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Wyniki przeprowadzonych badañ dowodz¹, i¿ reakcje emocjonalne
nosz¹ charakter indywidualny i s¹ zale¿ne od dynamiki sfery
emocjonalnej oraz sytuacji ¿yciowej, w jakiej aktualnie znajduje
siê zawodnik.

Ariadna Lupul-Nawrocka

Emocje i ich wp³yw
na efektywnoæ startów
m³odego sportowca
Po omówieniu danych pimiennictwa na temat emocji przedstartowych Autorka
rozwa¿a treciowy aspekt stresu emocjonalnego zawodnika, opieraj¹c siê na
badaniach, przeprowadzonych za pomoc¹ testu M. Luschera, na grupie kajakarzy (uczniów SMS). Wybrane do dalszej analizy dwa przypadki ukazuj¹ indywidualny charakter reakcji emocjonalnych, zale¿ny od sytuacji ¿yciowej, w jakiej
aktualnie znajduje siê zawodnik, i dynamiki jego sfery emocjonalnej. W zwi¹zku
z tym Autorka wskazuje na potrzebê szczegó³owej analizy ka¿dego przypadku celem wykrycia róde³ trudnoci i zastosowania odpowiednich rodków dla
zapobie¿enia ewentualnym szkodom w rozwoju psychiki i osobowoci m³odego
zawodnika.
S£OWA KLUCZOWE: psychologia sportu  emocje  stany przedstartowe.

Wprowadzenie
Rzeczywistoæ rywalizacji sportowej
mo¿na opisywaæ i interpretowaæ w kategoriach psychologii poznawczej, móSport Wyczynowy 2005, nr 1-2/481-482

wi¹cej, i¿ oczekiwania, przekonania,
wspomnienia cz³owieka wp³ywaj¹ na
jego zachowanie (11). Interpretacja
zdarzeñ jest niewiadoma, automatyczna i wywo³uje okrelone reakcje emo-
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cjonalne, które wp³ywaj¹ na sposób
dzia³ania jednostki.
Proces kszta³towania siê subiektywnego obrazu przysz³ego zadania sportowego rozpoczyna siê w momencie
uwiadomienia sobie planowanego
uczestnictwa w zawodach. Pobudzenie
emocjonalne, na pocz¹tku niskie lub na
rednim poziomie, wzrasta wraz ze zbli¿aj¹cym siê terminem startu (2). Emocje modyfikuj¹ czynnoæ odpowiednich struktur orodkowego uk³adu nerwowego, nasilaj¹c poziom pobudzenia,
zwiêkszaj¹c efektywnoæ procesów
nerwowych le¿¹cych u pod³o¿a niezmiernie z³o¿onych procesów psychofizjologicznych (6). Przy negatywnym
znaku emocji (tzw. stresie chronicznym)
zmiany w stanie pobudzenia emocjonalnego mog¹ uniemo¿liwiaæ prawid³owe
dzia³anie. Reakcje fizjologiczne, bêd¹ce podstaw¹ mobilizacji do aktu ruchowego (wyrzut do krwi amin katecholowych i hormonów kory nadnerczy,
zmiany metaboliczne, przypieszenie
pracy serca i wzrost cinienia têtniczego krwi, itp.), gdy zostan¹ niewykorzystane, mog¹ staæ siê czynnikiem wspó³sprawczym niektórych chorób.
Szczególn¹ w³aciwoci¹ emocji
jest ich wartoæ antycypacyjna  przygotowanie organizmu do oczekuj¹cego
go (przewidywanego) obci¹¿enia. Emocje powoduj¹ mobilizacjê rezerw ustrojowych niezbêdnych do podjêcia wysi³ku trwaj¹cego d³ugo lub krótkotrwa³ego, lecz intensywnego. Jest to zwi¹zane z wyzwalaniem emocji przez bodce niespecyficzne (warunkowe) oraz ³atwoci¹ warunkowania zmian wegetatywnych im towarzysz¹cych (13). Psy-
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chologia posi³kuje siê tu pojêciem stanu
flow  optymalnej gotowoci umys³u,
systemu nerwowego do wykonania danej
czynnoci. Chodzi o to, by zawodnik
skupi³ siê tylko na tych informacjach,
które s¹ istotne dla wykonania danej
czynnoci. Idealny przep³yw informacji
miêdzy umys³em a cia³em spowoduje, ¿e
zawodnik wykona ca³e dzia³anie p³ynnie,
jakby bez ¿adnego wysi³ku (1).
Ujmuj¹c emocje w szerszym kontekcie ich relacji do poznania czy motywacji, podkrela siê zwi¹zek emocji z okrelonymi procesami psychicznymi, takimi
jak procesy orientacyjne, procesy oceny
wartoci i u¿ytecznoci (13). Decyduj¹c¹ rolê odgrywaj¹ tutaj zjawiska wystêpuj¹ce w kontaktach miêdzyludzkich, takie jak: opieka i bezpieczeñstwo, przynale¿noæ do grupy, mi³oæ, szacunek, to¿samoæ i realizacja siebie. S¹ one zwi¹zane z psychologicznymi potrzebami organizmu i wyranie ugruntowane w jego
funkcjonowaniu, z czego zreszt¹ wynika
si³a dzia³añ ukierunkowanych na realizacjê tych podstawowych wartoci. Emocja
to subiektywny stan psychiczny, powsta³y w wyniku wiadomej lub niewiadomej
oceny zdarzenia, jako istotnie wp³ywaj¹cego na cele i interesy jednostki.1
Wraz z osi¹ganymi wynikami (lub ich
brakiem) zmienia siê stosunek otoczenia
do zawodnika. Staje on wobec okrelonych wymagañ, co sk³ania go do oceny
swoich mo¿liwoci oraz formu³owania
nowych celów. W naszym spo³eczeñstwie dominuje schemat wychowania
m³odego cz³owieka poprzez wykazywa1Mellibruda

