

hogy aki nagyobb bőrredő értékekkel rendelkezik (teltebb alkatú), az a 18 méteres futásban és 

a helyből távolugrásban rosszabb eredményeket ér el, mint a kisebb bőrredő értékkel 

rendelkezők. Ezzel szemben az történt, hogy a nagyobb bőrredő értékekkel rendelkezők a 18 

méteres futásban és a helyből távolugrásban jobban teljesítettek. Az összefüggések tehát akár 

pozitív akár negatív irányúak, arra utalnak, hogy a két mérőeszköz az antropometriai és a 

motoros, egymásra vonatkoztatható eredményeket hozott. 
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Amellett hogy a 24 antropometriai paramétert faktoranalízissel értékeltük, az 

antropometriai mérés másik fontos elemét, nevezetesen a testalkatot klaszterelemzéssel (Ward 

módszer) vizsgáltuk. Ennek érdekében az összevonási séma szerint ennél a korosztálynál 4 

csoportot hoztunk létre. (19. melléklet) Noha a testalkat esetében a legszembetűnőbb 

meghatározó a testmagasság és a testtömeg, a többi 24 paraméter is igazolta a 4 csoport 

elkülöníthetőségét. Az elsőbe azok tartoztak, akik minden paraméterben a legmagasabb 

értéket mutatták (5 fő); a második csoportba azok tartoztak, akik mindenben a legalacsonyabb 

értékeket mutatták (10 fő); a két második csoport úgy volt elkülöníthető, hogy az egyik a 

magas értékeket mutatókhoz (15 fő), a másik az alacsony értékeket mutatókhoz állt közelebb 

(19 fő).   

Ezután azt vizsgáltuk, mely csoportok teljesítenek jobban a motoros próbákban. (20. 

melléklet) A legmagasabb testalkati értékekkel rendelkezők a medicinlabda dobásban és 

lökésben, illetve az érintőmagas ugrásban érték el a gyermek korcsoportú lányok között a 

legjobb eredményt. A felülés és a helyből távolugrás teszt eredményük átlaga a gyermek 

korcsoport átlaga alatt maradt. A legalacsonyabb testalkati értékeket mutatók a felülésben, a 

helyből távolugrásban, a 18 méteres futásban, és a legyező futásban értek el kiváló eredményt. 

A két medicinlabdás gyakorlatban és az érintőmagas ugrásban nyújtott teljesítményük 

jelentősen elmaradt a többiekétől. 

A legalacsonyabb testalkati értékeket mutatókhoz közelebb állók, 7 tesztben nyújtott 

eredményei nem rosszak, de nem kiemelkedőek a többi csoporthoz viszonyítva, átlagosnak 

jellemezhető. A legmagasabb testalkati értékeket mutatókhoz közelebb állók pedig, a legyező 

futásban teljesítettek a legrosszabbul. A többi tesztben nyújtott teljesítményük jónak 

mondható, de minden tesztben volt náluk jobban teljesítő.  

 

A serdülő lányok, továbbá a gyermek és serdülő korosztályú fiúk esetében az 

adatfeldolgozás módszere és az eredmények értékelése hasonló módon történt, ami az 

antropometriai paraméterek, illetve a testalkat, és a motoros próbák eredményeinek 

összevetését illeti. Ennek ellenére különbségek mutatkoztak mind az antropometriai 

paraméterekből kialakított faktorok mind pedig a testalkatokat besoroló csoportok számában. 

Konkrétan a különbségek alapvetően nem a lányok és a fiúk, hanem a korosztályok között 

jelentek meg, ugyanis a serdülő fiúk és lányok esetében a változók mind a faktorok mind a 

csoportok számának tekintetében megegyeztek (3+3); míg a gyerekkorúaknál a faktorok 

száma a fiúk esetében 3-ról kettőre, a csoportok esetében 4-ről háromra csökkent. Ez a 

különbség a vizsgálatban résztvevők számával magyarázható.  
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Amíg a serdülő fiúk és lányok létszáma közel megegyezett, addig a gyermek korosztályban a 

lányok jóval többen voltak mint az ugyanazon korosztályú fiúk.   

 

A 15-16 éves lányok eredményei 

A felmérésben 30, 15-16 éves serdülő lány vett részt. Átlag testmagasságuk 169 cm, átlag 

testtömegük 59 kg volt. A motoros teszteket egy röplabdás nem végezte el sérülés miatt.  

A serdülő lányoknál a gyermek korcsoporthoz viszonyítva részben hasonló eredményt 

kaptunk a 24 antropometriai paraméter és a motoros tesztek közötti kapcsolat vizsgálatakor. 

Azt tapasztaltuk, hogy a medicinlabda lökés előre teszt eredményét mind a két korcsoportnál 

a következő testméretek befolyásolták: testtömeg, crista szélesség, mellkas kerület, felkar 

hajlítva, alkarkerület, csuklókerület, alszárkerület, bokakerület. A serdülő lányoknál a 

vállszélesség, a könyökszélesség a mellkas szélesség, a nyújtott felkar kerület és a 

testmagasság mutatott még erős kapcsolatot az említett próbával. (21. 22. melléklet) Továbbá 

a gyermek korcsoporthoz hasonló eredményre jutottunk a bőrredő értékek és a 18 méteres 

futás összevetése során is. Ez a teszt itt is pozitív irányú szignifikáns korrelációt mutatott 

számos bőrredő értékkel, de az összefüggés ennél a korcsoportnál gyengébb volt. A két 

csoportban a megegyezést a tricepszen-, és a combon mért bőrredő értékek adták. (23. 

melléklet) A serdülő lányoknál a medicinlabda dobás hátra teszt eredménye is számos 

antropometriai tulajdonsággal volt összefüggésben. 

Az antropometriai tulajdonságok faktorba rendezése során (a három faktorhoz tartozó 

variancia:15,832; 2,578, illetve 1,067) három faktort kaptunk. (A helytállóság vizsgálat: KMO 

és Bartlett –teszt; faktor matrix - 24. 25. melléklet) 

Az első faktorhoz 12 változó tartozott, mégpedig a mellkas mélység és kerület, felkar és alkar 

kerületei, comb kerület és a redők, kivételt képez az alszár redő.  

A második faktorhoz 11 változó kapcsolódott, a testmagasság, testtömeg, váll- mellkas- crista- 

könyök-térd szélesség, a csukló-, kéz-, bokakerület.  

A harmadik faktort csupán az alszár redő alkotta. (8. táblázat) 
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8. táblázat: 15-16 éves lányok antropometriai paramétereinek faktorai  

 

A faktorokhoz rendelt motoros tesztek során azt kaptuk, hogy a medicinlabda lökéssel a 

második faktor mutatott szignifikáns kapcsolatot, tehát az eddigi paramétereken kívül a 

könyökszélesség is szignifikáns összefüggést mutatott. Ez a tulajdonság a gyermek csoportnál 

is megjelent, így a két csoport eredményének hasonlósága tovább nőtt. (26. melléklet) 

Ennél a korcsoportnál közepes, negatív irányú szignifikáns kapcsolatot találtunk az alszáron 

mért bőrredő és a helyből távolugrás eredményei közt is. 

Az antropomteriai tulajdonságokra épülő hierarchikus klaszterelemzés során a serdülő 

lányokat csak három csoportba osztottuk a relatív gyakoriságok figyelembe vételével (27. 

melléklet) A gyermek korcsoporthoz hasonlóan az első csoportba azok tartoztak, akiknek a 

testmagasság kivételével minden paramétere a legnagyobb értéket vett fel (2 fő). A másodikba 

azok, akiknek a legkisebb volt mind a 24 testmérete (16 fő). A harmadikba pedig azok, 

akiknek a testmagassága a legnagyobb volt, de minden más értéke átlagos.   

A három csoport motoros tesztben nyújtott teljesítménye a következőképp alakult. (28. 

melléklet) Az első csoportba tartozók a legyező futásban és a 18 méteres futásban az átlag 

alatt teljesítettek, és ezek az értékek a másik két csoporthoz viszonyítva a leggyengébbek 

voltak. A helyből távolugrás eredményük átlagos volt, míg a többi tesztben nem csak átlagon 

felüli, hanem a csoportok között a legjobb. A második csoporthoz tartozó lányok a helyből 

távolugrásban, a legyező futásban, és a 18 méteres futásban a legjobb eredményeket érték el, a 

medicinlabdás gyakorlatokban és az érintőmagas ugrásban pedig a legrosszabbat. A felülésük 

eredménye átlagos volt. A harmadik csoport röplabdásai a két medicinlabdás gyakorlatban és 

az érintőmagas ugrásban elérték az átlag értékeket, de eredményük a többiek teljesítményét 

figyelembe véve nem kimagasló. A felülés, a helyből távolugrás és a legyező futás tesztekben 

átlag alatt teljesítettek. Ezekben a próbákban a leggyengébb eredményt érték el.  

Faktorok Antropometriai paraméterek 

1. faktor mellkas mélység, mellkas kerület, nyújtott és hajlított felkar kerület, 

alkar kerület, comb kerület, bicepsz-, tricepsz-, lapocka alatti-, has-, 

csípő-, combredő 

2. faktor testmagasság, testtömeg, váll szélesség, mellkas szélesség, crista 

szélesség, könyök szélesség, térd szélesség, csukló kerület, 

kézkerület, bokakerület, alszár kerület 

3. faktor alszárredő 
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Összegzésként elmondható, hogy a nagyobb testméretekkel rendelkezők sikeresebbek 

voltak a két medicinlabdás tesztben, míg a két gyorsasági tesztben (legyező futás, 18 méteres 

futás) épp ellenkezőleg, hiszen a vizsgálatunkban a legrosszabb eredményük született. A 

serdülő lányoknál tehát a nagyobb testméretek a medicinlabdás feladatokhoz, míg a kisebb 

testméretek a gyorsasági futófeladatok teljesítéséhez nyújtottak segítséget.  

 

A 13-14 éves fiúk eredményei 

A gyermek korosztályú fiúk (n=34) átlagosan 57 kg súlyúak és 166 cm magasak voltak. Egy-

egy fiú átlagosan 12 kg- al tért el az átlagtól. A medicinlabda lökés előre teszt eredményét egy fiúnál 

nem tudtuk figyelembe venni.  

Ennél az életkornál is az antropometriai tulajdonságok (a 7 bőrredő érték kivételével 

mindegyik) leginkább a medicinlabda lökés előre, és a medicinlabda dobás hátra tesztek 

eredményeivel álltak szoros kapcsolatban. Legerősebben a testtömeg, és a testmagasság 

korrelált a két felmérés eredményeivel, de a vállszélesség, a mellkasszélesség, crista 

szélesség, mellkaskerület és az alszárkerület értékei is erős kapcsolatot mutattak. (29. 

melléklet) 

Továbbá a kézkerület, az alszáron, a bicepszen, a lapockán, és a csípőn mért bőrredő a helyből 

távolugrással, illetve az érintőmagas ugrással állt szorosabb kapcsolatban. Érdekes volt, hogy 

a legerősebb összefüggést ezekben az esetekben a két feladat és a kézkerület között lehetett 

kimutatni. A kézkerület és a helyből távolugrás között is erős volt a kapcsolat, aminek iránya 

pozitív, ahogy az érintőmagas ugrással is, de itt a kapcsolat iránya negatív volt. Így amelyik 

fiú nagyobb kézkerülettel rendelkezett, annak az érintőmagas ugrás eredménye kisebb volt, 

mint annak, akinek vékonyabb volt a keze. 

A 18 méteres futás a testméretek közel 1/3-val korrelált. A legerősebb összefüggést meglepő 

módon itt is a kézkerülettel és a tricepszredővel mutatott. A kézkerület kapcsolatának értéke -

0,693, azaz fordított irányú volt egymással a két változó. Vizsgálatunkban minél szélesebb 

volt valakinek a tenyere annál kevesebb időre volt szüksége az adott táv megtételéhez. (30. 

melléklet) 

Ahogy arról már szó volt, a gyermek fiúk antropometriai paramétereit az eddigiektől 

eltérően két faktorba tudtuk sorolni (a két faktor variancia hányada: 13,397 és 5,635). (KMO 

és Bartlett-teszt; faktor matrix – 31- 32. melléklet) 
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Az első faktorba 17 változó került, azaz a testtömeg, testmagasság, vállszélesség, mellkas 

szélesség, mellkas mélység, crista szélesség, mellkas kerület, felkar nyújtva, felkar hajlítva, 

alkar-, csukló-, kéz-, comb-, boka-, és az alszár kerületei, valamint a könyök-, és a térd 

szélesség.  

A második faktorba a 7 bőrredő került, azaz az alszár-, bicepsz-, tricepsz-, lapocka alatti-, 

csípő-, has-, és a combredő. (9. táblázat) 

 

9. táblázat: 13-14 éves fiúk antropometriai paramétereinek faktorai 

 

Faktorok Antropometriai paraméterek 

1. faktor testtömeg, testmagasság, vállszélesség, mellkas szélesség, 

mellkas mélység, crista szélesség, mellkas kerület, nyújtott 

felkar kerülete, hajlított felkar kerülete, alkar kerület, csukló 

kerület, kéz kerület, comb kerület, boka kerület, alszár 

kerület, könyök szélesség, térd szélesség 

2. faktor alszárredő, bicepszredő, tricepsz-, lapocka alatti-, csípő-, 

has-, combredő 

 

A két faktort ezek után összevetettük a motoros tesztek eredményeivel (Pearson korreláció). 

(33. melléklet) A vizsgálat alapján megállapítottuk, hogy az első faktor a két medicinlabdás 

teszttel, az érintőmagas ugrással, a 18 méteres futással és a legyező futással szignifikánsan 

erős összefüggést mutatott, a helyből távolugrással pedig közepes kapcsolatot, 0,05 

szignifikancia szint mellett. A második faktor a 18 méteres futással, a helyből távolugrással 

(negatív irányú kapcsolat) és az érintőmagas ugrással (negatív irányú kapcsolat) mutatott erős 

összefüggést (p<0,01), míg a legyező futással szintén közepesen korrelált, 0,05 szignifikancia 

szinten.  

Amíg a gyermek lányokat 4 csoportba, addig a fiúkat az antropometriai paraméterek 

figyelembevételével 3 csoportba tudtuk sorolni. (hierarchikus klaszterelemzés - Ward 

módszer) (34. melléklet) 

Az első csoportot 9-en alkották. Az ide tartozók minden testmérete a csukló és a kézkerület 

kivételével a korcsoportban a legnagyobb volt. A második csoportba azok tartoztak (12), akik 

testmérete a bicepsz-, tricepsz-, és a combredő kivételével a legkisebb volt.  
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A harmadik csoportba pedig azok kerültek, akiknek a testméretei a két előző csoport 

méreteihez képest átlagos volt.  Ez két esetben nem igaz, mégpedig a csukló-, és kézkerület 

tekintetében, hiszen ezeknek a testméreteknek az értékei ebben a csoportban volt a 

legnagyobb.  

 A csoportokba tartozók motoros tesztben nyújtott teljesítményei a következők szerint 

alakultak. (35. melléklet) 

Az első csoportba kerülők, azaz a nagy testméretekkel rendelkezők, a két medicinlabdás 

feladatban és az érintőmagas ugrásban nyújtották a korcsoport legjobb eredményét. A legyező 

futásban és a helyből távolugrásban, illetve a felülésben azonban átlagon alul. A második 

csoportba tartozók, azaz a legkisebb testmérettel rendelkezők a helyből távolugrásban, a két 

medicinlabdás feladatban, a 18 méteres futásban és a legyező futásban átlagon aluli 

teljesítményt nyújtottak, a felülésben és az érintőmagas ugrásban pedig az átlagnál magasabb 

értékeket értek el. A harmadik csoportot alkotók minden tesztben az átlag felett teljesítettek. 

A többi csoporthoz képest a legyező futás és a helyből távolugrás eredményük emelkedett ki.  

A vizsgálat elején kapott eredmény, miszerint a kézkerület kapcsolatot mutatott a helyből 

távolugrás teszttel, itt is visszatért, hiszen a harmadik csoportba tartozók kézkerület mérete 

volt a legnagyobb a korcsoportban, és ennek a csoportnak a helyből távolugrás eredménye 

jóval meghaladta a többi csoport eredményét. További visszatérő eredmény az első csoportba 

tartozók magas testmagasság és testtömeg értékének a medicinlabdás feladatokkal való 

kapcsolata.  

 

A 15-16 éves fiúk eredményei 

A serdülő fiúk (n=28) átlag testmagassága181 cm volt, súlyuk 71 kg. A vizsgálatunkban 

szereplő röplabdások közül ők voltak a legkevesebben. Ez a röplabdások számára nem 

meglepő, a serdülő korosztály hiánya általános jelenség minden csapatnál, ez különösen igaz 

a fiúkra.  

A korosztály fizikai adottságainak és motoros képességeinek összefüggés vizsgálatakor 

(Pearson korreláció) a következő eredményeket kaptuk. (36. melléklet) A medicinlabda lökés 

előre teszt szignifikáns kapcsolatot mutatott (p<0,01) a testtömeggel, a vállszélességgel, a 

mellkas szélességgel, az alkarkerülettel, a cristaszélességgel, a mellkaskerülettel és a nyújtott 

felkar kerülettel. További szignifikáns kapcsolatot a hajlított felkarral, a csuklókerülettel, a 

kézkerülettel, a combkerülettel, az alszárkerülettel, a bokakerülettel, a könyökszélességgel, és 

a térdszélességgel. (p<0,05).  
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A legerősebben a medicinlabda lökés gyakorlattal az alkarkerület korrelált, R=0,684, ill. 

0,673. Tehát minél nagyobb volt valakinek az alkar kerülete ebben a korosztályban, annál 

nagyobb lökésre volt képes. A medicinlabda dobás hátra feladat a könyökszélességgel, az 

alkarkerülettel, a crista szélességgel, és a nyújtott felkarral állt erős szignifikáns kapcsolatban 

(p<0,01), illetve a testtömeggel, vállszélességgel, mellkas szélességgel, csuklókerülettel, 

kézkerülettel, alszárkerülettel, bokakerülettel, és térdszélességgel is jelentős volt a kapcsolat, 

a szignifikancia érték p<0,05. 

