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"Bekövetkezik és megvalósulóban 

van a pszichológiai és az élettan, 

a szubjektiv és az objektiv való-

ság természetes és elkerülhetet-

len közeledése..." 

/I.P. Pavlov/ 

I. BEVEZETÉS 

A tudományos-technikai forradalom hatása a gazda-

sági életre, az azzal szorosan összefüggő iskolai ta-

nulásra az utóbbi időben világszerte felgyorsult. Pon-

tosabban a  legujabb.felfedezések igen rövid idő belül 

a. termékek minőségét, mennyiségét és a termelés felté-

teleit j .avitják. . 

A sport sem maradt ki ebből a fejlődésből, lega-

lábbis külföldön. /NDK, NSZK, SZU, USA./ Gondoljunk 

csak az elektronikus időmérésre, a sportszerek, sport-

pályák anyagának változására. 	. 

Ez a változás önmagában még nem volt elegendő, 

mivel az - uj feltételekhez merőben uj mozgásszerkezet 

kellett. 'Ehhez  az emberi test biológiájának és pszi-

chológiájának alaposabb ismeretére volt szükség. 

Az emberi mozgás analizálására felhasználják a 

fényképezőgépeket,.filmfelvevőket, képmagnókat, nyu-

lásmérő bélyegekkel ellátott eszközöket. A biokémiai 

/vér pH/, hisztológiai, citológiai /gyors-lassu izom-

rostok/ vizsgálatokat ma már minden sporttudományos 
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kutatóintézetben végeznek. 

A különböző fiziológiai paraméterek egyéni dif-

ferenciálásához közvetlen elvezetéses és telemetrikus 

uton gyüjtik az adatokat, melyeket számitógépekkel 

dolgoztatnak fel. 

Az izommüködést /sorrendiséget, intenzitást/, EMG 

/elektromiográfia/ készülékkel regisztrálják: 

Az empirikus és tudományos eredményekből látható, 

hogy a mozgásszerkezet kialakulása és fejlődése igen 

erős egyéni eltéréseket mutat minden sportágban. 

A sportmozgások célszerüen rendeződnek össze, ez 

a célszerü összerendeződés a mozgáskoordináció. A koor-

dinált mozgás egyik alapvető feltétele, hogy a biológiai 

szintü szabályozások összhangban legyenek a pszicholó-

giai szintü szabályozásokkal. Ebben az esetben mondhat-

juk el, hogy a mozgás szép, vagyis harmonizál a sze-

mélyiség biológiai és pszichológiai alkatával. 

A koordinált mozgás kialakulása lassu és igen bo-

nyolult folyamat. Ráadásul, a már igen jól koordinált 

mozgások versenyhélyzetben széteshetnek. Ez magyaráz-

ható az arousal szint és a cue-funkció forditott U ala-

ku görbéjével általában. /10./ Az edző számára ennél 

többre, pontosabb magyarázatra van szükség, hogy az 

edzés folyamatában már a kezdő versenyzőknél ugy rend-

szerezze, adagolja az  edzéshatásokat, hogy a koordi-

náció szétesésének lehetőségét a minimálisra csökkentse. 
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Munkánk elsődleges célja az volt, hogy összefog-

laljuk és rendszerezzük valamilyen elv alapján, a ka-

jak-mozgás objektiv módszerekkel eddig megállapitott 

paramétereit. Ugy találtuk, hogy rendező elvnek legal-'  

kalmasabb munkánkhoz a különböző szabályozószintek el-

különitése a koordinációban a versenyző személyiségén 

belül. 

Sportágunkra, a kajakozásra jellemző, hogy a 

szenzmotoros szint /biológiai szabályozó szint/  rend-

kivül lényeges a végrehajtáshoz, azonban, táv közbeni 

módositásokra minden alkalommal szükség van. Ebből égy-

értelmüen következik, hogy az egy mozgásciklus helyes 

végrehajtásáért elsősorban felelős szenzmotoros szabá-

lyozó szint bonyolultan összekapcsolódik /•integráló-

dik/ a kognitiv-motoros szabályozószinttel, -  sőt az 

utóbbi átveszi az irányitást is. Igy a mozgások koor-

dinálása a mindenkori feladatnak megfelelően törté- 

nik /optimális esetben/. Vagyis a versenyző központi 

idegrendszerében tárolt emlékképek alapján módosul. 

Ez az  un. modell  tipusu emlékkép tárolás, véleményünk 

szerint annál jobb, minél több ciklust foglal magába. 

Ez a szám is mindenkinél változik. Tehát a kognitiv-

motoros szabályozás lényege, hogy nagyobb "dallam" 

egységek ellenőrzését végzi. 