L.: Zdrowa osobowoæ  czêæ II.
Miesiêcznik Remedium, www.psychologia.edu.pl, 2003.
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nie mu, ¿e jest gorszy. Ma to wzbudziæ
jego motywacjê. Pora¿ki motywuj¹ do
dalszego rozwoju, czyni¹ zawodnika silniejszym pod warunkiem, ¿e nale¿y on
do grona szczêliwców, którzy posiadaj¹ w sobie silny, wewnêtrzny trzon, zbudowany dziêki wierze we w³asne umiejêtnoci potwierdzane stale przez rodziców i przyjació³.
M³odzi sportowcy, oceniaj¹c siebie
na tle grupy, czêsto popadaj¹ w skrajnoci. Gdy nie mog¹ sprostaæ w³asnym
aspiracjom, dochodzi u nich do obni¿enia samooceny i silnych prze¿yæ emocjonalnych (8), uniemo¿liwiaj¹cych
efektywny wystêp na zawodach. Emocjonalny dyskomfort powoduje, ¿e pojawiaj¹ siê lêki, poczucie zagubienia,
nadwra¿liwoæ w sytuacjach pora¿ki
itp. (5). Znaczenie maj¹ tu tak¿e czynniki indywidualne, takie jak typ uk³adu
nerwowego lub aktualny stan organizmu, wp³ywaj¹ce na zachowanie jednostki i jej stosunek do otoczenia. Niemo¿noæ dostosowania siê do wymagañ
danego etapu ¿ycia i kariery mo¿e spowodowaæ nawet rezygnacjê z uprawiania sportu. Trafne rozpoznanie i stworzenie warunków, u³atwiaj¹cych adaptacjê, pozwala zapobiec wielu negatywnym konsekwencjom (5). Kluczowe
znaczenie ma tutaj pozytywne nastawienie trenera. Powinien on mieæ wiadomoæ znaczenia wzmocnieñ pozytywnych (10). Wskazanie prawid³owo wykonanych czêci zadania, podkrelenie
maksymalnego wysi³ku  nawet jeli
nie przyniós³ wymiernego sukcesu, na
przyk³ad w postaci medalu  chroni
przed zani¿aniem samooceny przez zawodnika, motywuj¹c go do dalszej pra-
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cy. Oddzia³ywanie wychowawcze nie
mo¿e opieraæ siê na ukrywaniu sprzecznoci, lecz na pokazywaniu perspektyw
ich przezwyciê¿enia. Sprzecznoci i trudnoci obiektywne mog¹ mieæ wtedy nawet pozytywny charakter wychowawczy
i mog¹ przyczyniaæ siê do zorganizowania osobowoci, zamiast j¹ dezorganizowaæ (14).
Dlaczego podczas startu w zawodach
m³ody sportowiec nie potrafi osi¹gn¹æ
tak dobrego wyniku jak na treningu? Co
powoduje, ¿e umiejêtnoci nagle malej¹? Odpowied znajduje siê w umyle
zawodnika, w sposobie jak postrzega on
otaczaj¹cy go wiat, co jest dla niego
wa¿ne, co czuje, myli i widzi, gdy startuje, czyli w treci emocji. Specyficzny
treciowy element przes¹dza zarówno
o natê¿eniu pobudzenia emocjonalnego, jak i o dzia³aniu emocji (motywuj¹cym b¹d destrukcyjnym), a wiêc
tak¿e o behawioralnych i kognitywnych
aspektach zachowania siê w sytuacjach
stresowych. Z tego powodu mówi siê
niekiedy, szczególnie w literaturze psychologicznej, o stresie emocjonalnym.
Psychofizjologiczna treæ jest szczególnie wa¿na dla efektywnej dzia³alnoci
cz³owieka w ekstremalnych warunkach
i zale¿na od kompletu sta³ych osobowych
charakterystyk oraz aktualnego stanu
psychicznego uwarunkowanego aktualn¹
sytuacj¹.
Specyfika emocji przejawia siê, zarówno na poziomie ni¿szym, reaktywnym, organizacji procesów psychicznych, jak równie¿ na wy¿szym, cechuj¹cym siê zachowaniem ukierunkowanym na cel (9). Ten drugi obejmuje dwa
elementy:
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 niespecyficzny (pobudzenie zwi¹zane