A 7 redő vizsgálat és a helyből távolugrás, az érintőmagas ugrás, a legyező-, és a 18 méteres 

futás között szintén erős összefüggés látszott. A legerősebb függési viszony az alszárredő és a 

helyből távolugrás között volt. A kapcsolat azonban fordított, így egyre nagyobb alszár 

redővel rendelkezők kisebb ugrásra voltak képesek. (37. melléklet) 

A serdülő fiúk testméreteit a lányokhoz hasonlóan 3 faktorba osztottuk (a faktorokhoz tartozó 

variancia: 14,1465; 3,190 és 1,628). (KMO és Bartlett-teszt; faktor matrix - 38. 39. melléklet) 

Az első faktorba 11 változó került, nevezetesen a 7 bőrredő, a testtömeg, a térdszélesség, a 

mellkas mélység és a mellkas kerület.  

A második faktorba 6 változó került. Ezek a felkar nyújtva és hajlítva, illetve az alkarkerület, 

a comb-, és az alszár kerület.  

A harmadik faktorba 7 változó tartozott, a csukló és a kéz kerülete, a crista szélesség, a 

testmagasság, a könyök-, és a váll szélesség, valamint a bokakerület. (10. táblázat) 

 

10. táblázat: 15-16 éves fiúk antropometriai paramétereinek faktorai 

 

 

Faktorok Antropometriai paraméterek 

1. faktor testtömeg, térdszélesség, mellkas mélység, mellkas kerület, 

alszár-, bicepsz-, tricepsz-, lapocka alatti-, has-, csípő-, 

combredő  

 

2. faktor hajlított felkar kerület, nyújtott felkar kerület, alkarkerület, 

combkerület, alszárkerület  

3. faktor csukló kerület, kézkerület, crista szélesség, testmagasság, 

könyök szélesség, vállszélesség, bokakerület  
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A serdülő csoportnál is elvégeztük a kapcsolat vizsgálatot a motoros tesztek eredményei és a 

faktorok között. (40. melléklet) 

Az első faktor 4 feladattal is kapcsolatban állt, a 18 méteres futással-, és a legyező futással, 

valamint a helyből távolugrás, és az érintőmagas ugrás feladatokkal. A legerősebb kapcsolatot 

ez a faktor a helyből távolugrással mutatott, a Pearson korreláció értéke -0,764. A második és 

a harmadik faktor a medicinlabda dobásokkal mutatott pozitív kapcsolatot.  

A hierarchikus klaszterelemzés (Ward módszer) során a relatív gyakoriságok figyelembe 

vételével a 28 fős serdülő csapatot 3 csoportba soroltuk. (41. melléklet) 

Az első csoportot 6 fő alkotta. Az antropometriai paramétereik szinte mindegyike a 

legnagyobb volt, kivéve a bokakerületet, a könyökszélességet, a kéz-, és csuklókerületet, a 

vállszélességet és a testmagasságot. A második csoportot azok alkották (14 fő), akik minden 

testmérete a legkisebb volt a serdülő fiú csoportban. Végül a harmadik csoportot az a 8 fő 

alkotta, akik testméretei a két másik csoport értékei között helyezkedett el, kivéve azokat a 

tulajdonságokat, melyekben az első csoportba tartozók nem érték el a legmagasabb értékeket. 

Ez a csoportot épp azokban szárnyalta túl a korosztályt.  

A csoportok motoros tesztben nyújtott teljesítményét a következőképp jellemezhetjük. (42. 

melléklet) 

Az első csoport röplabdásainak eredménye a két medicinlabdás tesztben és az érintőmagas 

ugrásban ugyan meghaladja a serdülő fiúk átlagát, de a teljesítmény a két csoporttal 

összevetve átlagos. A többi tesztben átlag alatt teljesítettek, továbbá ezek az eredmények a 

mért korcsoport legrosszabb átlagait is jelentették. Egyedül az érintőmagas ugrásuk átlag 

eredménye volt a három csoportot figyelembe véve a legjobb teljesítmény. A második csoport  

tagjai a medicinlabda dobásban és lökésben, illetve az érintőmagas ugrásban a leggyengébben 

teljesítettek, eredményük még a serdülő fiú átlagot sem érte el. A 18 méteres futás tesztben 

azonban a leggyorsabbnak bizonyultak. A többi tesztben átlagos teljesítményt nyújtottak. A 

harmadik csoportba tartozók a 18 méteres futást és az érintőmagas ugrást az átlagnak 

megfelelő szinten teljesítették, a többi feladatban pedig a korcsoport legjobb eredményét érték 

el. 

 

 

 

 



86 
 

 A testalkat és a motoros tesztek közötti összefüggések vizsgálata. A lány és fiú 

röplabdások testalkat vizsgálata nem csak a csoportátlagokra, hanem az egyének testalkati 

típusának megállapítására is kiterjedt. A vizsgálattal célunk a testalkat fizikai képességre 

gyakorolt hatásának megállapítása volt. A röplabdásokat a már említett, Mészáros által, 

sportolóknak javasolt 6 testalkati típusba próbáltuk kategórizálni. A lány csoportban (n=79) 9 

olyan sportolót találtunk, akiket nem tudtunk a 6 testalkati típus egyikébe sem sorolni, így 

újra tanulmányoztuk Heath-Carter (Carter, 2002) más rendszerben felépített 13 típusát. Ennek 

segítségével a 9 lányt ektomorfiás - endomorf testalkati típusba csoportosítottuk, ami azt 

jelenti, hogy a III. komponens, azaz a relatív nyúlánkság dominál, és az I. komponens, azaz a 

relatív kövérség nagyobb, mint a relatív robosztusságot jelentő II. komponens értéke. További 

eredmény, hogy 23 lány endo-mezomorf, illetve 8 lány ektomorf, még a többiek (39 lány) 

centrális testalkati típussal rendelkeztek (lásd. az antropometriai jellemzők leírásánál). A 

testalkati típusokba sorolt sportolókat összehasonlítva a motoros teljesítményeikkel a 

következő eredmények születtek (11. táblázat): 
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11. táblázat: A lányok testalkati típusa és a motoros tesztekben nyújtott teljesítménye 

közötti összefüggés vizsgálat 

 

 18 m. 

futás 

Medicinl. 

lökés 

előre 

Helyből 

távolugrás 

Medicinl. 

dobás 

hátra 

Felülés Érintőm. 

ugrás 

Legyező 

futás 

Centrális gyerek 
Klaszter (n=16) 

Centrális serd. 

Klaszter (n=12) 

3,308 

(3) 

3,286 

(3) 

3,828 

(3) 

3,903 

(3) 

1,820 

(3) 

1,91 

(3) 

6,549 

(3) 

7,410 

(2) 

23,72 

(2) 

21,67 

(3) 

37,32 

(3) 

39,92 

(3) 

 

17,887 

(3) 

17,636 

(4) 

Endo-mezo. gy. 

Klaszter (n=12) 

Endo-mezo. serd 

Klaszter (n=10) 

3,42 

(3) 

3,33 

(2) 

 

4,11 

(3) 

4,21 

(3) 

1,699 

(3) 

1,82 

(3) 

7,01 

(4) 

7,96 

(3) 

23,75 

(2) 

27,50 

(4) 

35,83 

(3) 

41,31 

(4) 

18,20 

(3) 

18,46 

(3) 

Ektomorf gyerek 

Klaszter (n=5) 

Ektomorf serd. 

Klaszter (n=3) 

3,29 

(4) 

3,37 

(2) 

3,40 

(2) 

3,68 

(2) 

1,90 

(4) 

1,90 

(3) 

5,82 

(2) 

6,48 

(2) 

24 

(3) 

24 

(3) 

36,76 

(3) 

45,0 

(4) 

17,33 

(3) 

19,03 

(3) 

Ektom-endo. gy. 

Klaszter (n=4) 

Ektom-endo. s. 

Klaszter (n=5) 

3,36 

(3) 

3,26 

(3) 

3,56 

(2) 

3,98 

(3) 

1,84 

(4) 

1,88 

(3) 

6,33 

(3) 

7,80 

(3) 

32 

(4) 

26 

(4) 

38,97 

(3) 

39,44 

(3) 

17,07 

(4) 

17,42 

(4) 

  

A motoros teljesítmények zárójelbe tett numerikus értékei jellemzően 2 és 4 között arra 

utalnak, hogy ezek az eredmények egy 5 fokú skálán nézve mennyire jók vagy mennyire 

gyengék. A centrális típusba tartozó gyermek és serdülő lányok a motoros tesztek szinte 

mindegyikében a hármas minősítést értek el, tehát átlag eredményük közepesre értékelhető. 

Az endo-mezomorf típusúak is zömében hármas minősítésre teljesítették a teszteket. A 

gyermek csoport a medicinlabda dobásban, a serdülők pedig a felülésben és az érintő magas 

ugrásban érték el a négyes minősítést. Az ektomorf típusú 5 gyermek korcsoportú lány a 

sprint futásban és a helyből távolugrásban 4-es, a medicinlabdás gyakorlatokban 2-es, a többi 

tesztben 3-as szinten teljesítettek. A 3 serdülő lány az érintőmagas ugrásban teljesítette a 4-es 

szintet, a többi tesztben a 2-es, illetve a 3-as minősítést érte csak el.  
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Az ektomorfiás-endomorf testalkati típusba tartozó gyermek lányok a felülésben, a helyből 

távolugrásban és a legyező futásban átlagosan 4-es minősítést érték el, a többi teszt 2-es, 

illetve 3-as értékűt. A serdülő lányok is 4-es eredményt értek el a felülésben és a legyező 

futásban, a többi tesztben 3-as minősítést szereztek.  

A kapott eredményekből nem tudtunk a testalkat és a motoros tesztek teljesítményei közötti 

összefüggésre következtetni, ezért megnéztük, milyen testalkati típussal rendelkeztek azok az 

egyének, akik a motoros teszteket 5-ös értéken teljesítették (a két korcsoportot együttvéve 

összesen 34 fő) vagyis ez esetben nem a csoport átlagot néztük, hanem az egyéni 

teljesítményt. A vizsgálat ebben az esetben sem hozott eredményt. Az egyes tesztekben 

elérhető legjobb teljesítménynél szinte minden testalkati típus megjelent. 

A vizsgált 62 fiút 4 testalkati típusba tudtuk sorolni: endo-mezomorf (12fő), endomorf (6 

fő), ektomorf (4 fő), és centrális (40 fő). (12. táblázat)  
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12. táblázat: A fiúk testalkati típusa és a motoros tesztekben nyújtott teljesítménye közötti 

összefüggés vizsgálat 

 

 18 m.  

futás 

Medicinl. 

lökés 

elelőelőre 

Helyből 

távolugrás 

Medicinl. 

dobás 

hátra 

Felülés Érintőm. 

ugrás 

Legyező 

futás 

Centrális gyer. 

Klaszter 

(n=21) 

Centrális serd. 

Klaszter 

(n=19) 

3,19 

(4) 

2,90 

(4) 

4,33 

(3) 

5,64 

(3) 

1,92 

(3) 

2,35 

(4) 

7,65 

(3) 

11,65 

(3) 

27,38 

(3) 

29,61 

(3) 

39,47 

(3) 

51,70 

(4) 

17,0 

(4) 

15,45 

(4) 

Endo-mez. gy 
Klaszter (n=5) 

Endo-mez. s. 

Klaszter 

(n=7) 

3,01 

(5) 

2,94 

(3) 

 

 

4,61 

(3) 

5,86 

(4) 

2,00 

(4) 

2,20 

(3) 

7,95 

(3) 

11,69 

(3) 

31,25 

(4) 

30,57 

(3) 

42,30 

(3) 

46,68 

(3) 

15,50 

(5) 

16,0 

(4) 

Endomorf gy. 

Klaszter 

(n=3) 

Endomorf s. 

Klaszter 

(n=3) 

3,44 

(3) 

3,23 

(2) 

4,58 

(3) 

5,26 

(3) 

1,71 

(2) 

1,87 

(2) 

7,77 

(3) 

10,77 

(3) 

22,0 

(2) 

24,33 

(2) 

35,90 

(2) 

34,76 

(2) 

18,51 

(3) 

17,43 

(2) 

Ektomorf gy. 

Klaszter 

(n=2) 

Ektomorf s. 

Klaszter 

(n=2) 

3,01 

(5) 

3,03 

(3) 

4,39 

(3) 

5,67 

(3) 

2,08 

(4) 

2,22 

(3) 

7,56 

(3) 

9,26 

(2) 

26,0 

(3) 

33,0 

(4) 

47,0 

(4) 

44,75 

(3) 

15,91 

(4) 

15,75 

(4) 

 

A fiúk vizsgálata a lányokéhoz hasonló eredményt hozott, vagyis azt, hogy semmilyen 

összefüggést nem tudtunk felfedezni a testalkati típusok motoros tesztben nyújtott 

teljesítménye között, ugyanis a testalkati típusok alapján létrejött csoportokban nagyok voltak 

az egyéni teljesítmények közötti eltérések, továbbá az egyes alkat típusokba kicsi volt az 

elemszám, ahogy a lányoknál is.  
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A legszembetűnőbb az endo-mezomorf gyermek csoport eredménye, akik 2 tesztben 5-ös, 

kettőben 4-es, a többi tesztben 3-as minősítést értek el. A gyermek centrális típusúaknál a 

sprint és legyező futás eredményeik 4-es, a további tesztek pedig 3-as minősítést hoztak, míg 

a serdülők a két teszt mellett még a helyből távolugrás és az érintőmagas ugrás tesztjeit is 4-es 

eredménnyel végezték el.  

Az endomorf testalkati típusúak minden tesztben gyengén teljesítettek, ellenben az ektomorf 

típusúaknál a gyermek csoport a sprint futásban 5-ös, a helyből távolugrásban és az 

érintőmagas ugrásban 4-es eredményt értek el, a serdülők az érintőmagas ugrásban és a 

legyező futásban a 4-es, a többiben 3-as  minősítéssel teljesítettek. 

További vizsgálatunkban a fiúknál is megfigyeltük az 5-ös teljesítményt nyújtó egyének 

testalkati típusát. A lányokkal ellentétben a fiúknál találtunk némi összefüggést a testalkat és a 

motoros teljesítmények között, főként a centrális testalkat javára. Azt tapasztaltuk, hogy 

minden motoros tesztben, a legjobban a centrális típusba tartozók teljesítettek, csak egy-egy 

endo-mezomorf típusú fiú fordult elő. Ez a testalkati típus a medicinlabda lökés, a felülés és a 

legyező futás tesztekben jeleskedett. A gyermek korcsoportnál a centrális és az endo-

mezomorf testalkati típusú játékosok majdnem egyforma létszámban teljesítették a motoros 

teszteket az 5-ös minősítésnek megfelelően. Kis létszámban, de előfordult a kiváló 

teljesítményt nyújtók között néhány ektomorf testalkati típusú gyermek fiú is.  

 

Amíg tehát a korábban leírt antropometriai paraméterek és a motoros tesztekben nyújtott 

teljesítmények között több helyen is találtunk komoly összefüggést (lásd pl. bőrredő értékek 

és a 18 méteres futás között), addig az antropometriai paraméterek közül kiemelt testalkat és a 

motoros teljesítmények között nem találtunk markáns összefüggést.  

 

 

 A sportolók testmagasságának előrejelzése. Röplabdában a testmagasságnak teljesítmény 

meghatározó szerepe van. Minél magasabb valaki, annál könnyebben tudja a háló magasságát 

előnyére fordítani. Ettől kivétel a liberó játékos (védekező), akit épp alacsony termete segít 

feladatkörének hatékony végrehajtásában.  

A vizsgálatunkban résztvevő utánpótláskorú lányok várható átlag testmagassága 170,373 

cm, (ennek kiszámítását lásd a kutatás leírásánál) ami nem mondható kiemelkedően 

magasnak. A mintából kiemeltük a liberó játékosokat, hogy megvizsgáljuk, vajon felnőtt 

korukra is megfelelnek e a szerepkörrel kapcsolatos testmagasság kritériumnak, illetve hogy 

eredményeik mennyiben torzítják a lányok átlag  testmagasság előrejelzését. (13. táblázat) 
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13. táblázat: Lányok testmagasság előrejelzése a játékposztok alapján 

 N Min. Max. Mean Std. Deviation 
Lányok 79 

 
154,5 184,5 170,373 6,1004 

Libero 
játékosok 

11 
 

154,5 170,5 164,6818 5,07579 

Centerek 18 164,5 181,5 174,500 3,91077 

Szélső 
ütők 

36 161,5 184,5 171,333 5,62901 

Feladók 14 160,5 179,5 167,7857 5,46919 

 
A táblázatban látható, hogy a liberók mellett a nagyobb testmagasságot igénylő támadó 

játékosok esetében is kisebb a felnőtt korra megjósolt testmagasság az elvártnál. Zhang 

táblázatával (lásd a nemzetközi kutatásoknál) összehasonlítva a kapott eredményeinket, 

egyértelműen leszögezhető, hogy a 15. Női Röplabda Világbajnokság résztvevőinek átlag 

testmagassága minden poszton, beleértve a liberót is, jóval meghaladta az általunk mért 

játékosok várható testmagasságát. 

A 2012/13-as női NBI-es magyar bajnokság 2. helyezett csapata - TEVA Gödöllői Röplabda 

Club - játékosainak átlag testmagassága 180,45cm. (www. grcvolley.hu) A harmadik 

helyezett Budapest Bank - Békéscsabai Röplabda Sportegyesület sportolóinak átlag 

testmagassága 178, 25cm. (www.brse.hu), tehát a vizsgálatunkban résztvevő lányok várható 

magassága 8-10 cm-el alul marad a két kiemelkedő magyar csapat értékeitől is. 

A 79 vizsgált lánynál 6 főt találtunk, akik az előrejelzés alapján vélhetően elérik a 178-180 

cm-t, és 4-et, akik meg is haladják azt (181,5; 182,5; 184,5). További 7 lány várható 

magassága 175-178 cm közé esik.  

A fiúk várható átlag testmagassága 182, 532 cm, ami a lányokéhoz hasonlóan átlagos, nem 

kifejezetten a röplabdára jellemző testmagasságot mutat. A fiúknál is kiemeltük a libero 

játékosokat, hogy tisztább képet kapjunk róluk, illetve a feladó és ütő poszton játszó 

játékosokról egyaránt. (14. táblázat) 

 

 

 

 

http://www.brse.hu/
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14. táblázat: Fiúk testmagasság előrejelzése a játékposztok alapján 

 N Min. Max. Mean Std. Deviation 
Fiúk 62 

 
160,5 194,5 182,532 7,0571 

Libero 
játékosok 

4 
 

170,5 183,5 177,7500 5,61991 

Centerek 13 179,5 193,5 187,6538 3,97589 

Szélső 
ütők 

35 166,5 194,5 182,6434 6,76105 

Feladók 10 160,5 186,5 177,4000 7,47514 

 

A legalacsonyabb várható átlag testmagasságuk a feladóknak volt, őket követték kis eltéréssel 

a liberó játékosok. A fiúknál is a center, tehát középen játszó játékosok testmagasság 

előrejelzéseinek átlaga mutatott a legnagyobb értéket. Érdekesség volt, hogy az előrejelzés 

szerint a legmagasabb, egy szélső ütő poszton játszó játékos lesz. 

A 2012/13-as férfi hazai NBI. bajnoka a FINO Kaposvár. A csapat évek óta a hazai röplabdás 

élet kiemelkedő alakulata. 13 fős játékoskeretükből 10 sportoló testmagasságának értéke van 

a birtokunkban.(www.kaposvarvolley.hu) Ez alapján a csapat átlag testmagassága 193,5cm. A 

legalacsonyabb játékos 181 cm (libero), míg a legmagasabb 200 cm (center). Az ezüstérmes 

Kádár Kecskeméti Röplabda Club férfi játékosainak átlag magassága 191, 72 cm. Ebből a 2 

fő libero 180 cm, míg a centerek 194 cm, 199 cm, illetve 203 cm magasak. 

(www.kecskemetiroplabda.hu) 

Vizsgálatunkban részt vevő 62 főből 8 játékos testmagassága várható 190 cm fölé, és 18 főé 

185-190 cm közé.  
A Dobsaj és mtsai (lásd a nemzetközi kutatásoknál) vizsgálatában szereplő, legmagasabb 

osztályban játszó játékosok testmagassága szignifikánsan nagyobb volt, mint az alacsonyabb 

osztályban játszóké. Eredményeik szerint a testmagasságnak tehát teljesítmény meghatározó 

szerepe lehet. A jelen kutatásunkban szereplő lányok közül vélhetően 7-en érik vagy haladják 

meg a 180 cm-t, a fiúk közül pedig 15-en érik el vagy meg is haladják a röplabdázásban 

kiemelkedőnek számító 190 cm-t. Ezek a játékosok a kutatás alatt szélső vagy center poszton 

játszottak.  

 

 

 

 

http://www.kaposvarvolley.hu/
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A naptári és a biológiai kor eltéréseiből adódó testi fejlettség és a motoros tesztekben 

nyújtott teljesítmények összefüggés vizsgálata. A vizsgálatunkban résztvevő 141 játékos 

biológiai és naptári kora közötti különbség elemzése után vizsgáltuk az így kapott akcelerált 

(biológiai kora meghaladja a naptári korát) és retardált (biológiai kora elmarad a naptári 

korától) lányok és fiúk motoros tesztben nyújtott teljesítménye közötti összefüggést is. Az 

elemzés a következő eredményeket hozta: a biológiai korukat meghaladó lány sportolók 

fejlettsége és a motoros tesztben nyújtott teljesítménye között nem volt szignifikáns kapcsolat  

(43. melléklet), míg a biológiai koruktól elmaradók teljesítménye negatív szignifikáns 

kapcsolatot a medicinlabda lökés és medicinlabda dobás tesztekkel mutatott 0,05 

szignifikancia szinten. (44. melléklet) A fiúknál az akcelerált fiatalok teljesítménye sem volt 

szignifikáns összefüggésben a fejlettségükkel (45. melléklet), míg a naptári koruktól 

lemaradók esetében szignifikáns összefüggést találtunk a fejlettség és az érintő magas ugrás 

között, további bár gyengébb összefüggést a helyből távolugrás, a medicinlabda dobás hátra 

próbák és a 18 méteres futás között, az utóbbival pozitív értelemben (0,05 szignifikancia 

szinten) (46. melléklet). Ezzel kapcsolatban utalnánk ismét arra, hogy a szakirodalom szerint 

legalább 1 év különbségnek kell lenni, mind a naptári korukat meghaladók, mind pedig az 

elmaradók esetében ahhoz, hogy valóban akceleráltakról, vagy retardáltakról beszélhessünk. 

A vizsgált 141 főből azonban, összesen csak 7 ilyen játékost találtunk. Közülük 2 gyermek és 

3 serdülő lány későn érő típus, tehát fejlettsége lemaradt a vele egy naptári korúakétól, míg a 

fiúknál 1 gyermek és 1 serdülő korán érő típusú volt, hiszen fejlettebbek voltak a naptári 

korúkhoz képest. Az átlagos fejlettségtől eltérők kis száma miatt nem volt bizonyítható, hogy 

volt e összefüggés a fejlettség és a motoros teljesítmények között, de a teljesítményeknél 

megfigyeltük, hogy a gyermek lányok minden motoros tesztben (a motoros tesztek 5 klasztere 

közül) a 2-es 3-as klaszter értékeknek megfelelő szintet teljesítették, míg a serdülő lányok 

legszembetűnőbben a medicinlabdás feladatokban maradtak alul. Teljesítményük a két 

tesztben az 1-es, tehát a legrosszabb teljesítménynek megfelelő klaszterbe volt sorolható. A 

fiúknál a gyermek fiú teljesítménye minden tesztben a 4-es vagy az 5-ös klaszter értéket vett 

fel, a serdülő fiúé pedig 3-as 4-es és 5-ös eredményeket is egyaránt. A kapott eredményekből 

csak az látszik, hogy a későn érő lányok szembetűnően a medicinlabdás feladatokban értek el 

gyenge teljesítményt. A korán érő gyermek fiú kiváló illetve jó eredményeket teljesített 

minden tesztben, még a serdülő fiú a két medicinlabdás feladatban kiváló, a 

súlypontemelkedésben, a legyező futásban és a 18 méteres futásban jó, a többi tesztben 

közepes teljesítményt nyújtott.   
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Az edzéseken nyújtott sportolói teljesítmény. Az edzéseken nyújtott sportolói 

teljesítmények mérése nem méréseken és vizsgálatokon, hanem az edzői megfigyeléseken 

alapult. Ezért a kutatásnak ezen része nyilvánvalóan erősen szubjektív. Az edzőket arra 

kértük, hogy csapatuk játékosainak összteljesítményét értékeljék önmagukhoz és nem 

egymáshoz képest. Ebben a vizsgálatban 9 csapat vett részt, öt női (gyerek és serdülő) 4 férfi 

(gyerek és serdülő). Az edzés számok 35 és 50 között mozogtak a külső körülmények 

függvényében és egy-egy edzés másfél óráig tartott. Az összteljesítmény mellett az edzőknek 

feladata volt a sokfajta technikai tudást feltételező, és mint minden labdajátékban fontos, 

úgynevezett labdás ügyesség értékelése is. 

  

 Az edzésen nyújtott teljesítmények összértékelése 

A 9 csapat játékosainak átlagosan 42 edzésen nyújtott, 1-5-ig tartó Likert – skálán értékelt 

teljesítmény elemzésére leíró statisztikát alkalmaztunk. Meghatároztuk nemenként és 

korcsoportonként az átlagteljesítményt. Az edzésen résztvevők létszámát illetően meg kell 

jegyeznünk, hogy noha mind a 141 sportolóról rendelkeztünk összteljesítmény értékeléssel, ez 

azonban nem jelenti azt, hogy mindegyikük, minden edzésen részt tudott venni. A gyermek 

lányok (n=47) az edzők értékelése szerint az edzéseken átlagosan 3,8545-ös értéket értek el. 

Ez a teljesítmény a magyarországi osztályzás szerint 4-es, jó. A serdülő lányok (n=30) 

rosszabb osztályzatot értek el mint a gyermek csoport, teljesítményük átlagosan 3,4566. Ez 

egy közepes átlag, ami annak köszönhető, hogy ennél a korosztálynál ketten is voltak, akik 

még a 2,0-s átlageredményt sem érték el. (Az edzők értesítése szerint ezek a lányok pár 

hónapja abbahagyták a röplabdázást). A lányok közül 10-nek érte el a kiválót az edzéseken 

nyújtott összteljesítménye. A gyermek fiúk (n=34) az edzéseken átlagosan 3,9732-es 

edzésteljesítményt nyújtottak. A leggyengébb teljesítmény a közepes, a legjobb pedig 4,9 - es 

volt. 7 sportoló teljesített 4,5-ös, tehát kiváló érték felett. A serdülő fiúk (n= 28) az edzéseken 

átlagosan 3,8246-os eredményt értek el, tehát közel fél év alatt a felkészülések alkalmával az 

összteljesítményük jó eredményre értékelhető. A leggyengébb teljesítmény a 2,7-es, a legjobb 

pedig 4,9-es volt. 13 fiú eredménye volt 4,5 feletti, tehát kiváló. Mindkét korcsoportnál igaz, 

hogy a legjobb teljesítményt nyújtók szinte mind az 50 edzésen részt vettek. 
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A labdás ügyesség értékelése 

Labdajátékokban a labdával való bánásmód minősége meghatározza a teljesítmény 

színvonalát. Mérkőzésen az egymás elleni küzdelemben az tud eredményesebb lenni, aki 

meghatározott helyre, meghatározott erővel és sebességgel tudja a labdát továbbítani. Az 

edzéseken az elemek pontos végrehajtásának képessége megfigyeléssel jól értékelhető. A 

vizsgálatunkban résztvevő röplabdások edzői 1-5-ig tartó Likert – skálán értékelték játékosaik 

labdás ügyességét, melyben az 1 gyakorlatilag a labdaérzék hiányát, az 5 pedig a kiváló 

labdaérzéket jelentette. A kapott értékeket nemenként és korcsoportonként értékeltük. (átlag, 

szórás, minimum, maximum érték) 

A gyermek lány csoport átlag labdaérzékét edzőik 3,870 -re értékelték. A legrosszabb érték a 

3-as, a legjobb eredmény az 5-ös volt. A serdülő lányok eredményeit edzőik 3,8-as átlagnak 

ítélték meg. A legrosszabb érték itt is a 3-as volt, a legjobb pedig az 5-ös. Összességében az 

edzők véleménye szerint 12 lány rendelkezett kiváló labdaérzékkel. 

A gyermek fiú korcsoport 3,8529 átlag eredményt ért el. Ez jó minősítésnek felel meg. Náluk 

a legrosszabb a 2-es osztályzat volt (1 fő), de 7 fiúnál az 5-ös értékelés is megjelent.  

A serdülő fiúk átlaga 3,7857. Ez is jó értéket jelent. A 28 fiúból 8-an 5-ös, 11-en 4-es, a 

többiek 3-as osztályzatot kaptak.  A labdás ügyesség fejlesztése, a labdával való bánásmód 

elsajátításának szenzitív szakasza 10 éves korig tart. Ezért fontos, hogy a gyerekek már egész 

korán megismerkedjenek a labda formájával, viselkedésével különböző erőhatásokra (pl. 

rúgás, ütés stb.). 16-18 éves korban ez a képesség még némileg fejleszthető, de aki addig nem 

találkozott rendszeresen a labdával (pl. tornászok), az felnőtt korában már nem tudja pótolni 

lemaradását. A vizsgálatunkban szereplő fiatalok közel fele 4-es 5-ös osztályzatot kapott 

edzőjétől a labdás ügyességére. Ez kecsegtető a jövőre nézve. Ezeknek a röplabdásoknak az 

edzéseken a sok-sok gyakorlás, azaz a technika csiszolása következtében, sokat javulhat még 

a teljesítménye. Így vélhetően felnőtt korukra kialakul a röplabdához szükséges 

labdabiztonságuk. 
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2. A környezeti és személyiségbeli feltételek  

A sportolókat ért környezeti tényezőket a sportolói és a szülői kérdőívvel vizsgáltuk. A 

genetikai és környezeti tényezők mellett a szakirodalomban is rendkívül fontosnak tartott 

sportolói személyiségről szerezhető adatokat a sportolói kérdőívbe építettük be. A sportolói 

kérdőívet a röplabdások a vizsgálat napján töltötték ki, míg a szülőknek, gyermekeiken 

keresztül juttattuk el, és az edzőkön keresztül kaptuk vissza. A válaszokat mind a két 

kérdőívnél kódoltuk, és leíró statisztikával (gyakoriság) csak nemenként és nem 

korcsoportonként értékeltük. 

 

A sportolói kérdőívek elemzése. A vizsgálatunkban részt vett röplabdások kérdőíve 22 

itemet tartalmazott. Ahogy a „kutatás leírása” fejezetben olvasható, az itemek 5 kérdéscsoport 

köré épültek. Elemeztük a fiatalok sporthoz való attitűdjét, teljesítmény motivációját, a 

felkészüléshez szükséges személyi, tárgyi feltételeket, a közvetlen környezet támogatásának 

mértékét, és azt, hogy jelenik meg a sporthoz való motiváció a sportolók jövőképében.  

A vizsgálatunkban szereplő gyermek-, és serdülőkorú 13-16 éves lányok (n= 79) 5 

különböző csapat játékosai, akik az ország nyugati részén, illetve Budapesten éltek. Átlagosan 

7,57 éve sportoltak. A gyermek és serdülő fiúkat 62 fő képviselte. A 13-16 éves fiúk 4 csapat 

játékosai voltak, akik Magyarország nyugati régióiban éltek. Átlagosan 7,98 éve sportoltak. 

A játékosok többsége a röplabdázást megelőzően is sportolt (lányok:78,1%, fiúk: 80,6%). 

Többségük akár több sportágat is kipróbált (46,8%- 46%) mielőtt a röplabda mellett döntött 

volna. A lányok a röplabdázást főként a szüleik (31, 6 %) és a barátaik (30, 4%) hatására 

kezdte el. A testnevelő tanár a fiatalok 12,7 %-át befolyásolta a sportágválasztásban, míg 3,8 

%-nak sportoló példaképe volt. Nem volt jelentős a média hatása (2,5%), ellenben az egyéb 

tényező, mint például az, hogy nem volt más lehetőség, vagy az, hogy az idősebb testvér 

röplabdázott, meglehetősen erős befolyással bírt (19,0 %). (1. ábra) A fiúkat inkább a barátok 

(30,6%), és a testnevelő tanár (25,8%) bíztatta a sportágra. A szülői támogatás mértéke csak a 

fiúk 9,7%-át érintette. A példakép 8,1%-nál jelent meg, míg az egyéb tényezők 24,2%-nál. A 

média hatása itt is (1,6%) elenyésző volt. (2. ábra) 
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1. ábra: A lányok sportágválasztásának oka 

 

 

2. ábra: A fiúk sportágválasztásának oka 

 

Úgy véltük, hogy a játékosok szabadidőben végzett tevékenysége, beleértve az iskolán 

kívüli tevékenységet és az edzések számát, vagy az edzésre eljutás idejét, erősen befolyásolja 

a teljesítmény motivációt. A lányokról bebizonyosodott, hogy 38,0 %-uk egyedül, valamely 

tömegközlekedési eszközzel járt el az edzésekre, ez a fiúknál csak a második helyre szorult 

(30,65%), többen pedig (lányok:25,3%, fiúk:19,4%) a csapattársakkal, barátokkal együtt.  
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A lányok 22,8 %-át, a fiúk 14,9%-át szüleik vitték az edzés helyszínre, míg pár fiút egy 

családtag (1,6%). Amíg a lányok 11,4 % -ára jellemző volt, hogy egyedül gyalogoltak az 

edzésre, addig a fiúknál ez volt a legjellemzőbb (33,9%).  Ennek az oka talán az lehetett, hogy 

a fiúknál nem volt budapesti vagy nagyobb városi csapat, így a kisebb távolságok könnyebben 

megoldhatók voltak akár gyalog, akár valamely tömegközlekedési eszközzel.  

A lányok heti átlag edzésszáma 4,13 volt, ez a fiúknál 3,84. Mindkét nemnél előfordult a heti 

5 vagy akár 6 edzésszám is, illetve néhány esetben a másik korcsoporttal való edzések száma 

miatt olykor 8, illetve 9 edzéslátogatás is. Az edzések mellett további elfoglaltságot 

jelentettek a sportolók számára a szakkörök, felkészítő foglalkozások, melyeken a lányok 

majdnem fele, a fiúknak pedig több mint fele vett rész. (43%- 56,5%). Ezek hetente általában 

egy (47,1%-47,2%), kettő (35,35-36,1%) vagy akár három (11,8%-8,3%) délutáni 

elfoglaltságot jelentettek, de előfordult a 4,5,6 vagy akár a 7 edzésen kívüli tevékenység is.  

A pozitív környezeti tényezők egyik lényeges eleme a sportághoz szükséges tárgyi 

feltételek megléte. A szerek és eszközök minősége és mennyisége, a terem alkalmassága a 

gondtalan felkészülés feltétele. A megfelelő tárgyi feltételek vonzóvá tehetik a sportágat, és 

megfelelő felkészülést biztosítanak. A lányok és fiúk véleménye szerint (74,7% - 95,2%) az 

edzéseszközök minősége, és mennyisége kifejezetten jó volt. 8,9 %, illetve 1,6% szerint az 

eszközök, szerek megfelelő számban álltak rendelkezésre, de ezek minőségét rossznak ítélték 

meg. 15,2 % és 3,2% szerint kevés, de jó minőségű eszközöket és szereket tudtak használni, 

míg egy lány szerint sem a minőség, sem a mennyiség nem volt megfelelő. A tárgyi feltételek 

minőségének megállapításában a két nem véleményének eredménye lényegében ugyanaz volt. 

A terem alkalmasságának megítélése az eszközökhöz képest jobban megosztotta a lányok 

véleményét, de a fiúkkal lényegében megegyező válaszokat kaptunk. A lányok 58,2 %-a, a 

fiúk 80,6%-a tartotta teljesen megfelelőnek a terem méretét, annak körülményeit a 

röplabdázásra. 27,8 %, illetve 17,7%-uk szerint csak kisebb hiányosságok voltak, míg 13,9 % 

- 1,6% szerint a terem lehetőségei nem voltak  jók, de  fenntartással még elfogadhatók. 

A közvetlen környezet hatását is elemeztük, mint a szülők támogatása, az edzővel való 

kapcsolat, vagy a csapattársakkal kialakított viszony. Az utóbbi kettőt ábrákon is illusztráltuk. 