z aktywizacj¹ mózgu),
 specyficzny (treciowy  uchwycenie
relacji miêdzy dop³ywaj¹cymi informacjami).
Dalsze moje rozwa¿ania dotycz¹
treciowego aspektu stresu emocjonalnego. Ich podstaw¹ ród³ow¹ s¹ badania, przeprowadzone metod¹ analizy
indywidualnych przypadków z u¿yciem
testu M. Luschera, na grupie kajakarzy (uczniów SMS), 3 z których wybra³am dwa dla zobrazowania tematu.

Metoda badañ
Teoretyczn¹ podstaw¹ zastosowanej
metody jest za³o¿enie o indywidualnym
stylu reagowania na czynniki zewnêtrzne i rozumienie osobowoci jako jednoci indywidualnej i spo³ecznej. Przyjmuje siê, ¿e temperament (okrelany fizjologicznymi w³aciwociami systemu
nerwowego) oraz spo³eczne aspekty
dzia³alnoci cz³owieka stanowi¹ o rozwoju jego psychiki, okrelaj¹ sposoby
samorealizacji (12). Metoda oparta na
tych za³o¿eniach pozwala na analizê
zwi¹zku z³o¿onych cech konstytucjonalnych z typem reagowania na rodo-

wiskowe wp³ywy, stopieñ podporz¹dkowania im lub sprzeciwu za pomoc¹ sposobów obrony w³aciwych dla danej
osobowoci.
Emocjonalno-dynamiczne cechy
okrelaj¹ podstawowe ukierunkowanie
motywów i wp³ywaj¹ na styl mylenia.
Wraz ze wzrostem wartoci zwyciêstwa dla zawodnika odpowiednio narasta te¿ intensywnoæ psychicznego napiêcia. Test M. Luschera okrela stopieñ adaptacji do wymogów (wp³ywu)
otoczenia, warunkuj¹cy efekty dzia³alnoci, pomaga tak¿e dostrzec ród³a
emocjonalnych problemów, dobraæ
sposoby indywidualnego postêpowania, a tak¿e rejestrowaæ zmiany dyspozycji wewnêtrznej i stanu emocjonalnego (12).
Zastosowany test pozwala oceniæ:
poziom
psychicznego przygotowania

sportowca do oczekuj¹cej go walki
na zawodach;
 procesy motywacyjne;
 procesy emocjonalne przed startem
i podczas zawodów;
 odpornoæ psychiczn¹ zawodników
na trudnoci i nie przewidziane przeszkody powstaj¹ce podczas zawodów.
Tabela 1

Biograficzny i psychofizjologiczny opis predyspozycji
do uprawiania kajakarstwa klasycznego
Zawodnik A

Zawodnik B

Wiek  15 lat
Sta¿ zawodniczy  6 lat
Predyspozycje do uprawiania kajakarstwa
klasycznego (fizyczne, motoryczne i techniczne)
 na wysokim poziomie.