(3-4. ábra, 5-6. ábra, 7-8. ábra) 

A lányok és fiúk többsége is (92,4 % - 93,5%) úgy érezte, hogy szüleik teljes mértékben 

támogatják őket a sportpályafutásukban. Csak néhány röplabdás (3,8 % - 3,2%) vélekedett 

úgy, hogy bár a szüleik támogatják őket, de más sportágnak jobban örülnének, illetve (3,8% - 

3,2%), a nehéz anyagi helyzet, vagy az edzésre eljutás nehézsége miatt a szülői támogatás 

ugyan megvan, de nem lehet teljes, a család lehetőségeit tükrözi. 
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A vizsgálatban résztvevő 79 lány közül 73, a fiúknál a 62-ből 57, már gyermek korosztályban 

is röplabdázott. Ebben a korcsoportban szinte mindannyian szerették, tisztelték edzőjüket, 

vagy elfogadták szakmai munkáját és személyiségét. A fiúknál fordult elő a közömbös és a 

változó kapcsolat (3,5%-1,85). 

Serdülő korosztályban (41 fő illetve 27 fő) is hasonló eredmény született. Néhány lány 

kapcsolatát az edzőjével változónak ítélte meg.  

 
3. ábra: A lányok kapcsolata edzőjükkel gyermek korcsoportban 

 

 
4. ábra: A fiúk kapcsolata edzőjükkel gyermek korcsoportban 
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5. ábra: A lányok kapcsolata edzőjükkel serdülő korcsoportban 

 

 
6. ábra: A fiúk kapcsolata edzőjükkel serdülő korcsoportban 

 

A csapaton belüli viszonyok is kedvezőek voltak mind a lányoknál mind pedig a fiúknál, 

hiszen a fiatalok az edzéseket zömében jó hangulatúnak érezték (88,6% -95,2%), továbbá a 

csapattársakkal való viszonyt is mindenki jónak tartotta.  
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7. ábra: A lányok csapattársakkal való kapcsolata 

 

 
 

8. ábra: A fiúk csapattársakkal való kapcsolata 
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A játékosok jövőképének tárgyalásakor megnyugtató eredményt kaptunk. A röplabdások 

többségének ugyanis határozott elképzelése volt a röplabda folytatását illetően, azaz a 

röplabda iránt a sportolók zöme elkötelezett volt.  

Az eddigi hosszantartó sérülések sem befolyásolták őket a munka folytatásában, ahogy a 

továbbtanulás sem. Pedig a továbbtanulás sok esetben a sportág elhagyásával járhat, aminek 

az oka például az, ha a tanulmányokat más városban folytatják, mondjuk olyan helyen, ahol a 

röplabda kevésbé népszerű, vagy egyáltalán nincs jelen a környezetben.  

Az elemzés során összegezve azt mondhatjuk, hogy a két csoportban a többség (61,5% - 

68,3%) a tanulmányaik folytatása során továbbra is tervezte, hogy röplabdázik. Akár a 

szülővárosában marad (24,3%-28,6%), akár Budapesten (27,1%-26,5%) vagy más városban 

(fiúk: Pécs, Héviz: 4,1%) vagy esetleg külföldön tanul tovább (lányok:22,9%), megtalálja a 

lehetőséget ahhoz, hogy sportoljon, vagy röplabdában sikeres sportolóvá váljon. A 

tanulmányain még nem gondolkodó (11,4% - 14,5%), és a tanulmányainak helyszínét még 

meg nem választó fiatalok (lányok:24%) még gondolkodtak a röplabdázás folytatásáról is.  

 
 

A szülői kérdőívek elemzése. A környezeti tényezők további vizsgálatához a szülőktől is 

gyűjtöttünk adatokat. A kérdőív egyes itemei szerepeltek a sportolói kérdőívben is, hogy 

ellenőrizzük a sportolói válaszokat, illetve, hogy az adott kérdésekben a sportolók és szülők 

véleménye összehasonlítható legyen (pl. hogy jut el a gyermeke edzésre, mi volt a 

röplabdázás elkezdésének oka, mennyire támogatják gyermekük sportolását). 

Sajnos 11 esetben érdektelenség miatt, többszöri kérés ellenére sem kaptuk vissza a 

kérdőíveket, így a 141 kiküldött kérdőívből 130-at tudtunk értékelni. 3 gyermek korcsoportú 

lány, 5 serdülő lány, 2 gyermek korcsoportú fiú és 1 serdülő fiú szüleitől nem érkezett válasz. 

Továbbá 6 családnál hiányos volt néhány, az apákra vonatkozó kérdés megválaszolása. Ennek 

oka az apa halála volt, vagy az, hogy a szülők régóta nem éltek együtt.  

 

A családi körülmények vizsgálatához először a szülők életkorára, foglalkozására, 

végzettségére, a család lakóhelyére vonatkozó kérdések válaszait dolgoztuk fel.   

A röplabdások szüleinek életkora átlagosan 41 és 46 év közé volt tehető (az édesanyák átlag 

életkora a lányoknál 41,21 a fiúknál 43,36 év; az apák 43,57- 45,63 évesek voltak).  

Az anyák iskolai végzettségére, a legjellemzőbbtől a kevésbé jellemzőig haladva szinte 

megegyezést találtunk a két csoport között.  
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E szerint az első helyen a főiskolai végzettség állt (29,7 % - 28,6%), majd a szakközépiskola 

(28,1%- 23,2%), aztán az egyetem (15,6% - 19,65), végül a gimnázium (14,1%- 8,9 %), a 

szakmunkásképző (12,5% - 16,1) és az általános iskola (3,6%).  

Az édesapák végzettsége eltért a két csoportban. A lányoknál 24,5 % szakközépiskolát, 

ugyanennyi szakmunkásképzőt, 19,7 % főiskolát, 16,4 % egyetemet, 8,2 % gimnáziumot, míg 

3,3 % általános iskolát végzett. A fiúknál a többség főiskolát végzett (30,2 %), 28,3 % 

szakmunkás-, 20,8 % szakközépiskolába járt, 11,3 % egyetemet, 9,4 % pedig gimnáziumot. 

A szülők foglalkozásának vizsgálatakor is hasonló eredményeket kaptunk a lányoknál és a 

fiúknál, hiszen az anyák zömében (30,2% - 39,3%) beosztott (szellemi vagy értelmiségi) 

foglalkozásúak voltak, 17,5 %-uk illetve 14,3% egyéb szellemi foglalkoztatású, pl. kereskedő. 

A lányoknál az anyák 12,7 %-a egyéni vállalkozó volt illetve ugyanennyien középszintű 

vezetőként dolgoztak. Mindkét nemnél jelentős volt még (11,6% -8,9%) a közepes és 

nagyvállalkozó. A fiúk édesanyjának 10,7% -a orvosként vagy ügyvédként dolgozott a 

vizsgálat idejében, és további 8,9% szakmunkásként. 

Az édesapák legjellemzőbb foglalkozása mindkét nemnél 16,4% - 23,1% a szakmunkás volt, 

illetve a fiúknál még az egyéni vállalkozó (23,1%), a beosztott (szellemi vagy értelmiségi) 

(17,3%) és az egyéb szolgáltató, pl. kereskedő (7,7%). A lányoknál egyéni vállalkozóként az 

apák 9,8%-a dolgozott. Ellenben 14,8 %-uk közepes és nagyvállalkozó, további 14,8 %-uk 

középszintű vezető volt.  

A lányok családjukkal főként a belvárosban laktak (28,1%) családi házban, vagy (28,1 %) 

lakótelepen, 29,7% külvárosban, családi házban. 9,4% falun, 3,1% külvárosi lakótelepen, és 

mindössze egy gyermek lakott tanyán. A fiúk többsége családi házban (39,3%), de a 

külvárosban lakott, 23,2% szintén családi házban, de a belvárosban, 16,1% belvárosi 

lakótelepen, 12,5% falun, 7,1% külvárosi lakótelepen, míg egy gyermek községben. A 

kérdőív nem tükrözi a szokásos szociológiai települési mintát, minthogy a 9 vizsgált csapat 

között csak kettő fővárosi csapat szerepelt, mindkettő a lányoknál. Az általunk feldolgozott 

szakirodalmak javaslata alapján (lásd: A szelekciós folyamat című fejezetben) foglalkoztunk a 

szülők vizsgálat alatti és múltbéli sportolási szokásaival is. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mit 

és milyen gyakran sportoltak, mennyire volt része az életüknek a sport.  

A lányoknál az édesanyák 40,6 %-a, a fiúknál 35,7% sportolt a megkérdezés idejében, több 

mint fele (51,9 % - és 63,6%) rendszeresen, heti két-három alkalommal. Tanulmányaik alatt 

az édesanyák 80,4% illetve a fiúknál 84,4%-a sportolt, ami kifejezetten, sőt meglepően jó 

eredménynek mondható. 
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A legkedveltebb sportág abban az időben a röplabda volt (31,3 % - fiúknál 42,2%), de sokan 

(21,9 % - 17,1%) több sportágat is kipróbáltak. A lányoknál az édesanyák 6,3 % jelölte meg a 

tornát, vagy ritmikus gimnasztikát.  

Továbbá mindkét csoportunk édesanyjánál szerepelt az atlétika (6,3% - 13,0%), és a kézilabda 

(6,3%-13,0%), továbbá a lányok szüleinél (4,7 %) a kosárlabda, a (4,7 %) a küzdősportot, és 

csak kis létszámban az úszás (3,1 %).  

A lányoknál az édesapák 35,8%-a, a fiúknál 40,0%-a sportolt a vizsgálat alatt, és azt 

megelőzően. A lányoknál 51,7%  a fiúknál 35,0 % rendszeresen, hetente 2-3 alkalommal, a 

fiús apáknál pedig (30,0%) előfordult heti 4-5 alkalom is. A tanulmányaik alatt is sportos 

életet éltek az apák, ez derült ki mindkét csoportunknál. 89,7% - 78,8% sportolt a következő 

sportágakban: röplabda (12,1% - 8,6%), labdarúgás (34,1% - 24,1%), a lányok szüleinek 6,9 

% - a kézilabdázott, 5,2 % atletizált, 3,4 %-ot kapott a kosárlabda, az úszás vagy vízilabda, a 

küzdősportok, és a súlyemelés. Egy édesapa görkorcsolyázott, és egy vívott. Ez idő alatt pedig 

több sportágat is kipróbált az édesapák a lányoknál 29,2%  a fiúknál 27,6%- a. 

Ismét a feldolgozott szakirodalmakra hivatkozva kijelenthetjük, hogy a családban a 

gyermekek száma, a testvérek sportolási szokása is befolyásolhatja egy gyermek 

sportpályafutását. Ezért a kérdőíves vizsgálatban foglalkoztunk ennek a témának a 

feldolgozásával is. A vizsgálatunk a következő eredményeket hozta. A röplabdások 53,1% - 

30,4% - ának egy, 25,0% - 39,3% -nak kettő, 8,1% - 7,2% -nak három, vagy annál több 

testvére volt. Mindösszesen 12,5% illetve 23,2% egyedüli gyermek volt a családban. A 

testvérek neme és életkora nagyon heterogén volt. Érdekesség azonban, hogy akár fiú, akár 

lány volt a testvér neme, zömében (75,0% - 71,4%) ők is sportolnak, kivéve természetesen a 

kisebb testvérek (óvodáskorú vagy még kisebb). A testvérek közül többen szintén 

röplabdáztak, de jelentős volt még a labdarúgás, úszás, vagy más labdajáték (pl. kosárlabda, 

kézilabda) jelenléte is. 

A vizsgálatunk 4. blokkjában a szülői elvárásokat, a szülők edzőhöz való viszonyát, a 

gyermekek szülői támogatásának mértékét elemeztük. A válaszokat ábrákon is 

megjelenítettük (9-10. ábra, 11-12. ábra, 13-14. ábra)  
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9. ábra: A lányok szüleinek elvárása gyermekük sportágában 

 

 
10. ábra: A fiúk szüleinek elvárása gyermekük sportágában 

 

A szülők fontosnak tartották gyermekük rendszeres sportolását. Jelentős volt azon szülők 

száma is, akik a hasznos szabadidő eltöltést részesítették előnyben és azok, akik szerették 

volna, ha gyermekük elismert röplabdás lenne. Az utóbbi két elvárás a két nem szüleinél 

eltérő sorrendben jelent meg.  

19,30% 

1,70% 

12,90% 

59,70% 

4,70% 1,70% 

Szülői elvárás - lányok 

Elismert sportoló legyen 

Élvonalbeli sportolóként 
megéljen belőle 
Hasznosan töltse a szabadidejét 

Rendszeresen sportoljon 

Egészségesen éljen 

Új barátokat szerezzen, 
közösségben legyen 

16,36% 

7,20% 

18,18% 52,70% 

3,60% 1,80% 

Szülői elvárás - fiúk 

Elismert sportoló legyen 

Élvonalbeli sportolóként 
megéljen belőle 
Hasznosan töltse a szabadidejét 

Rendszeresen sportoljon 

Egészségesen éljen 

Új barátokat szerezzen, 
közösségben legyen 



106 
 

Az edzővel a szülők, a gyermekük fejlődésének követése érdekében különböző viszonyt 

alakítottak ki. Mind a két csoportnál azt tapasztaltuk, hogy ezt a kapcsolatot a szülők jónak, 

de az erősségét tekintve eltérőnek jellemezték.  

 

 
11. ábra: A lányok szüleinek kapcsolata az edzővel 

 

 
12. ábra: A fiúk szüleinek kapcsolata az edzővel 
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Az előzőkhöz hasonlóan pozitív képet kaptunk a szülők, gyermekük sportolását támogató 

attitűdjéről.  

 

13. ábra: A lányok szülői támogatásának mértéke 

 

14. ábra: A fiúk szülői támogatásának mértéke 
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A szülők válasza gyermekük támogatásáról, a sportolók válaszaival szinte megegyező 

eredményt hozott. Az eltérés nem a teljes támogatásban jelent meg, hanem abban, hogy a 

szülőknél eltűnt a „támogatják, de más sportágnak jobban örülnének” válaszlehetőség. 

A sportágválasztás okát a szülőktől is megkérdeztük, bár a válaszlehetőségeik pontosan 

nem egyeztek meg a röplabdásokéval. Arra voltunk kíváncsiak, mennyire érzik felelősnek 

magukat a sportágválasztásban, illetve hogy, mennyire ismerik gyermekük 

sportágválasztásának okát. (15. 16. ábra) 

 

 
15. ábra: A lányok sportágválasztásának oka, szülői vélemények alapján 
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16. ábra: A fiúk sportágválasztásának oka, szülői vélemények alapján 
 

A diagramokból jól kiolvasható, hogy a szülők nagyobb szerepet gondoltak magukénak 

gyermekük sportágválasztásában, mint ahogy azt a gyermekek értékelték. A barátok 

hatásának pedig kisebb szerepet véltek gyermeküknél. 

Végezetül az iskolai tanulmányok eredményét is értékeltük. A gyerekek vizsgálat előtti két 

féléves iskolai átlagát vettük figyelembe. A tanulmányi átlagokról a következőket mondhatjuk 

el: mind a két nem jó, tehát 4-es átlagot ért el (lányok 4,38, a fiúk 4,21-es). Mind a két 

csoportban előfordult 3-as átlag, de a 4 feletti, sőt a kitűnő vagy ahhoz közeli is egyaránt.   

 

Összegezve az eredményeket tehát azt mondhatjuk, hogy a sportolók és a szülők többsége 

a röplabda iránt kellően elkötelezett volt; a sportolók és a szülők többsége megfelelően 

motivált volt; a felkészüléshez szükséges tárgyi feltételeket a sportolók többsége igen jónak 

értékelte; a játékosok sportolását közvetlen környezetük megfelelően támogatta; a sportolók 

több mint felének szerepelt a jövőbeni terveiben a röplabdázás. Végezetül meg kell 

jegyeznünk, hogy bár a szülői háttér kérdések esetében az elemzés érdemi részéhez 

tartozhatna a vizsgálatban résztvevők körének társadalmi háttere, ez esetben azonban a kis 

elemszám, továbbá a felsorolt okok miatt, mégsem tükröz szociológiai mintázatot.  
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3. A mérkőzéseken elért sportolói teljesítmények értékelése 

Csapatonként 3, összesen 54 mérkőzésen figyeltük meg és elemeztük a csapat és a 

csapattagok eredményességét.  A kapott adatokkal jellemezni tudtuk a két nem és 

korcsoportok sajátos technikai és taktikai tudását. Továbbá az egyéni technikai és taktikai 

feladatmegoldások minőségének értékelésével meg tudtuk határozni a játékosok csapatban 

elfoglalt helyét, vagyis, hogy meghatározó játékos e, és ezzel együtt az összteljesítményüket.  

A vizsgált 5 gyermek, és 5 serdülő korcsoportú lány csapat játékosai között 18 center, 36 

szélső ütő, 14 feladó és 11 liberó játékos volt, még a fiúknál a 4 gyermek és a 4 serdülő csapat 

játékosai között 14 center, 33 szélső ütő, 10 feladó és 4 liberó játékos.  

Az 54 mérkőzés alatt 3005 nyitást, 2984 nyitás-fogadást, 3208 támadást, 2314 feladást és 

mindössze 910 sáncot értékeltünk. A mérkőzések között volt 3:0-ra, 3:1-re és 3:2-re végződő 

győztes, és vesztes megmérettetés is., vagyis minden fajta mérkőzéseredmény megfigyelhető 

volt. A megfigyeléseink alapján a csapatok játékát a következőképp jellemeztük: mindkét 

nemnél és mindkét korcsoportban kevés volt a középről (center posztról) történő támadás 

befejezés. Amíg a szélső játékhelyen játszó ütő egy három szettes mérkőzésen akár 44-51 

támadást végez (pl. a megfigyelt Kaposvár – Fino serdülő csapat), a center játékosok csak 4-

14 támadást fejeznek be. Egy-egy csapatnál (serdülő) látható volt a hármas, azaz a 

támadóvonalon kívüli támadás befejezés is. Ennek a támadásnak az alkalmazása a felnőtt első 

osztályú csapatoknál elengedhetetlen (a taktikai repertoár bővítése a siker előfeltétele). A 

támadások szinte mindegyike a háló fölé középmagas (1-2 méter) vagy magas ívben (2-3 

méter) érkezett a feladótól, ami lassabb, egyszerűbb játékot eredményez. A támadások 

mindkét nemnél és mindkét csoportban két játékos együttműködésével történtek. Ez nem 

meglepő, hiszen hazánkban még a felnőtt, élvonalbeli csapatoknál is csak néhánynál 

alkalmazzák a háromszereplős támadás befejezéseket.  

A játék végkimenetelét nagyban befolyásoló nyitás végrehajtására a lányoknál a talajról, nem 

túl erősen megütött labda volt jellemző, szinte nem is fordult elő a felugrásból végrehajtott 

nyitás vagy a labda „lebegtetése”, ami megnehezítené a nyitás fogadását. A fiúknál, bár ott is 

főként a serdülő korosztályban, előfordult a felugrásos nyitás, és az erősen megütött labda 

alkalmazása is.   

A technikai elemek számából is jól kivehető, hogy a sáncolás (amikor a játékos érinti is a 

labdát) összességében nem volt jellemző a csapatokra (a 3020 támadással szemben csak 910 

sáncolás). Ez leginkább a lányokra volt igaz mindkét korcsoportban. Ellenben a fiúknál a 

serdülő csapatok már jobban alkalmazták. 
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A nyitások fogadását, ahogy ez jellemző is a modern röplabda játékra, a szélső ütő 

játékhelyen játszók és/vagy a liberó játékosok végezték. A 18 csapatból 4 nem alkalmazott a 

vizsgálat ideje alatt liberó játékost, pedig ez a mai röplabdában szinte elengedhetetlen 

lehetőség, hiszen kiváló alkalom a magas testalkattal rendelkezők (általában centerek) 

pihentetésére (a hálónál így feltehetőleg jobban tudnak teljesíteni) vagy a gyengébben 

védekező játékosok korlátlan cseréjére. A vizsgálatunkba bekerülő gyermek csapatoknál 

döntően a nyitás-fogadás minősége határozta meg a támadás végkimenetelét, tehát a feladó 

ritkán tudta korrigálni a pontatlan nyitás-fogadásokat. Ezzel szemben a serdülő csapatoknál 

egyes feladók többször javították, sőt olykor előnyükre is tudták fordítani társaik 

pontatlanságát.   

Összefoglalva tehát, a serdülő csapatoknál már fellelhetők a felnőtt csapatoknál használt 

taktikai elemek. A gyermek csoportokra még az egyszerűbb feladatmegoldások jellemzőek. A 

siker náluk a kevesebb hibázásban rejlik.   

Az egyéni teljesítmények vizsgálatakor 5 technikai elemet figyeltünk és a végrehajtás 

minősége alapján az elemeket 3 kategóriába soroltuk. A nyitás és a támadás esetében 

rögzítettük a közvetlenül pontot érőt, az ellenfél által megjátszható és a rontott 

labdamegjátszási módokat. A nyitás-fogadás és a feladás három minősítése a pontos, vagy 

tökéletes, a pontatlan, de még megjátszható és a rontott érintés. Végül a sánc esetében a 

labdával való érintkezés minőségénél megkülönböztettük a pontot érő technikát, azt, amikor a 

labda játékban maradt, és azt, amikor a sáncoló játékosról elpattant a labda, ezzel pontot 

„szerezve” az ellenfélnek.  A három minősítés alapján így meg tudtuk határozni minden 

játékos mérkőzésen szerzett pontjait (közvetlenül pontot szerezni támadásból, sáncolásból és 

nyitásból lehet), illetve az egyes technikai elemek végrehajtása során a teljesítményt minősítő 

kategóriák közötti arányt.  

A játékosokat a teljesítményük alapján (szerzett pontok, a minősítések aránya, a nyert és 

vesztett mérkőzéseken nyújtott teljesítményt is figyelembe véve) játékposztok szerint 

rangsoroltuk. A legjobban teljesítőket, azaz, akik a többiek teljesítményét jóval meghaladták, 

így a felállított rangsorunk első, vagy második helyére kerültek, kiemeltük. Ez alól kivételek a 

lány center és a liberó játékosok, akik közül a rangsor elsőjének teljesítményét sem tartottuk 

kiemelkedőnek, a vizsgált mérkőzések alapján. A lányoknál 5, a fiúknál 8 kiváló teljesítményt 

nyújtó játékost találtunk. A lányoknál 3 szélső ütőt (2 gyermek, 1 serdülő), 2 feladót (1 

gyermek, 1 serdülő), a fiúknál 2 centert (1 gyermek, 1 serdülő), 3 szélső ütőt (2 serdülő, 1 

gyermek), 2 feladót (1 serdülő, 1 gyermek) és 1 liberót.  
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A játékosok teljesítményét a táblázat mutatja. Az ütőknél feltüntettük a játékos 3 mérkőzésen 

szerzett pontjainak átlagát, az összes támadásból a pontot érőt százalékban, illetve az összes 

nyitás-fogadásból csak a tökéleteset, szintén százalékban. A táblázat a feladók előkészítő 

technikai elemeinek három minősítését százalékban, illetve a liberók nyitás-fogadásának 

három minősítését szintén százalékban mutatja meg. Ha azt akarjuk megtudni, hogy kik 

voltak a legjobb játékosok, akkor a sportág jellegének megfelelően a legmagasabb 

pontszámokat kell figyelembe vennünk.  

 

15. táblázat: A mérkőzéseken kiváló teljesítményt nyújtók eredményei 
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4. A kiváló teljesítményt nyújtó röplabdások profiljának felállítása 

 
A továbbiakban a mérkőzéseken kiváló teljesítményt nyújtó lány és fiú játékosok 

antropometriai paramétereit, motoros tesztekben nyújtott teljesítményeit, környezeti és 

személyiségi jegyeit, illetve az edzéseken nyújtott teljesítményüket és ezen belül a labdás 

ügyességüket elemezzük. (lásd. az előbbi 15. táblázat) 

Az 5 lány antropometriai adatait a vizsgálatunkban szereplő többi lány adataival összevetve 

azt tapasztaltuk, hogy a kiválasztott gyermek korosztályú (3 fő) lányok 24 paraméteréből 17 a 

49 gyermek lány átlaga felett volt, további 7 bőrredő értékük változó volt. A szélső2 lány 

bicepszen mért bőrredő értéke, a feladó2 lány alszáron mért értéke volt kisebb a korosztály 

átlagnál, míg a szélső3 lány minden bőrredő értéke a bicepszet kivéve jóval az átlag alatt volt. 

A szélső2 lány combkerülete a legnagyobb értékek között volt, és jelentős volt a hajlított és 

nyújtott felkar kerülete közötti eltérés is. A feladó2 lány vállszélessége a második 

legnagyobb, a szélső3 lány kézkerület értéke pedig a legnagyobb a korcsoportjában. A serdülő 

lányok (2 fő) közül a szélső1 játékos 17 antropometriai paramétere nagyobb volt az összes 

serdülő lány átlagánál, a feladó1-nek azonban minden értéke alatta maradt. A bőrredők közül 

a szélső1-nek a tricepszen, a lapocka alatt, a csípőn, és a combon mért értékei alacsonyabbak 

voltak, a többi pedig magasabb, a feladó1 játékosnak a hason és a combon mért bőrredő 

értékei az átlag felett, a többi pedig alatta maradt. A szélső1 lány hajlított és nyújtott 

felkarkerület közti értéke a legnagyobbnak bizonyult.  A testalkatuk alapján 4 lány (3 szélső 

ütő, 1 feladó) centrális, a másik feladó endo-mezomorf típusú volt. A biológiai és naptári 

koruk közötti eltérés nem tért el jelentősen egymástól. Motoros teszt eredményeiket tekintve a 

gyermek és a serdülő lányok a felülés teszten kívül minden tesztben az összes lány átlaga 

felett teljesítettek. A serdülő szélső ütő lány (szélső1) teljesítménye a 7 tesztből 4-ben kiváló 

volt, a többiek csak egy-két motoros próbában nyújtottak kiugró eredményeket. A 

továbbiakban megvizsgáltuk a játékosok testmagasságát, érintőmagas ugrását és testmagasság 

előrejelzését is. A szélső1 lány testmagassága 177,7 cm volt, érintőmagas ugrás eredménye a 

többiekét figyelembe véve átlagos, előrejelzésünk alapján testmagassága vélhetően 

megközelíti majd a 180,0 cm-t. A szélső2 lány 179,8 cm volt, érintőmagas ugrása eredménye 

gyenge, az előrejelzés szerint 182,5 cm lesz. A szélső3 lány testmagassága 168,1 cm, 

érintőmagas ugrás eredménye jó, de nem kiváló, az előrejelzés szerint 171,5 cm lehet felnőtt 

korára. A 2 feladó lány magassága 165,3 cm, illetve 163,2 cm, érintőmagas ugrásban az 

eredményük közepes, testmagasságukat előrejelezve 165,5, illetve 167,5 cm-t kaptunk.  



114 
 

Az edzők az 5 kiválasztott lányból a 3 ütőnek az edzésteljesítményét és labdás ügyességét 5-

ösre, kiválóra értékelte, a két feladónak az edzésteljesítményét 5-re, labdás ügyességét 4-re.  

A legjobbak versenyeredményei az eddigi utolsó táblázatunkból jól láthatóak, minthogy a  

szélső ütők esetében a nyitás, támadás, sáncból összeadandó pontszámaik a legmagasabbak 

voltak. A feladóknak alig voltak rossz feladásaik, és a szélső ütőknek is igen magas 

százalékban voltak értékelhetők a nyitás-fogadásaik.  

A környezeti és személyiségi tényezők vizsgálatakor a következőket tapasztaltuk:  

A lányok a röplabdázás előtt már több sportágat is kipróbáltak, szüleik vagy a testnevelő 

tanáruk hatására kezdtek el sportolni. Akit a testnevelő tanár javasolt, annak a sportolónak a  

célja a röplabdázással a szórakozás, hasznos időtöltés volt, akit a szülei bíztattak, a híres 

sportolóvá válás motivált. Három lánynak nem volt iskolán kívüli elfoglaltsága, a másik 

kettőnek is hetente csak egy. Közülük négyen heti 5 alkalommal jártak edzésre, egyikőjük a 

maximális 3-ra. Az edzésekre különbözőképp jutottak el a sportolók, egyedül, szülőkkel vagy 

csapattársakkal egyaránt. A szülői kérdőívből kiderült, hogy ez, időben 15 - 30 perc közötti 

időt jelentett. Mind az öt sportoló az edzőjével jó viszonyt folytatott, szerették, tisztelték.  

Az edzések hangulatát, a röplabdázáshoz szükséges szerek, eszközök minőségét és 

mennyiségét, illetve az edzéshelyszínt alkalmasnak találták a felkészüléshez. A 

csapattársakkal is mindenki jó viszonyt folytatott, így az edzések hangulatát is megfelelőnek 

tartották. Két röplabdásnak volt már sérülése, de ez nem befolyásolta őket a sportág 

folytatásában. A kiválasztott röplabdás lányok mindegyike szeretett volna továbbtanulni, és a 

tanulmányok folytatásával is röplabdázni. A továbbtanulási célok megalapozottnak tűntek, 

hiszen minden lány iskolai átlaga 4,5 vagy a feletti volt. Ezek a lányok Budapesten tervezték 

jövőbeni tanulmányaikat, ahol kiváló lehetőség nyílna a röplabdázás folytatására. 

Mindegyikőjük véleménye szerint szüleik támogatják sportpályafutásukat röplabda 

sportágban.  

A lányok közül négyen belvárosi lakótelepen laktak, egy lány belvárosi családi házban. A 

játékosok mindegyikének volt testvére. Az idősebb testvérek a vizsgálat alatt röplabdáztak, a 

fiatalabbak koruk miatt még nem választottak sportágat. A játékosok teljes mértékben 

élvezhették szüleik támogatását, akik elvárásként a szabadidő hasznos eltöltését, a rendszeres 

sportolást jelölték meg. A lányok szülei 45-50 évesek voltak, (egy lány nem élt együtt az 

édesapjával) a vizsgálat idejében sportoltak, heti 2-3 alkalommal vagy ritkábban, hetente. 

Iskolai tanulmányaik alatt az apák labdarúgók vagy röplabdások voltak, az édesanyák 

röplabdáztak vagy egy másik labdajátékot űztek. 
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A végzettség tekintetében kettő édesapa gimnáziumot, kettő szakközépiskolát, két édesanya 

főiskolát, egy egyetemet és kettő gimnáziumot fejezett be. A szülők, gyermekeik edzőjével jó 

viszonyt folytatott.  

A lányok személyiség jegyeit a következőképp ítéltük meg: Az edzéseken és a mérkőzéseken 

nyújtott teljesítményük, illetve az edzéslátogatásuk alapján a kiválasztott röplabdások 

mindegyike megfelelően motivált volt a sportága iránt, illetve a másodikra választott 

sportágában kellően kitartó. Jövőképükben is szerepet kapott a röplabda, ami tovább erősítette 

a siker elérése iránti attitűdjüket. Továbbá a mérkőzéseken láthatólag nem szorongtak, hiszen 

az edzéseken és a mérkőzéseken egyaránt kiváló teljesítményt tudtak nyújtani. A feladó 

játékosok mérkőzéseken elért kiemelkedő teljesítménye az ütő- védekező játékosok 

teljesítményétől, míg az ütő játékosok teljesítménye a feladók pontos feladatmegoldásától 

függtek, tehát mindegyikük együttműködő képessége megfelelő színvonalú volt. A csapaton 

belüli rivalizálást a csapattársakkal való jó baráti viszony kizárta, továbbá az edző iránti 

tisztelet is együttműködő képességüket erősítette. A játékosok sikerét még kreativitásuk, azaz 

a többieknél hatékonyabb feladatmegoldásuk befolyásolta. 

 

A mérkőzéseken nyújtott kiváló teljesítményük alapján 8 fiút emeltünk ki, 3 gyermek és 5 

serdülő korosztályút. A 3 gyermek fiú (szélső3, center2, feladó2) antropometriai 

tulajdonságait összehasonlítva a velük egy korosztályba tartozó, vizsgálatunkban szereplő 

társaikkal azt tapasztaltuk, hogy a 3 fiú 17 paramérete meghaladta a korosztály átlagot. A 7 

bőrredő érték 2 gyermeknél meghaladta, a 3. gyermeknél (center2) alul maradt az átlagnál. A 

serdülőknél 2 fiú megközelítette, de szinte egyik paraméterben sem érte el az átlagot (liberó, 

szélső2), a 7 bőrredő értékük is alacsonyabb volt a csoport átlagnál. A másik 3 fiú 17 

paraméter értéke magas volt, jóval meghaladta az átlagot, a bőrredő értékük is elérte a 

csoportátlagot, kivéve a csípőn, hason és a combon. A testalkat vizsgálatkor a gyermek 

korcsoportban 2 endo – mezomorf (szélső3, feladó2) és egy centrális típust (center2), a 

serdülőknél 4 centrális (szélső1,2, liberó, center1) és egy endo-mezomorf (feladó1) típusú fiút 

azonosítottunk. A biológiai és naptári koruk közötti eltérés nem tért el jelentősen egymástól.  

A fiúk motoros tesztekben nyújtott teljesítményének a korcsoport átlaggal való összevetése 

során azt tapasztaltuk, hogy a kiválasztott fiúk a felülés tesztek kivételével minden tesztben az 

átlag felett teljesítettek. Teljesítményük a felülés kivételével minden esetben a 4-es vagy az 5-

ös minősítésnek felelt meg. A szélső1 és szélső2 fiú mind a 7 tesztben a legkiválóbb 

eredményt érte el, a szélső3 pedig 5 tesztben.  



116 
 

A center1 6, a center2 4, a feladó1 is 4, a feladó2 mind a 7 tesztben, a liberó 3-ban nyújtott a 

korosztályának megfelelő legjobb eredményt. A szélső1 játékos testmagassága 186,7 cm volt, 

érintőmagas ugrás eredménye kiváló, az előrejelzés szerint testmagassága 191,5 cm lesz. A 

szélső2 játékos testmagassága 172,9 cm volt, érintőmagas ugrás eredménye kiváló, várható 

testmagassága 176,5 cm. A szélső3 röplabdás 180,1 cm volt, az érintőmagas ugrás teszt 

eredménye kiváló, testmagasság előrejelzése 194,5 cm. A center1 fiú 188,3 cm volt, 

érintőmagas ugrás eredménye kiváló, várható testmagassága 190,5 cm. A center2 176,3 cm 

volt, érintőmagas ugrása nem kiemelkedő, de még jónak értékelhető, várható magassága 

183,5 cm. A két feladó testmagassága 180,9 cm, illetve 171,5 cm, érintőmagas ugrásuk 

kiváló, várható testmagasságuk 182,5 és 178,5 cm. A liberó játékos 173,2 cm, érintőmagas 

ugrása kiváló, bár a liberó szerepkörben ez nem szükséges képesség. Várható testmagassága 

180,5 cm. A 8 fiú, edzéseken nyújtott teljesítménye az edzők értékelése alapján 5-ös, tehát 

kiváló minősítésű, ahogy a labdás ügyességük is.  

A legjobb fiúk versenyeredményei az eddigi utolsó táblázatunkból jól láthatóak, minthogy a 

szélső-, és a center ütők esetében a  nyitás, támadás, sáncból összeadandó pontszámaik a 

legmagasabbak voltak. A feladóknak alig voltak rossz feladásaik, és a védekezőknek (liberó) 

és a szélső ütőknek is igen magas százalékban voltak értékelhetők a nyitás-fogadásaik.  

A környezeti és személyiségi jegyek vizsgálatakor a lányokéhoz hasonló, pozitív jegyeket 

találtunk. E szerint a fiúk sportoltak már a röplabdázás előtt, voltak, akik labdarúgók voltak, a 

többiek több sportágat is kipróbáltak. A fiúkat főként a testnevelő tanár bíztatta a röplabda 

elkezdésére, illetve a barátok. 7 fiú célként a híres sportolóvá válás lehetőségét jelölte meg, 

egy röplabdás szórakozásnak, hasznos időtöltésnek gondolta kezdetben a felkészülést. Hat 

fiúnak nem volt iskolán kívüli elfoglaltsága, a másik kettőnek hetente kettő alkalommal. A 

fiúk hetente minimum 4-5 alkalommal jártak edzésre, ketten ennél többre is. Hat fiú az 

edzésekre egedül járt, gyalog, vagy tömegközlekedési eszközzel, ketten pedig csapattagokkal. 

Az edzésekre eljutni alkalmanként 15-30 percig tartott a sportolóknak. Az edzőikkel és a 

csapattársakkal jó viszonyt folytattak a vizsgálat alatt a játékosok, így az edzések hangulatát is 

egyértelműen megfelelőnek, jónak tartották.  