Wiek  15 lat
Sta¿ zawodniczy  6 lat
Predyspozycje do uprawiania kajakarstwa
klasycznego (fizyczne, motoryczne i techniczne)
 na wysokim poziomie.

3Autorka

dziêkuje Panu Edwardowi Aplowi  szefowi i g³ównemu trenerowi szko³y mistrzostwa
sportowego w Czechowicach-Dziedzicach  za umo¿liwienie przeprowadzenia badañ.
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W dalszej analizie wykorzystujê wyniki badañ sportowców o podobnych
parametrach (tab. 1).

Wnioski z badañ
Najlepszych sportowców ró¿ni od
pozosta³ych psychofizjologiczny stan
przedstartowy. Faza przygotowania siê
do dzia³ania wymaga osi¹gniêcia opty-

malnego poziomu pobudzenia psychofizycznego. Stan tego pobudzenia zale¿y
od aktualnej oceny sytuacji i w³asnych
mo¿liwoci zawodnika, jego osobowoci
i indywidualnych sposobów radzenia
sobie ze stresem.
Zestawienie wyników badañ (tab. 2-6)
ukazuje ró¿ny psychologiczno-emocjonalny stan zawodnika A, który wygryTabela 2

Ukierunkowania, albo te cechy zachowania,
które wynikaj¹ z potrzeb podmiotu badania w danym momencie.
Inaczej mówi¹c: Czego obiekt pragnie i do czego d¹¿y
Zawodnik A

Zawodnik B

Dzieñ przed  samoocena: spokojny
Ch³onie wszystko, co zdolne jest wywo³aæ u niego silnie pobudzenie.
Stara siê tak¿e sam silnie pobudzaæ otoczenie
i zainteresowaæ je sw¹ osobowoci¹, rzucaæ siê w oczy. Stara
siê utrzymywaæ otoczenie w aurze swojego uroku i wp³ywów.
Powodowany uczuciami w dzia³aniach, tak sprytnie nimi
manipuluje, by nie zagroziæ swoim szansom na sukces,
a zarazem nie poderwaæ wiary w siebie u innych.
Pragnie interesuj¹cych i wzruszaj¹cych spotkañ i zdarzeñ.
Mo¿e bardzo podobaæ siê otoczeniu, zjednuj¹c je sobie szczerym
zainteresowaniem. Ma bardzo rozwiniêt¹ wyobraniê, lubi
fantazjowaæ i marzyæ.
Przed startem  samoocena: boi siê, ¿e przegra;
spala siê; przejmuje siê konkurencj¹.
Z uporem ledzi postawione przed sob¹ cele i nie pozwala sobie na
¿adne odejcia od wyznaczonej drogi. Pragnie utwierdziæ siê w swych
racjach, przezwyciê¿aj¹c piêtrz¹ce siê przeszkody. Osi¹gniêcie sukcesu
jest dla niego potwierdzeniem umiejêtnoci bronienia swych racji.
Po powrocie  samoocena: za³amany
Pragnie sukcesu, podniety, ¿ycia pe³nego wra¿eñ. Chce zrzuciæ pêta
niepewnoci, swobodnie rozwijaæ siê, ujarzmiaæ wszystkich i ¿yæ
ca³¹ pe³ni¹. Lubi kontaktowaæ siê z innymi. Entuzjasta, otwarty
na wszystko, co nowe i nowoczesne.
Ma rozleg³e zainteresowania. Stara siê poszerzyæ pole swojej
dzia³alnoci. W przysz³oæ patrzy z optymizmem.