A röplabdázáshoz szükséges szerek, eszközök minősége és mennyisége, a terem 

felszereltsége a válaszok alapján alkalmas volt a felkészüléshez. A röplabdások 

mindegyikének volt már sérülése, de egyikük sem gondolkodott a sportolás befejezéséről. 

Mindegyik fiú tervezte a továbbtanulást, amit iskolai tanulmányaik lehetővé is tennének. A 

fiúk átlaga 3,7 - 4,7 között volt. Páran saját városukban maradna, még mások Budapesten 

tanulnának tovább.  
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Mindkét választás a röplabdázás folytatásának kedvező - ezt egyébként mindegyik fiú tervezte 

is. Mivel 7-en a híres sportolóvá válást tűzték ki célul, a röplabdázás folytatása ennek a célnak 

az eléréséhez egyébként is alapvető követelmény. A fiúk válaszai szerint a szüleik teljes 

mértékben támogatták őket sportpályafutásukban. Kettő fiúnál csak az édesanya válaszaira 

támaszkodhattunk, mert az édesapa nem élt együtt a családdal. A sportolók válaszainak 

elemzése után a szülőknek feltett kérdések válaszait is vizsgáltuk. 

Két fiú belvárosi családi házban, hárman belvárosi lakótelepen, ketten külvárosi családi 

házban, egy fiú pedig falun élt.  A fiúk közül kettőnek egyáltalán nem, a többieknek 2 testvére 

is volt, fiatalabb és idősebb is, akik közül a többség szintén röplabdázott. A fiúk is teljes 

mértékben élvezhették szüleik támogatását. A szülők fele híres sportolóként látná szívesen 

fiát, még a többiek csak a szabadidő hasznos eltöltése miatt örült annak, hogy fia sportol, 

röplabdázik. A szülők közül legalább az egyik sportolt a vizsgálat ideje alatt heti 2-3 

alkalommal, tehát rendszeresen. A tanulmányiak alatt is zömében sportoltak a szülők 

(legalább az egyik). A sportágak között előfordult a röplabda, a labdarúgás, az atlétika és a 

kézilabda is. Az édesapák fele szakmunkásképzőt végzett, másik fele egyetemet. Az 

édesanyák közül hárman egyetemet, ketten szakközépiskolát, ketten szakmunkásképzőt, egy 

édesanya gimnáziumot. A szülők 40-52 év közöttiek voltak, az edzőkkel jó viszonyt 

folytattak. 

A fiúk személyiségjegyeit a lányokéhoz hasonlóra tudtuk jellemezni. A fiúk mindegyikére 

jellemző volt a sportág iránti motiváció, talán még hangsúlyosabban, mint a lányoknál. 

Továbbá megfelelő kitartással rendelkeztek, siker orientáltak voltak. A mérkőzéseket 

elemezve azt tapasztaltuk, hogy kiválóan alkalmazták az együttműködést a játékosok, de a 

versengés, mind a csapattársakkal, mind az ellenféllel szemben, a fiúknál jobban 

megmutatkozott. A fiúkra sem volt jellemző a szorongás, de a kudarcot nehezebben viselték a 

lányoknál. Temperamentumosabbak és lendületesebbek voltak a vizsgálatunkban szereplő, 

másik nemet képviselő társaiknál. Amíg a lányok feladatmegoldására a kreativitás volt 

jellemző, a fiúkra inkább az erőfitotgatás.   

A sportolóknak és a szülőknek feltett ugyanazon kérdésekre megegyező válaszokat 

kaptunk mindkét féltől, a lányoknál és a fiúknál is. Ez azt bizonyíthatja, hogy a szülők jól 

ismerték gyermeküket, és nyomon követték sportpályafutásukat.  
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Összegezve: az összesen 13 kiváló röplabdás háromnegyedének 17 antropometriai 

paramétere a 24-ből átlag feletti volt. Testalkatuk centrális, illetve endo-mezomorf típusú. A 

dinamikus erőt és a gyorsaságot mutató próbákon mindannyian igen jól teljesítettek, a fiúk 

különösen kiválóan. A 13 főből csak 5 fiú testmagassága éri el az előrejelzés szerint a 

röplabdához szükséges értéket. Mindannyian jó környezeti feltételekkel rendelkeztek, 

motivációjuk és elkötelezettségük erős volt a röplabda iránt.  
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V. A KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE, A LEHETSÉGES FOLYTATÁS 

IRÁNYA 
 

Mint a disszertáció címében is egyértelműen kifejeződik, kutatásunk elsősorban azokat a 

vizsgálati eljárásokat kereste a röplabdás tehetségek kiválasztásához, melyek a prediktív 

validitás biztosítékai lehetnek. A vizsgálathoz kiválasztott szelekciós eljárásokkal szándékunk 

szerint a genetikai, a környezeti és a személyiség tényezőket is le akartuk fedni, minthogy a 

szakirodalom ezeket jelöli meg a tehetséget befolyásoló alaptényezőkként. Szándékunktól 

eltérően azonban jóval több és pontosabb adatokat tudtunk szerezni a genetikai tényezőkről, 

ezeken belül az antropometriai paraméterekről és a motoros képességekről, mint a környezeti 

és személyiség jellemzőkről. A genetikai tényezőkön belül sem sikerült a teljesnek vélt 

spektrumot átfogni, mivel a röplabdához olyan erősen kapcsolódó képességek, mint a térbeli 

látás és felfogás, illetve azok sebessége, a koncentráció és a figyelem irányítása, valamint az 

anticipáció nem szerepeltek a vizsgálatainkban. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy olyan 

méréseket, próbákat, teszteket és edzés-, mérkőzésértékelési szempontokat akartunk 

alkalmazni, melyeknek beválását a sporttehetség kiválasztásban a sporttudományi 

szakirodalom már egyértelműen bizonyította. Így azzal, hogy a kiválasztott hazai utánpótlás 

csapatokat a már bevált eljárásokkal vizsgáltuk, sikerült felállítani a köztük legjobban teljesítő 

sportolók profilját, kiegészítve a környezeti és személyiségjegyeiket vizsgáló saját két 

kérdőívünk válaszaiból nyert további jellemzőkkel. A profil felállításának az a jelentősége, 

hogy konkrét segítséget nyújt az edzők és más szakemberek számára a röplabda utánpótlás 

kiválasztásához, vagyis nagyobb biztonsággal lehet előrejelezni, hogy a vizsgált sportoló a  

jövőben élsportolóvá válik e. A kutatási eredmények hasznosságát az országos utánpótlás 

csapatok vezetője, valamint a magyar férfi röplabda válogatott csapat edzője is felismerte és 

az általunk használt vizsgálati eljárásokat az edzők továbbképzésének részévé tették 

Kétségtelen azonban, hogy a kutatás akkor lett volna teljes, hogyha nem csak a 

sporttudományi, hanem a sportpszichológiai szakirodalomban fellelhető vizsgálati fókuszokat 

is bevonjuk a szelekciós eljárásaink körébe. Ahogy már korábban utaltunk rá, pl. a térérzék 

vagy az anticipáció képességének vizsgálatát.  
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Ez utóbbi sportpszichológiai szempontsor lehet az, amely a kutatás lehetséges 

folytatásának irányát meghatározhatja. Ehhez mélységében kellene tanulmányozni az ide 

vonatkozó sportpszichológiai kutatásokat, a kutatások fókuszait, adatforrásait és eredményeit.  

Tekintettel arra, hogy ehhez a kutatási irányhoz nem csak sporttudományi, hanem 

sportpszichológiai szakértelemre is szükség van, az elgondolás megvalósítása inkább team-

ben, esetleg nemzetközi keretekben, mintsem egyénileg vizsgálva történhetne. Ha egy ilyen 

kutatás megvalósulhatna, eredményei tovább növelnék a prediktív validitás biztosítékait, 

vagyis biztonságosabban jeleznék előre a sporttehetségnek, illetve a röplabdás tehetségnek a 

genetikai jellemzői mellett, a környezeti hatások alatt formálódó személyiségvonásait is.  
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TÁBLÁZATOK, ÁBRÁK JEGYZÉKE 
Táblázatok: 

1. táblázat: Nemzetek felnőtt női röplabda játékosainak átlag testmagassága (Zhang, 

2012) 

2. táblázat: A populáció eloszlása csapatonként 

3. táblázat: 13-14 és 15-16 éves lányok antropometriai paraméterei 

4. táblázat: 13-14 és 15-16 éves fiúk antropometriai paraméterei 

5. táblázat: 13-14 és 15-16 éves lányok motoros tesztekben nyújtott teljesítménye 
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11. táblázat: A lányok testalkati típusa és a motoros tesztekben nyújtott teljesítménye 

közötti összefüggés vizsgálat 

12. táblázat: A fiúk testalkati típusa és a motoros tesztekben nyújtott teljesítménye 

közötti összefüggés vizsgálat 

13. táblázat: Lányok testmagasság előrejelzése játékposztok alapján 
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17. táblázat: Serdülő korcsoportú fiúk antropometriai paramétereinek és  

                motoros teszt eredményeinek összefüggése 

18. táblázat: Serdülő fiú csoportok motoros teljesítményének jellemzése 
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http://epubs.scu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1192&context=theses&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dzhang%2520y.%2520an%2520investigation%2520on%2520the%2520anthropometry%26source%3Dweb%26cd%3D1%26sqi%3D2%26ved%3D0CC4QFjAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fepubs.scu.edu.au%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D1192%2526context%253Dtheses%26ei%3DNYZEUbDVG4aJtQaApYH4CQ%26usg%3DAFQjCNH9zrFABNIgFsvUlr4tm_uHV5UUNw%26bvm%3Dbv.43828540%2Cd.Yms#search=%22zhang%20y.%20an%20investigation%20anthropometry%22
http://epubs.scu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1192&context=theses&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dzhang%2520y.%2520an%2520investigation%2520on%2520the%2520anthropometry%26source%3Dweb%26cd%3D1%26sqi%3D2%26ved%3D0CC4QFjAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fepubs.scu.edu.au%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D1192%2526context%253Dtheses%26ei%3DNYZEUbDVG4aJtQaApYH4CQ%26usg%3DAFQjCNH9zrFABNIgFsvUlr4tm_uHV5UUNw%26bvm%3Dbv.43828540%2Cd.Yms#search=%22zhang%20y.%20an%20investigation%20anthropometry%22
http://epubs.scu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1192&context=theses&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dzhang%2520y.%2520an%2520investigation%2520on%2520the%2520anthropometry%26source%3Dweb%26cd%3D1%26sqi%3D2%26ved%3D0CC4QFjAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fepubs.scu.edu.au%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D1192%2526context%253Dtheses%26ei%3DNYZEUbDVG4aJtQaApYH4CQ%26usg%3DAFQjCNH9zrFABNIgFsvUlr4tm_uHV5UUNw%26bvm%3Dbv.43828540%2Cd.Yms#search=%22zhang%20y.%20an%20investigation%20anthropometry%22
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1. melléklet: Szülői nyilatkozat 
Nyilatkozat 

Tisztelt Szülők! 

„A sporttehetségek azonosításának, kiválasztásának vizsgálata a röplabdában” témájú PhD 
disszertációmhoz 13-16 éves röplabdások több szempontú vizsgálatát végzem, melynek célja 
megállapítani, hogy az alkalmazott módszerek mennyire képesek előrejelezni a kiváló 
teljesítményt, illetve, hogy a vizsgált módszerek alkalmasak e a tehetséges fiatalok 
meghatározására a röplabdában. A vizsgálat adatait, és eredményeit felhasználom a PhD 
disszertációmhoz, amiben a vizsgált fiatalok név nélkül szerepelnek, betartva a személyi 
jogok védelmét.  

A vizsgálat az alábbi méréseket tartalmazza: 

1. Sportantropometriai mérés – a fiatalokat a test 24 pontján mérjük fájdalommentesen. A 
mérések segítségével megállapítható a várható felnőttkori testmagasság (+/- 3 cm 
pontossággal), a naptári és a biológiai kor közötti eltérés, a testösszetétel, és a testalkat. 

2. Általános motoros képességek mérése – tesztek a törzs, a kar, és a láb gyorserejének 
megállapítására. 

3. Sportágspecifikus tesztek – a röplabdázásra jellemző technikai elemek pontos 
végrehajtásának mérése, az edzésteljesítmény értékelése  

4. Szülői, sportolói háttérkérdőív – a szülők, a család és egyéb környezeti tényezők 
szerepének vizsgálata a sportpályafutásban. 

5. Mérkőzésteljesítmény értékelés – a játékosok beválásának vizsgálata a 
röplabdamérkőzéseken nyújtott teljesítmény alapján. 

A méréseket (1-3.) az edzőkkel való előzetes megegyezés alapján végezzük el. A kapott 

eredményeket az edzők rendelkezésére bocsájtjuk, illetve rajtuk keresztül a szülőket is 

tájékoztatjuk. 

Kérem Önöket, ha beleegyeznek a mérések elvégzésébe, ezt aláírásukkal jelezzék! 

 

Köszönettel: 

Biróné Ilics Katalin 

Főiskolai tanársegéd, a Haladás VSE-SzoESE női röplabda szakosztály vezetője  

 

A mérések elvégzését engedélyezem: 

                                                                                                      ………………………… 

szülő aláírása 

Gyermek neve:…………………………….            Életkora: ……év 
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2. melléklet: A sportolói kérdőív 

                               Név: 
                                   Csapat:    

 
Kérdőív 

Kedves Röplabdás! 

A kérdőív egy kutatás részét képezi, mely a röplabda utánpótlás-nevelés illetve a kiválasztás 
témájában készül. A kérdőív precíz kitöltésére kérlek, amely vélhetően hozzájárul a röplabda sport 
fejlődéséhez. 

Köszönettel: Biróné Ilics Katalin 

1. Életkorod: ………év 
 
2. Hány éves korban kezdtél szervezett keretek között sportolni?.................éves kor 
 

3. Sportoltál-e rendszeresen a röplabdázás előtt? 
 

         1. igen                                                         2. nem 

Ha igen, mi volt akkor a sportágad?(több válasz is megengedett)................................................ 

4. Jársz e iskolai vagy iskolán kívüli foglalkozásra/foglalkozásokra (szakkör, sportfoglalkozás stb.)? 
 

 igen                                nem 

Ha igen, kérlek, nevezd meg, és azt is hány alkalommal……………………………………….. 

   ………………..................................................... 

5. Miért kezdtél el röplabdázni? 

1. Tv, rádió, újságok hatására 
2. Testnevelő tanárom javasolta 
3. Szüleim bíztattak 
4. Barátaim hatására 
5. Sportoló példaképem volt 
6. Egyéb, éspedig……………………………………………………… 

 

7. Mi a célod a röplabdázással? 

1.   Új barátok szerzése 
2. Híres sportolóvá válás 
3. Szórakozás, hasznos időtöltés 
4. Pénzkereseti lehetőség 

8. Hány edzésen veszel részt egy héten?..........................db 
9. Hogy jutsz el az edzésekre?(kérlek, a legjellemzőbbet húzd alá) 

1. szüleid visznek autóval 
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2. egy családtag visz el 
3. egyedül járok valamely tömegközlekedési eszközzel 
4. gyalog járok 
5. barátokkal közösen megyünk 
6. egyéb, éspedig………………………………………………………………… 

 
9. Milyen viszonyod volt/van az edződdel / edzőiddel? 

A. Gyermek korosztályban 

1. szerettem, tiszteltem 2. elfogadtam 3. közömbös   4. változó  5. kifejezetten rossz 

B. Serdülő korosztályban 

1. szeretem, tisztelem 2. elfogadom 3. közömbös   4. változó  5. kifejezetten rossz 

10. Általában milyennek tartod az edzések hangulatát? 

1. zömében jó hangulatú      

2. ritkán jó hangulatú, zömében rossz érzések töltenek el           

3. unalmas     

4. kifejezetten rossz  

5. semleges     

11. Milyennek ítéled meg az edzéshez szükséges szereket, eszközöket? 
 

1. megfelelő számú,  és minőségű szerek és eszközök vannak 

2. megfelelő számú, de rossz minőségű szerek és eszközök vannak 

3. kevés, de jó minőségűek a szerek és az eszközök 

4. kevés, és rossz minőségű szerek és eszközök vannak 

12. Milyennek ítéled meg a terem alkalmasságát (méret, világítás stb.) a röplabdázásra? 

1. teljesen megfelelő a terem mérete, és a körülmények 

2. a terem kisebb hiányosságok ellenére jónak mondható 

3. a terem lehetőségei nem túl jók, de alkalmas a röplabdázásra 

4. nagyon rosszak a körülmények 

5. egyéb, éspedig……………………………………………………… 
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13. Milyen a csapattagokkal való kapcsolatod? 

1. igazán jó, mindenkivel jó a kapcsolatom 

2. jó, vannak közötte barátaim 

3. jó, de nincsenek igazi barátságok 

4. nem túl jó a kapcsolatom velük 

5. kifejezetten rossz 

14. Volt e már sérülésed, betegséged, ami miatt hosszabb időre ki kellett hagynod a sportolást? 
 

igen                           nem  

Ha igen, gondolkodtál e azon, hogy befejezed a sportpályafutásodat? 

igen                           nem 

15. Ha befejezed az iskolát, tervezed e a továbbtanulást? 
 

igen                            nem                             még nem tudom 

Ha igen, mely városban?................................................................... 

Ha más városban szeretnél tovább tanulni, tervezed e, hogy továbbra is röplabdázol? 

 

igen                           nem                              még nem tudom 

16.     Mit gondolsz, a szüleid mennyire támogatnak téged, abban, hogy röplabdázol?  
 

1. teljes mértékben támogatnak 
2. támogatnak, de más sportágnak jobban örülnének 
3. lehetőségeik szerint támogatnak 
4. nem támogatnak                                 
5.  ellenzik                                                 
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3. melléklet: Szülői kérdőív 

Kérdőív 

Tisztelt Szülő/Szülők! 

A sporttehetségek felkutatásának, kiválasztásának vizsgálatához készült szülői kérdőív célja 
felkutatni azokat a tényezőket, amelyek hatással vannak a röplabdások pályafutására. Kérem a 
kérdéseket figyelmesen olvassák el, és jelöljék meg az adott kérdésre azt a választ, amely a 
leginkább jellemző gyermekükre, és Önökre!A kérdőív kitöltése csak pár percet vesz igénybe! 

Válaszukat előre is köszönöm! 

Biróné Ilics Katalin 

1. A gyermek neve: ……………………………………………… 
 

2. Életkora: …………év 
 

3. Iskolai osztálya: ……………… 
 

4. Gyermekének az elmúlt két féléves iskolai átlaga:  
 
2011. első félév: ……………                    
 
2011. második félév: ……………….. 
 

5. A gyermek lakóhelye: 
- belváros, ezen belül: - családi házas övezet 

                                 - lakótelep 
- külváros, ezen belül: - családi házas övezet 

                                  - lakótelep   
- falu 
- község 
- tanya 
 

6. A családban a gyermekek száma: …………….. 
 
- Testvér/testvérek neme, életkora: ……………………….. 

 
7. Ha a testvér/testvérek sportolnak, a testvér/testvérek sportága/sportáguk: 

………………………………………………………………………………….. 

8. Hány éve röplabdázik gyermeke? ...................év  
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9. Sportolt e gyermeke rendszeresen a röplabdázás előtt? igen                               nem 

Ha igen, mi volt előtte a sportága?(ha több is volt, kérem, nevezze meg mindet) 

…………………………………………………………………………………………… 

10. Mi volt az oka annak, hogy gyermeke elkezdett röplabdázni?(kérem, csak egy választ 
jelöljön meg) 
- testnevelő tanár javasolta 
- barátok, ismerősök ajánlották 
- Önök ajánlották gyermeküknek 
- gyermekük saját döntése volt 
- nem volt más sportolási lehetőség 
- az edző válogatta ki gyermeküket 
- egyéb, éspedig…………. 

 
11. Ön/Önök szülőként mennyire támogatják gyermeküket a röplabdában?(kérem, csak 

egy választ jelöljenek meg) 
- teljes mértékben támogatom/-juk      
- támogatom/-juk, de más sportágnak jobban örülnék/nénk 
- lehetőségeink szerint támogatom/-juk 
- nem támogatom/-juk                                  
-  ellenezzük                                                 

 
12. Mit várnak el gyermeküktől a röplabda sportágban?(kérem a legjellemzőbbet húzza 

alá) 
- azt, hogy élvonalbeli, ezáltal elismert sportolóvá váljon 
- élvonalbeli játékosként megéljen belőle  
- hasznosan töltse a szabadidejét 
- azt, hogy rendszeresen sportoljon 
- egészségesen éljen 
- új barátokat szerezzen, közösségben legyen  
- egyéb, éspedig……………………………………………………………………… 

 
13. Hogy jut el gyermeke az edzésekre? (kérem, csak a leggyakoribbat jelölje meg) 

- Önök viszik autóval (apa vagy anya) 
- egy családtag viszi autóval (testvér, nagymama, nagypapa stb.) 
- Önök viszik autóbusszal, biciklivel, vagy egyéb közlekedési eszközzel 
- egy családtag viszi autóbusszal, biciklivel, vagy egyéb közlekedési eszközzel 
- csapattárs egyik szülője viszi gyermekét is 
- az edzés az iskolában, tanítás után van, így csak az edzés végére kell érte menni 
- egyedül jár gyermeke az edzésre 
- csapattárssal együtt megy gyermeke edzésre 
- egyéb, éspedig…………………………………………………………………….. 
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14. Mennyi időt vesz igénybe az edzésre való eljutás? 

………………….perc                       

15. Sportolnak e Önök jelenleg? 

Édesapa: igen               nem 

Édesanya: igen              nem 

Ha igen, milyen rendszerességgel? 

Édesapa: 

 naponta       heti 4-5 alkalommal    heti 2-3 alkalommal  hetente   havonta  alkalmanként 

Édesanya:  

naponta       heti 4-5 alkalommal    heti 2-3 alkalommal  hetente   havonta  alkalmanként 

16. Mit sportoltak iskolai tanulmányaik alatt?(több válasz is lehetséges) 

Édesapa: ……………………………………………………………………………….. 

Édesanya: ……………………………………………………………………………… 

17. Ha sportolt/-ak az iskolai tanulmányai/-k alatt, mi volt a legjobb eredménye/-ük az 
adott sportágban/sportágakban? 

Édesapa eredménye: ………………………………………………………………….. 

Édesanya eredménye: …………………………………………………………………. 

18. Az édesapa végzettsége: (kérem a megfelelőt aláhúzni)  
- főiskola 
- egyetem  
- gimnázium  
- szakközépiskola  
- szakmunkásképző 
- általános iskola 

 
19. Az édesanya végzettsége: 

- főiskola 
- egyetem     
- gimnázium 
- szakközépiskola     
- szakmunkásképző         
- általános iskola 
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20. Szülők foglalkozása: (kérem, a megfelelőt húzza alá) 

Édesapa: 

- vállalkozó: - közepes és nagyvállalkozó  

                    - diplomás szabadfoglalkozású (pl. ügyvéd, fogorvos)  

                    - egyéni vállalkozó, bt-jében, kkt-jában dolgozó, kisiparos, kiskereskedő  

                    - gazdálkodó, mezőgazdasági kisvállalkozó  

- alkalmazott: VEZETŐ:  

                       - felső vezető (főoszt. vez. és felette)  

                                            - középszintű vezető  

                                            - alsó vezető, csoportvezető, művezető  
                                           BEOSZTOTT:  
                                            - beosztott szellemi vagy értelmiségi 

                                            - egyéb szellemi, szolgáltató, kereskedő  

                                            - szakmunkás  

                                            - betanított- vagy segédmunkás  

                        - mezőgazdasági fizikai dolgozó, idénymunkás  

Édesanya: 

- vállalkozó: - közepes és nagyvállalkozó  

                    - diplomás szabadfoglalkozású (pl. ügyvéd, fogorvos)  

                    - egyéni vállalkozó, bt-jében, kkt-jában dolgozó, kisiparos, kiskereskedő  

                    - gazdálkodó, mezőgazdasági kisvállalkozó  

- alkalmazott: VEZETŐ:  

                       - felső vezető (főoszt. vez. és felette)  

                                            - középszintű vezető  

                                            - alsó vezető, csoportvezető, művezető  
                                           BEOSZTOTT:  
                                            - beosztott értelmiségi  

                                            - egyéb szellemi, szolgáltató, kereskedő  

                                            - szakmunkás  

                                            - betanított- vagy segédmunkás  

                        - mezőgazdasági fizikai dolgozó, idénymunkás 

 
21. Szülők életkora: 

Édesapa: ………….év 

Édesanya: ………év 
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22. Milyen az Önök kapcsolata az edzővel? 
 
- kifejezetten jó, baráti 
- kifejezetten jó, közvetlen  
- jónak mondható a viszony 
- nincs közvetlen kapcsolatuk 
- inkább rossznak mondható 

23. Kérem, ha van a témához fűződő észrevétele, esetleg javaslata, pár mondatban 
fogalmazza meg! 

 

 

 

4. melléklet: Edzésteljesítmény értékelő lap 

Név 1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 

1.  1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 

2.  1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 

3.  1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 

4.  1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 

5.  1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 

6.  1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 

7.  
 

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 

8.  
 

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 

9.  
 

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 

10.  
 

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 

11.  1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 

12.  
 

1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 
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5. melléklet: Mérkőzésteljesítmény értékelő lap 

      Név + Poszt Nyitás Nyitás- fogadás Támadás Feladás  Sánc Össz. 

ász k-n - p m - p m - p m - p m - 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

6. a, b  melléklet: Lányok antropometriai paramétereinek életkorral való szignifikáns 
összefüggése 

  TT TM Váll-
szélesség 

Mellkas 
szélesség 

Mellkas 
mélység 

Mellkas 
kerület 

Hajlított 
felkar ker. 

Élet-
kor 

Pearson 
Corr. 

,763** ,134** ,379** ,637** ,632** ,731*,* ,820*,* 

N 79 79 79 79 79 79 79 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

  Nyújtott 
felkar 
ker. 

Kéz- 
kerület 

Könyök- 
szélesség 

Térd- 
szélesség 

Tricepsz- 
redő 

Lapocka- 
redő 

Has- 
redő 

Élet-
kor 

Pearson 
Corr. 

,787*,* ,316*,* ,581** ,584** ,785** ,846** ,895** 

N 79 79 79 79 79 79 79 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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7. a, b  melléklet: Fiúk antropometriai paramétereinek életkorral való szignifikáns 
összefüggése 

 Pearson 
Corr. 

TT TM Váll- 
szélesség 

Mellkas 
szélesség 

Mellkas 
mélység 

Crista- 
szélesség 

Mellkas 
ker. 

Hajlított 
felkar 
ker. 

Nyújtott 
felkar 
ker. 

Alkar- 
ker. 

Csukló- 
ker. 

Életkor 
 

 ,555** ,624** ,571** ,557** ,552** ,416** ,541** ,472** ,462** ,564** ,429** 

N 
 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

8. melléklet: A lányok életkora és a motoros tesztekben nyújtott teljesítménye közötti 
összefüggés 

      

 
18 

méteres 
futás 

Medicinl. 
lökés 
előre 

Helyből  
távolugrás 

Medicinl. 
dobás 
hátra 

Felülés Érintőmagas 
ugrás 

Legyező 
futás 

Életkor 
 

Pearson Correlation -,109 ,177 ,207 ,385** ,036 ,250* ,039 

Sig. (2-tailed)        

N 76 76 76 76 76 76 76 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

9. melléklet: A fiúk életkora és a motoros tesztekben nyújtott teljesítménye közötti 
összefüggés 

      

 
18 

méteres 
futás 

Medicinl. 
lökés 
előre 

Helyből 
távolugrás 

Medicinl. 
dobás 
hátra 

Felülés Érintőmagas 
ugrás 

Legyező 
futás 

Életkor Pearson Corr. Sig (2) -,599** ,800** ,627** ,794** ,260* ,590** -,435** 

        

N 62 62 62 62 62 62 62 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 
 
 

 Pearson 
 Corr. 

Kéz 
ker. 

Comb 
ker. 

Alszár 
ker. 

Boka 
ker. 

Könyök 
szél. 

Térd 
szél. 

Alszár-
redő 

Bicepsz-
redő 

Tricepsz-
redő 

Lapocka 
alatti 
redő 

Csípő- 
redő 

Has- 
redő 

Comb 
redő 

Életkor 
 

 ,527** ,448** ,384** ,245 ,998** ,996** -,372** -,330** -,265* ,082 -,106 -,048 -,254* 

N 
 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 
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10. melléklet: 13-14 éves lányok motoros tesztekben nyújtott teljesítményeinek klaszter 
analízise 

 

 

 

 

 

 

 

Klaszter 

Teszt 

 1 2 3 4 5 

N    Eredmény Fő Eredmény Fő Eredmény Fő Eredmény Fő Eredmény Fő 

18 m.futás 

N 

48 

48 

3,74 3 3,54 10 3,33 14 3,25 16 3,09 5 

Med.labda 

lökés előre 

N 

48 

 

48 

3,085 5 3,506 14 3,974 22 4,426 6 4,876 1 

Helyből 

távolugrás 

N 

48 

 

48 

1,366 3 1,494 4 1,707 18 1,928 17 2,099 6 

Med.labda 

dob.hátra 

N 

48 
 
 
48 
 

4,455 4 5,598 12 6,529 15 7,572 14 8,599 3 

Felülés 

(Sit-up) 

N 

48 

 

48 

15 7 21 15 27 19 33 6 36 1 

É.magas 

ugrás 

N 

48 

 

48 

26,10 3 32,35 13 38,34 25 44,40 5 48,45 2 

Legyező 

futás 

N 

48 

 

48 

 

21,26 

1  

19,19 

13 17,83 20  

16,48 

12  

15,11 

2 
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11. melléklet: 15-16 éves lányok motoros tesztekben nyújtott teljesítményeinek klaszter 
analízise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klaszter 

Teszt 

 1 2 3 4 5 

N    Eredmény Fő Eredmény Fő Eredmény Fő Eredmény Fő Eredmény Fő 

18 m.futás 

N 

28 

28 

3,55 4 3,37 11 3,25 8 3,09 4 2,94 1 

Med.labda 

lökés előre 

N 

28 

 

28 

3,244 3 3,647 5 4,099 17 4,456 2 5,006 1 

Helyből 

távolugrás 

N 

28 

 

28 

1,600 2 1,766 9 1,907 10 2,058 5 2,167 2 

Med.labda 

dob.hátra 

N 

28 
 
 
28 

5,846 5 7,189 13 8,311 7 9,885 2 10,508 1 

Felülés 

(Sit-up) 

N 

28 

 

28 

13 1 17 1 21 10 27 13 31 3 

É.magas 

ugrás 

N 

28 

 

28 

29,70 1 34,22 4 39,28 12 44,96 9 50,25 2 

Legyező 

futás 

N 

28 

 

28 

24,59 1 19,85 3 19,07 6 17,27 14 15,80 4 
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12. melléklet: 13-14 éves fiúk motoros tesztekben nyújtott teljesítményeinek klaszter 
analízise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klaszter 

Teszt 

 1 2 3 4 5 

N    Eredmé

ny 

Fő Eredmé

ny 

Fő Eredmé

ny 

Fő Eredmé

ny 

Fő Eredmé

ny 

Fő 

18 m.futás 

N 

34 

34 

3,76 2 3,61 2 3,42 4 3,15 18 2,96 8 

Med.labda 

lökés előre 

N 

34 

 

33 

3,135 2 3,611 8 4,524 12 5,107 9 5,964 2 

Helyből 

távolugrás 

N 

34 

 

34 

1,449 4 1,652 3 1,839 9 2,069 15 2,336 3 

Med.labda 

dob.hátra 

N 

34 
 
 
34 

4,342 3 5,741 10 8,110 11 9,989 8 12,150 2 

Felülés 

(Sit-up) 

N 

34 

 

34 

14 2 23 9 28 16 34 5 41 2 

É.magas 

ugrás 

N 

34 

 

33 

27,68 4 34,81 8 40,23 11 47,56 5 50,80 5 

Legyező 

futás 

N 

34 

 

34 

22,65 1 20,30 1 18,60 7 16,38 20 14,93 5 
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13. melléklet: 15-16 éves fiúk motoros tesztekben nyújtott teljesítményeinek klaszter 
analízise 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klaszter 

Teszt 

 1 2 3 4 5 

N    Eredmény Fő Eredmény Fő Eredmény Fő Eredmény Fő Eredmény Fő 

18 m.futás 

N 

28 

28 

3,46 1 3,15 3 3,00 10 2,86 11 2,74 3 

Med.labda 

lökés előre 

N 

28 

 

28 

4,635 2 4,977 4 5,525 7 5,996 10 6,434 5 

Helyből 

távolugrás 

N 

28 

 

28 

1,682 1 1,975 3 2,223 14 2,445 5 2,579 5 

Med.labda 

dob.hátra 

N 

28 
 
 
28 

8,566 3 9,810 3 11,525 11 12,446 9 14,739 2 

Felülés 

(Sit-up) 

N 

28 

 

27 

23 2 25 7 29 7 33 8 36 3 

É.magas 

ugrás 

N 

28 

 

28 

31,05 2 40,13 3 46,06 10 52,63 7 58,63 6 

Legyező 

futás 

N 

28 

 

28 

19,34 1 17,92 1 16,67 6 15,51 12 14,70 8 
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14. melléklet: 13-14 éves lányok antropometriai paraméterei és a medicinlabda lökés előre 
tesztben nyújtott teljesítménye közötti összefüggés (Pearson korreláció) 

    TT 
Mellkas-
mélység 

Crista-
szélesség 

Mellkas
-kerület 

Felkar 

hajlítva 
Alkar-
kerület 

Csukló
-

kerület 

Comb
kerület Alszár

kerület 
Boka-
kerület 

Térd-
szélesség 

Medicin- 

labda 

lökés 

előre 

Pearson 
Corr. 

,714** ,623** ,596** ,660** ,558** ,650** ,624** ,621** ,639** ,587** ,640** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

15. melléklet: 13-14 éves lányok antropometriai paramétereinek összefüggése a 18 
méteres futással és az érintőmagas ugrással (Pearson korreláció) 

    
TM TT 

Comb- 

kerület 

Alszár-
kerület 

Boka- 

kerület 

Alszár 

redő 

Tricepsz- 

redő 

Comb-
redő 

Csípő- 

redő 

18 méteres 

futás 

Érintő- 

magas 

ugrás 

Pearson Corr. ,320* ,422** ,414** ,421** ,397** ,450** ,506** ,395** ,486** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 47 47 47 47 47 47 47 
47 

47 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

16. melléklet: A faktorelemzés helytállóságának vizsgálata (KMO és Bartlett – féle teszt) 
a 13-14 éves lány röplabdások körében 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,899 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 1568,644 

df 276 

Sig. ,000 

 



156 
 

17. melléklet: Faktor mátrix (13-14 éves lány) 

 

18. melléklet: A három faktor és a motoros tesztek eredményei közötti összefüggés 
vizsgálat a 13-14 éves lányoknál 

  

Felülés Helyből 
távol ugrás 

Medicinl. 

lökés 

előre 

Medicinl. 

dobás 
hátra 

Érintőmagas 

ugrás 

Legyező 

futás 

18 m. 

futás 

1. faktor 
 

Pearson 

Corr. 

-,082 -,114 ,658** ,538** ,016 ,233 ,162 

Sig. (2-
tailed) 

,583 ,444 ,000 ,000 ,914 ,115 ,277 

N 47 47 47 47 47 47 47 

2. Faktor Pearson 
Corr. 

-,029 -,378** ,178 -,051 -,317* ,122 ,376** 

Sig. (2-
tailed) 

,845 ,009 ,230 ,735 ,030 ,412 ,009 

N 47 47 47 47 47 47 47 

3. Faktor 
 

Pearson 
Corr. 