Dzieñ przed  samoocena:
nie spala siê, gdy¿ wie,
¿e jego przygotowanie nie
pozwoli na wielkie wyniki.
Cierpi z powodu wszelkich
wp³ywów, które uwa¿a
w danym momencie za
nieprzyjemne. Protestuje
przeciwko nim i wymaga,
¿eby pozostawiono go
w spokoju.
Przed startem  brak
samooceny
Cierpi z powodu wszelkich
wp³ywów, które uwa¿a
w danym momencie za
nieprzyjemne. Protestuje
przeciwko nim i wymaga,
¿eby pozostawiono go
w spokoju.
Po powrocie  samoocena:
2 km  rednio;
1 km  wyjecha³ siê
(moja ocena: zadowolony,
¿e da³ z siebie wszystko).

Dzieñ przed  badanie wieczorem tu¿ po³o¿eniem siê spaæ (start nastêpnego dnia rano);
przed startem  tu¿ przed zejciem na wodê po rozgrzewce;
po powrocie  zaraz po zejciu z wody (oko³o 5 min po przekroczeniu linii mety).
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Tabela 3

Cechy ukierunkowania, które realizuj¹ siê w danej sytuacji
Zawodnik A

Zawodnik B

Dzieñ przed  samoocena: spokojny
Ma nadziejê, przejawiaj¹c czujnoæ i ostro¿noæ, na poprawê swojej
pozycji wród ludzi.
Przed startem  samoocena: boi siê, ¿e przegra; spala siê;
przejmuje siê konkurencj¹. Obdarzony bogat¹ wyobrani¹ i czu³y.
Gotowy do nie obci¹¿aj¹cych, pobudzaj¹cych uczucia, kontaktów.
Wszystko, co nieobyczajne lub zwi¹zane z przygodami, wywo³uje
u niego zainteresowanie.
Po powrocie  samoocena: za³amany
Wykorzystuje swój czar, nalega na realizacjê swoich pragnieñ.
Potrzeby, które okazuj¹ mu inni, uznaje za trudne, wymagaj¹ce
bardzo du¿ego wysi³ku.
Z racji swych (wygórowanych lub nie zaspokojonych) ambicji ci¹gle
niezadowolony z biegu zdarzeñ. Proponuje ich poprawê. Przy tym
ma nadziejê poprawiæ swoj¹ pozycjê, podnieæ swój presti¿,
zwiêkszyæ szacunek do siebie.

W³adczy lub obdarzony
w³adz¹ zajmowanego
stanowiska. Uwa¿a, ¿e
inni przeszkadzaj¹ mu
w przejawianiu
inicjatywy i ¿e
wystêpuj¹ce trudnoci
bêd¹ poddawaæ jego
poprzednie sukcesy
w w¹tpliwoæ. Jednak¿e
z uporem trzyma siê
swoich roszczeñ, szuka
drogi i rodków dla
pokonania przeciwnoci
w realizowaniu swoich
zamiarów.
Tabela 4

Cechy postêpowania, które realizuj¹ siê w danej sytuacji
Zawodnik A

Zawodnik B

Przejawia pretensje w stosunku do bliskich mu
ludzi, chce, ¿eby z nim postêpowano niezwykle
delikatnie. Z powodu tego uprzedzenia
pozostaje wewnêtrznie izolowanym i niezdolnym
do ustanowienia serdecznych kontaktów.
Ma wysokie wymagania w stosunku do sfery
emocjonalnej, chce ¿yæ w bliskich stosunkach,
nie wymagaj¹cych od niego jednak
jakichkolwiek g³êbszych uczuæ.

Mocno prze¿ywa w³asne emocje, jest
egocentryczny. Wra¿liwy w reagowaniu na
wydarzenia zewnêtrzne, ale bardzo dra¿liwy,
³atwo go obraziæ.
Chce uczestniczyæ w prze¿yciach emocjonalnych,
dzieliæ uczucie z innymi tak, jak czuje siê
osamotniony i wyobcowany. Z powodu
egocentryzmu jest obraliwy, ale stara siê unikaæ
otwartych konfliktów.