-,288* ,112 ,256 ,180 ,140 ,089 ,241 

Sig. (2-
tailed) 

,050 ,453 ,082 ,227 ,349 ,552 ,103 

N 47 47 47 47 47 47 47 
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19. melléklet: Hány klaszterbe soroljuk a gyermek korcsoportú (13-14 éves) lányokat az 

antropometriai tulajdonságaik alapján (Ward módszer) 

 

4 Klaszter 
Klaszter Gyakoriság Gyakoriság 

% 
Kumulált 
gyakoriság% 

1 19 38,8% 38,8% 
2 10 20,4% 59,2% 
3 15 30,6% 89,8% 
4 5 10,2% 100,0% 

Összesen 49 100,0%  
3 Klaszter 

1 29 59,2% 59,2% 
2 15 30,6% 89,8% 
3 5 10,2% 100,0% 

Összesen 49 100,0%  
2 Klaszter 

1 29 59,2% 59,2% 
2 20 40,8% 100,0% 

Összesen 49 100,0%  
 

20. melléklet: A 4 klaszterbe sorolt, 13-14 éves lányok motoros tesztben nyújtott 
teljesítményei 

 

(Ward 

Method) 

Mean 
1. csoport 

   legnagyobb    
testméretűek 

Mean 
2. csoport 
legkisebb 

testméretűek 

Mean 
3. csoport 

átlagos 
testméretűek 

Mean 
4. csoport 

átlagos 
testméretűek 

Mean 
Total 

Felülés 21,60000 25,50000 24,21429 24,94444 24,48936 

Helyből 
távolugrás 

1,64260 1,85160 1,76843 1,83144 1,79684 

Medicinl. 
lökés előre 

4,25260 3,40590 4,00043 3,81483 3,82968 

Medicinl. 
dobás hátra 

6,94860 5,89970 6,87786 6,58400 6,56472 

18 méteres 
futás 

3,5660 3,2810 3,3414 3,3100 3,3404 

Érintőmagas 
ugrás 

35,6600 32,8100 33,4143 33,1000 33,404 

Legyező 
futás 

17,89200 16,93200 18,34214 18,03500 17,87660 
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21. melléklet: 15-16 éves lányok antropometriai paraméterei és a két medicinlabdás  
tesztben nyújtott teljesítménye közötti összefüggés 

 
TT TM 

Váll-
szél. 

Mellkas-
szél. 

Crista 
szél. 

Mellka
s ker. 

Felkar 
kerület 
hajlítva 

Felkar 
kerület 
nyújtva 

Csukló 
ker. 

Kéz 
ker. 

Alkar 
ker. 

Medicin
l 

lökés 
előre 

Pearson 
Corr. 

 
,869** ,537** ,555** ,835** ,838** ,872** ,765** 

 
,734** 

 
,831** ,813** ,830** 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Medicin
l 

dobás 
hátra 

Pearson 
Corr. 

 
 

,684** ,356 ,346 ,598** ,676** ,562** ,639** ,566** ,641** ,679** ,617** 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

22. melléklet: 15-16 éves lányok további antropometriai paraméterei és a két 
medicinlabdás tesztben nyújtott teljesítménye közötti összefüggés 

 Boka 
ker. 

Könyök 
szél. 

Comb 
ker. 

Alszár 
ker. 

Térd 
szél. 

Bicepsz
- 

redő 

Alszár
- redő 

Tricepsz-
redő 

Csípő 
redő 

Has- 
redő 

Comb- 
redő 

Medicin
l 
lökés 
előre 

Pearson 
Corr. 
 

,772** ,770** ,717** ,813** ,784** ,575** ,375* 

 
,617** ,594** ,636** ,599** 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Medicin
l 
dobás 
hátra 

Pearson 
Corr. 
 

,565** ,586** ,588** ,679** ,668** ,352 ,495** ,488** ,432* ,426* ,457* 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

23. melléklet: 15-16 éves lányok antropometriai paraméterei és a 18 méteres futás illetve 
az érintőmagas ugrás tesztben nyújtott teljesítménye közötti összefüggések 

 

    

Lapocka- 

redő 
Csípőredő Hasredő Combredő 

Boka- 

kerület 

Alszár 

redő 

Tricepsz- 

redő 

Comb-
redő 

18 méteres 

futás 

Érintőmagas 

ugrás 

Pearson Corr. ,386* ,375* ,375* ,420* ,397** ,450** ,506** ,395** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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24. melléklet: A faktorelemzés helytállóságának vizsgálata (KMO és Bartlett – féle teszt) 
a 15-16 éves röplabdás lányoknál 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,774 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 995,326 

df 276 

Sig. ,000 

 
 
 

25. melléklet: Faktor matrix (15-16 éves lányok) 
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26. melléklet: A három faktor és a motoros tesztek eredményei közötti összefüggés 
vizsgálat a 15-16 éves lányoknál 

  Felülés Helyből 
távol ugrás 

Medicinl. 
lökés 
előre 

Medicinl. 
dobás 
hátra 

Érintőmagas 
ugrás 

Legyező 
futás 

18 m. 
futás 

1. faktor 
 

Pearson 
Corr. 

-,129 -,087 ,460* ,261 ,281 ,044 ,142 

Sig. (2-
tailed) 

,504 ,655 ,012 ,171 ,140 ,820 ,461 

N 28 28 28 28 28 28 28 

2. Faktor Pearson 
Corr. 

-,035 -,162 ,766** -,581** ,037 ,146 ,037 

Sig. (2-
tailed) 

,219 ,401 ,000 ,001 ,848 ,449 ,848 

N 28 28 28 28 28 28 28 

3. Faktor 
 

Pearson 
Corr. 

,149 -,428* ,189 ,369* ,142 ,051 ,281 

Sig. (2-
tailed) 

,440 ,021 ,326 ,049 ,461 ,793 ,140 

N 28 28 28 28 28 28 28 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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27. melléklet: Hány klaszterbe soroljuk a serdülő korcsoportú (15-16 éves) lányokat az 
antropometriai paraméterek alapján (Ward módszer) 

4 klaszter 
Klaszter Gyakoriság Relatív 

gyakoriság 
% 

Kum. Rel. 
Gyakoriság 
% 

1 1 3,33% 3,33% 
2 16 53,33% 56,67% 
3 1 3,33% 60,00% 
4 12 40,00% 100,00% 

Összesen 30 100,00%  
3 klaszter 

1 2 6,67% 6,67% 
2 16 53,33% 60,00% 
3 12 40,00% 100,00% 

Összesen 30 100,00%  
2 klaszter 

1 2 6,67% 6,67% 
2 28 93,33% 100,00% 

Összesen 30 100,00%  
 
 

28. melléklet: A három klaszterbe sorolt, 15-16 éves lányok motoros tesztben nyújtott 
teljesítménye 

Ward Method Mean Mean Mean Mean 

1.  
csoport 

legnagyobb 
testméretek 

2. 
csoport 

legkisebb 
testméretek 

3. 
csoport 

átlagos 
testméretek 

Total 

 Felülés 24,50000 24,18750 23,81818 24,06897 

  Helyből 
távolugrás 

1,82050 1,95638 1,77864 1,87959 

 Medicinlabda 
lökés előre 

4,77700 3,72881 4,15782 3,96383 

 Medicinlabda 
dobás hátra 

9,45750 7,07706 7,74336 7,49397 

 Érintőmagas 
ugrás 

34,4000 32,7250 33,6000 33,1724 

 Legyezőfutás 18,31500 17,79250 18,24818 18,00138 

18 méteres futás 3,4400 3,2725 3,3600 3,3172 
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29. melléklet: 13-14 éves fiúk antropometriai paraméterei és a két medicinlabdás tesztben 
nyújtott teljesítménye közötti összefüggések 

  Medicinlabda 
lökés előre 

Medicinlabda 
dobás hátra 

Testtömeg Pearson Correlation 0,875** 0,781** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 33 34 

Testmagasság Pearson Correlation 0,835** 0,769** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 33 34 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 

30. melléklet: 13-14 éves fiúk kézkerületének kapcsolata a motoros tesztekben nyújtott 
teljesítményeikkel 

  
Felülés Helyből 

távolugrás 

Medicinlabda 
lökés  
előre 

Medicinlabda 
dobás  
hátra 

Érintőmagas 
ugrás 

Legyező 
futás 

Kézkerület Pearson 
Correlation 

,416* ,647** ,523** ,603** -,693** -,427* 

Sig. (2-
tailed) 

,015 ,000 ,002 ,000 ,000 ,012 

N 34 34 33 34 34 34 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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31. melléklet: A faktorelemzés helytállóságának vizsgálata (KMO és Bartlett – féle teszt) 
a 15-16 éves röplabdás lányoknál 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,807 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 1148,583 

df 276 

Sig. ,000 

 
32. melléklet: Faktor matrix (13-14 éves fiúk) 
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33. melléklet: A két faktor és a motoros tesztben nyújtott teljesítmények közötti 
összefüggés vizsgálat a 13-14 éves fiúknál 

  1. faktor 2. faktor 

18 méteres futás Pearson Correlation -,491** ,539** 

Sig. (2-tailed) ,003 ,001 

N 34 34 

Felülés Pearson Correlation ,151 -,299 

Sig. (2-tailed) ,395 ,086 

N 34 34 

Helyből távolugrás Pearson Correlation ,421* -,545** 

Sig. (2-tailed) ,013 ,001 

N 34 34 

Medicinlabda lökés előre Pearson Correlation ,885** ,025 

Sig. (2-tailed) ,000 ,888 

N 33 33 

Medicinlabda dobás hátra Pearson Correlation ,812** -,126 

Sig. (2-tailed) ,000 ,477 

N 34 34 

Érintőmagas ugrás Pearson Correlation ,615** -,448** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,009 

N 33 33 

Legyező futás Pearson Correlation -,294 ,404* 

Sig. (2-tailed) ,092 ,018 

N 34 34 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 

 

 



165 
 

34. melléklet: Hány klaszterbe soroljuk a gyermek korcsoportú (13-14 éves) fiúkat az 
antropometriai paramétereik alapján (Ward módszer) 

4 klaszter esetén 

  Gyakoriság Százalék Kumulált 
százalék  1 12 35,3% 35,3% 

2 9 26,5% 61,8% 
3 11 32,4% 94,1% 
4 2 5,9% 100,0% 

Összesen 34 100,0%   

3 klaszter esetén 

1 12 35,3% 35,3% 
2 11 32,4% 67,6% 
3 11 32,4% 100,0% 

Összesen 34 100,0%   

2 klaszter esetén 

1 23 67,6% 67,6% 
2 11 32,4% 100,0% 

Összesen 34 100,0%   

 

 

35. melléklet: A 3 klaszterbe sorolt, 13-14 éves fiúk motoros tesztben nyújtott 
teljesítménye 

Ward method 

Mean 

1. csoport 
legnagyobb 
testméretek 

Mean 

2. csoport 
legkisebb 
testméretek 

Mean 

3. csoport 
átlagos 
testméretek 

mean 

Total 

Felülés 26,22222 28,16667 

 

27,81818 27,50000 

Helyből távolugrás 1,84222 1,84025 

 

2,09409 1,92806 

Medicinlabda lökés 
előre 

4,96089 3,74275 

 

4,79382 4,44666 

Medicinlabda dobás 
hátra 

9,08911 6,02833 

 

8,49827 7,73822 

Érintőmagas ugrás 32,6667 32,2778 31,00 31,9844 

Legyező futás 17,20333 17,02222 16,37909 16,86906 

18 méteres futás 3,2236 3,2667 3,1000 3,1988 
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36. melléklet: 15-16 éves fiúk antropometriai paraméterei és a két medicinlabdás tesztben 
nyújtott teljesítménye közötti összefüggés vizsgálat 

 TT Könyök-
szél. 

Váll-
szél. 

Mellkas- 
szél. 

Alkar- 
ker. 

Crista- 
szél. 

Mellkas- 
ker. 

Felkar 
ker. 

nyújtva 
Medicinlabda 

lökés előre 

Pearson 
Corr. 

,526** ,263 ,593** ,565** ,684** ,509** ,509** 

 

,567** 

 N 

 

28 28 28 28 28 28 28 28 

Medicinlabda 
dobás hátra 

Pearson 
Corr. 
 
 
CCorr. 

,465* ,504** ,434* ,402* ,673** ,488** ,370 
 

,525** 
 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

37. melléklet: 15-16 éves fiúk 7 bőrredő értékének összefüggése négy motoros tesztben 
nyújtott teljesítményükkel 

 Alszár-
redő 

Bicepsz- 
redő 

Tricepsz- 
redő 

Lapocka 
alatti 
redő 

Csípő-
redő 

Has-
redő 

Comb-
redő 

18 méteres 
futás 

Pearson 
Corr. 

,611** ,645** ,556** ,446** ,525** ,548** ,544** 
 

N 
 

28 28 28 28 28 28 28 

Helyből 
távolugrás 
 

Pearson 
Corr. 
 
 
CCorr. 

-,663** -,627** -,650** -,590** -,616** ,638** ,641** 
 

N 28 28 28 28 28 28 28 

Érintőmagas 
ugrás 

Pearson 
Corr. 

,611** ,645** ,556** ,446** ,525** ,548** ,544** 

N 
 28 28 28 28 28 28 28 

Legyező 
futás 

Pearson 
Corr. 
 

,505** ,497** ,442** ,409** ,536** ,539** ,492** 

N 
 28 28 28 28 28 28 28 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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38. melléklet: A faktorelemzés helytállóságának vizsgálata (KMO és Bartlett-féle teszt) a 
15-16 éves röplabdás fiúknál 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,759 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 866,384 

df 276 

Sig. ,000 

 

 

39. melléklet: Faktor matrix (15-16 éves fiúk) 
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40. melléklet: A három faktor és a motoros tesztek eredményei közötti összefüggés 
vizsgálat a 15-16 éves fiúknál 

  Felülés Helyből 
távolugrás 

Medicinl. 
lökés 
előre 

Medicinl. 
dobás hátra 

Érintőmagas 
ugrás 

Legyező 
futás 

18 m. 
futás 

1. faktor 
 

Pearson 
Corr. 

-,122 -,764** -,043 -,053 ,604** ,549** ,604** 

Sig. (2-
tailed) 

,544 ,000 ,828 ,788 ,001 ,002 ,001 

N 27 28 28 28 28 28 28 

2. Faktor Pearson 
Corr. 

-,117 ,126 ,541** ,399** -,037 ,082 -,037 

Sig. (2-
tailed) 

,563 ,523 ,003 ,035 ,853 ,677 ,853 

N 27 28 28 28 28 28 28 
3. Faktor 

 
Pearson 
Corr. 

-,025 -,081 ,404* ,490** ,011 -,239 ,011 

Sig. (2-
tailed) 

,903 ,682 ,033 ,008 ,954 ,220 ,954 

N 27 28 28 28 28 28 28 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

41. melléklet: Hány klaszterbe soroljuk a 15-16 éves fiúkat az antropometriai 
paramétereik alapján (Ward módszer)   

4 klaszter 

Klaszter Gyakoriság Relatív 
gyakoriság % 

Kumulált Rel. 
Gyakoriság % 

1 14 50,00% 50,00% 
2 8 28,57% 78,57% 
3 5 17,86% 96,43% 
4 1 3,57% 100,00% 

Összesen 28 100%  
3 klaszter 

1 14 50,00% 50,00% 
2 8 28,57% 78,57% 
3 6 21,43% 100,00% 

Összesen 28 100%  
2 klaszter 

1 22 78,57% 78,57% 
2 6 21,43% 100,00% 

Összesen 28 100,00%  
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42. melléklet: A három klaszterbe sorolt, 15-16 éves fiúk motoros tesztben nyújtott 
teljesítménye 

 Mean 
1. csoport 

néhány paraméter 
kivételével a 
legnagyobb 
testméretekkel 
rendelkezők 

Mean 
2. csoport 

a legkisebb 
testméretekkel 
rendelkezők 

Mean 
3. csoport 

egyes 
paraméterekben 
átlagos, 
másokban a 
legnagyobb 
értékekkel 
rendelkezők 

Mean 
 
Total 

Felülés 28,33333 29,53846 
 

30,12500 29,4444 

Helyből 
távolugrás 

2,05483 2,33315 
 

2,36800 2,28163 

Medicinlabda 
lökés előre 

5,95883 5,40654 
 

5,96963 5,69611 

Medicinlabda 
dobás hátra 

11,80633 10,88946 
 

12,77638 11,65230 

18 méteres 
futás 

3,04330 2,90860 
 

2,94380 2,9475 

Érintőmagas  
ugrás 

30,4333 29,0308 
 

29,4375 29,463 

Legyező 
futás 

16,68333 15,73385 
 

15,12250 15,76370 

 

43. melléklet: Az akcelerált lányok motoros tesztekben nyújtott teljesítményeinek 
összefüggés vizsgálata  

      

 18 m. 
futás 

Helyből 
távol- 
ugrás 

Medicinl. 
lökés 
 előre 

Felülés Medicinl. 
dobás 
 hátra 

Érintőmagas 
ugrás 

Legyező 
futás 

Akcelerált 
lányok 

Pearson 
 Corr. 
 

-,075 
 
 

,130 ,092 ,144 -,055 ,142 ,088 

Sig. (2-tailed) ,596 ,353 ,514 ,304 ,696 ,312 ,971 

         N 23 23 23 23 23 23 23 
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44. melléklet: A retardált lányok motoros tesztekben nyújtott teljesítményeinek 
összefüggés vizsgálata 

      

 
18 m. 
futás 

Helyből 
távol-ugrás 

Medicinl. 
lökés 
 előre 

Felülés Medicinl. 
dobás  
hátra 

Érintő- 
magas 
ugrás 

Legyező 
futás 

Retardált 
lányok 

Pearson Corr. 
 
 

-,247 
 
 

,091 ,433* -,222 ,430* -,057 ,088 

Sig. (2-tailed) ,255 ,680 ,039 ,309 ,041 ,796 ,971 

         N 23 23 23 23 23 23 23 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
45. melléklet: Az akcelerált fiúk motoros tesztekben nyújtott teljesítményeinek 

összefüggés vizsgálata 
      

 
18 m. 
futás 

Helyből 
távol-
ugrás 

Medicinl. 
lökés 
 előre 

Felülés Medicinl. 
dobás hátra 

Érintő-
magas 
ugrás 

Legyező 
futás 

Akcelerált 
fiúk 

Pearson Corr. 
 

,030 
 
 

,029 -,020 ,054 ,040 -,103 ,117 

Sig. (2-tailed) ,858 ,862 ,920 ,748 ,814 ,543 ,485 

         N 38 38 38 38 38 38 38 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

46. melléklet: A retardált fiúk motoros tesztekben nyújtott teljesítményeinek összefüggés 
vizsgálata 

      

 
18 m. 
futás 

Helyből 
távol- 
ugrás 

Medicinl. 
lökés  
előre 

Felülés Medicinl. 
dobás 
 hátra 

Érintő-
magas 
ugrás 

Legyező 
futás 

Retardált 
fiúk 

Pearson Corr. 
 

,520* 
 
 

-,546* -,198 -,318 -,558* -,650** ,483 

Sig. (2-tailed) ,039 ,029 ,480 ,249 ,025 ,006 ,058 

         N 38 38 38 38 38 38 38 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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