wa, od zawodnikaB, który nie odnosi
sukcesów.
Widzimy diametralne rozbie¿noci
zarówno gdy chodzi o treæ emocji, jak
i problemy, z jakimi aktualnie siê borykaj¹.
Uzyskane wyniki pozwalaj¹ dostrzec istotn¹ rolê treci emocjonal-

nych w osi¹ganiu sukcesu sportowego zawodników. Efektywny wystêp
w zawodach jest uwarunkowany
przebiegiem ró¿norodnych procesów
i funkcji psychicznych oraz kierunkiem i poziomem rozwoju reakcji psychofizycznych w danej chwili dzia³alnoci sportowej.
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Tabela 5

Neurotyczny komponent
Zawodnik A

Zawodnik B

Fizjologiczna interpretacja
Stres, wywo³any brakiem
akceptacji dla zakazów lub
ograniczeñ.
Psychologiczna interpretacja
Sprzeciwia siê jakiemukolwiek
naciskowi ze strony innych
i wymaga niezale¿noci. Chce
sam szukaæ i podejmowaæ
decyzje, wyci¹gaæ swoje wnioski.
Nienawidzi monotonnoci i
przeciêtnoci, czuje wstrêt do
schematycznego bezosobowego
podejcia. Chce, aby wszyscy
uwa¿ali za najbardziej
autorytetowy jego pogl¹d.
Trudno mu siê przyznaæ, ¿e nie
ma racji. Aby uznaæ punkt
widzenia innych, musi zdobyæ siê
na du¿y wysi³ek. D¹¿y,
rozwijaj¹c swoje zdolnoci,
do przejawiania siebie jako
osobowoci i wyró¿niania siê
dziêki swoim sukcesom.
Podsumowanie
Potrzeba niezale¿noci i uznania
jego doskona³oci.

Fizjologiczna interpretacja
Stres, wywo³any usi³owaniem skrycia niepokoju i trwogi pod
mask¹ pewnoci siebie i bezpieczeñstwa.
Psychologiczna interpretacja
Obecna sytuacja przyjmowana jest jako nieprzyjemna.
Odczuwa osamotnienie i niewiarê w zwi¹zku z tym, ¿e nie mo¿e
staæ siê cz³onkiem spo³ecznoci, zadawalaj¹cej jego wysokie
wymagania. Chce wyró¿niæ siê z grupy. Odczucie izolacji rodzi
niepomiern¹ potrzebê kontaktów. Jej przydaje g³ówne
znaczenie, zapominaj¹c o wszystkim pozosta³ym, zawê¿a siê
kr¹g jego zainteresowañ. Nawet fizyczne przyjemnoci
odchodz¹ na dalszy plan. Z powodu d³ugotrwa³ego d¹¿enia
do realizacji tej potrzeby (trening) d³ugotrwale znajduje siê
w stanie napiêcia i mo¿e staæ siê niezmiernie rozdra¿nionym.
Z drugiej strony, ta potrzeba w kontakcie przeczy jego
wyobra¿eniu o sobie, zgodnie z którym on zwykle kontroluje
swoje pragnienia. Tak¿e innym chce udowodniæ oryginalnoæ
swojego charakteru. Dlatego próbuje st³umiæ w kontakcie
z innymi ludmi, niewiadomie pojawiaj¹cy siê strach niepe³nej
wartoci, udaj¹c bezpieczn¹ pewnoæ siebie i wewnêtrzne
zdecydowanie. Próbuje zdobyæ szacunek otoczenia za pomoc¹
czego niezwyk³ego. Postêpuje, jak siê jemu wydaje,
z niezale¿noci¹ i nonszalancj¹, przy czym ka¿dy, kto krytycznie
odnosi siê do podobnego postêpowania, styka siê z lekcewa¿¹c¹
obojêtnoci¹. Jednak¿e za sztuczn¹ obojêtnoci¹ skrywana jest
chêæ sukcesu i uznania otoczenia.
Podsumowanie
Rozczarowanie, wiod¹ce do udawanej obojêtnoci.
Tabela 6

Podstawowy problem, który rozwi¹zuje podmiot
Zawodnik A

Zawodnik B

Sama dzia³alnoæ dostarcza mu
zadowolenia. Chce, ¿eby za jego
osi¹gniêcia w dzia³alnoci szanowano
go i uznawano.
Wszystko to, co niezwyk³e, oryginalne,
w tym i ludzie z jakimi wydawa³oby
siê zdolnociami, sprawiaj¹ na nim
silne wra¿enie. Stara siê przejmowaæ
te cechy, którymi siê zachwyca, i
postêpuje oryginalnie.

Potrzeba szacunku, który pozwoli³by jemu graæ
jak¹kolwiek wa¿n¹ rolê i zdobyæ sobie markê, sta³y siê
imperatywne. Wymaga, ¿eby uwaga wszystkich
koncentrowa³a siê na nim i odmawia grania bezosobowej
lub drugoplanowej roli.
Rozczarowanie i obawa, ¿e wyznaczanie jakichkolwiek
nowych celów jest bezsensowne, wywo³uj¹ trwogê,
uczucie pustki i pogardy dla samego siebie. Do tego
ostatniego nie chcia³by siê przyznawaæ. Ukrywa to,
postêpuje z otoczeniem wyzywaj¹co i samowolnie.
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Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonych badañ
ukazuj¹ indywidualny charakter reakcji emocjonalnych, zale¿nych od sytuacji ¿yciowej, w jakiej aktualnie znajduje siê zawodnik, oraz od dynamiki
sfery emocjonalnej. Zró¿nicowanie rodzajów i czasu wystêpowania objawów
zale¿y od indywidualnych cech psychiki zawodnika, specyfiki danej konkurencji oraz warunków, w jakich rozgrywana jest rywalizacja sportowa.
Opisane badania wzbogacaj¹ znajomoæ funkcjonowania psychiki m³odych
sportowców w dzia³alnoci sportowej
(trening, start w zawodach). Mog¹ one
przyczyniæ siê do lepszego zrozumienia
przez trenerów i dzia³aczy sportowych,
jak wa¿ne jest stosowanie ju¿ we wczesnych etapach szkolenia indywidualnej
pracy z zawodnikami, uwzglêdniaj¹cej
ró¿nice osobowociowe i treci emocji
prze¿ywanych przez ich podopiecznych.
Sukces zawodnika rozpoczyna siê bowiem w jego umyle.

Pimiennictwo
1. Blecharz J.: Psychologiczne wspomaganie
 zakres i skutecznoæ (rozmowa z A. PacPomarnackim). Kraków 15 marca 2002.
www.portal psychologiczny.pl

2. Gracz J., Sankowski T.: Psychologia sportu. Poznañ 1995. AWF.
3. Karolczak-Biernacka B.: Studia nad zachowaniem siê sportowca w sytuacji trudnej. Warszawa 1986. Sport i Turystyka.
4. Kitajew-Smyk L. A.: Psychologia stresu.
Wroc³aw 1989. Ossolineum.
5. K³odecka-Ró¿alska J., Pa¿elski D.: Psychoprofilaktyka w krytycznych okresach
kariery sportowej dorastaj¹cych dziewcz¹t
i ch³opców. Medycyna Sportowa 2002,
nr 7.
6. Koz³owski S.: Granice przystosowania.
Warszawa 1986. Wiedza Powszechna.
7. Lupul-Nawrocka A.: Emocje w sytuacji
startowej. Nie publikowana praca magisterska (2003).
8. £apiñska R., ¯ebrowska M.: Wiek dorastania [w:] M. ¯ebrowska (red.), Psychologia
rozwojowa dzieci i m³odzie¿y. Warszawa
1977. PWN.
9. Obuchowski K.: Kody orientacji i struktura procesów emocjonalnych. Warszawa
1982. PWN.
10. Pa³aszyñska R.: Wybrane techniki oddzia³ywania psychologicznego stosowane w sporcie wyczynowym. Medycyna Sportowa
1996, nr 63.
11. Rosenhan D. L. Seligman M. E.: Psychopatologia. Warszawa 1994. Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
12. Sadovnicova L.: Mened¿ment i psychodiagnostyka. Opole 1996. Politechnika
Opolska.
13. Terelak J. F.: Psychologia stresu. Bydgoszcz 2001. Oficyna Wydawnicza Brand.
14. Tomaszewski T.: Z pogranicza psychologii i pedagogiki. Warszawa 1970. PZWS.