A különböző mozgások, igy a kajakmozgás leirásá-

ra is első lépésben biofizikai méréseket kell végez-

nünk. Azonban láthatjuk, hogy a mozgások folyamata,` 
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nem egyszerüen a mozgáselemek láncolata. Rendkivül bo-

nyolult módon kapcsolódnak össze. Ezen tulmenően meg-

állapitható az is, hogy az akaratlagos mozgásbeindi-

tás illetve mozgásfenntartás, és változtatás már első-

sorban pszichológiai kategória. A mozgástervezés, ese-

tünkben egy, vagy több ciklus tervezése sem irható le 

a biofizika és a fiziológia törvényszerüségeivel. 

Munkánkban a következő lépés, a kutatási célki-

tűzések megállapitása volt. Ezek sorrendben a követke-

zők: 

l./ Az edzésmódszerek közül ki kell választanunk azt, 

mely tartalmazza - feltételezésünk szerint - a 

szenzmotoros és a kognitiv-motoros szabályozó 

szinteket. Az iramérzékelés tanitását választottuk, 

a későbbiekben leirt okok miatt. 

2./ Versenyhelyzetben az egyéni különbözőségeket ma-

gyarázza-e a szenzmotoros vagy a kognitiv-motoros 

szabályozási szintek dominanciája. 

3./ Legvégül, amennyiben egyéni különbözőségeket ta- 

lálunk, ugy az tükröződik-6 a személyiség, szerke- 

zetében. 

Az iramérzékelés kisérleti vizsgálata "természe-

tes körülmények" között történt, mivel kisérleti mód-

szerünk egyben edzésmódszer is volt. Vagyis az adato-

kat edzés közben gyüjtöttük iramtanulás közben. Igy 



alkalmunk volt a viselkedést is megfigyelnünk. 

Az adatokat a matematikai statisztika módszerei-

vel dolgoztuk fel, számitógépen. Az igy nyert mutató-

kat összehasonlitottuk egy speciális személyiségteszt 

faktoraival. 



II. A MOZGÁSTANULÁS ELMÉLETI ÉS M6DSZERTANI ALAPJAI 

1. A kajakozás mint rendszer 

Az ember alapvető tevékenységformái a munka, a 

tanulás és játék. Rubinstein szerint a tevékenység az 

ember konkrét viszonyát fejezi ki a valósághoz. Ez a 

viszony függ az inditékoktól /motivum/, a céltól és a 

tevékenység eredményétől. 

A munka  elsősorban a felnőtt emberre jellemző te-

vékenységi forma, melyben a motivum  és a cél közvetett 

viszonybán áll egymással, ami azt jelenti, hogy az em-

ber a biológiai szükségleteit nem közvetlenül elégiti 

ki. A munkatevékenység eredménye tárgyi érték, mennyi-

sége meghaladhatja a biológiai szükségletet, vagy az-

zal közvetlenül nem elégithető ki. 

A tanulás,  bár közel áll a munkához,. attól a te-

vékenység "származékos" jellege miatt különbözik. A 

tanulás folyamatában fejlődnek ki a sajátos képessé-

gek, a biológiai adottságoktól, a tanulás intenzitá-

sától és terjedelmétől függően. 

A 'ágy  ték valójában önmagáért . végzett tevékenység. 

A játékban a motivumok.és a célok egybeesnek. A játék 

az embernek az a tevékenysége, amely telitve van pozi-

tiv érzelmekkel. A játékban a gyermek és a felnőtt 

egyaránt közvetlenebb kapcsolatban áll a környezetével. 

Bármely tevékenységi forma kisebb-nagyobb mér-

tékben tartalmaz mozgásos cselekvést is. Ennek alapján 



pl. a munkában megkülönböztétünk alapvetően szellemi 

vagy fizikai munkát. 

A játék néhány formája csak kizárólagosan szellemi 

tevékenység, de sokkal gyakoribb az, mely mozgásos cse-

lekvésekből áll. Különösen gyermekkorra jellemző az 

utóbbi. 

A tanulás köznapi értelemben elsősorban szellemi 

,munka, mégis a mozgásos cselekvéseket megtanulni pasz-

szivan /gondolkodva/ igen nehéz, sőt nem is igen lehet- 

séges. 

A tevékenység kisebb "egységei" a cselekvések, 

vagyis a tevékenység a cselekvések sorozatából áll. 

A sport, melyre elsősorban a mozgásos-cselekvési 

forma a jellemző, általában játéknak minősül.. Alaposabb 

elemzés után találunk benne különböző mértékben munka 

és tanulás elemeket is. Az utóbbi különösen a verseny-

sportra jellemző. 

Minden pedagógiai eljárásnak egyik fő célja a tel-

jesitmény fokozása. Sportedzéskor az edző gyakorlati 

munkájának eredménye többnyire a versenyteljesitmény. 

Amennyiben a teljesitményt fokozni akarjuk, ugy annak 

összetevőit és azok egymáshoz való viszonyát, valami-

lyen módon mérnünk kell. A különböző sportágak mozgás-

anyaga egymástól eltérő mértékben tartalmaz mozgásos-

cselekvéseket, melyeket a versenyző minden esetben 

egyéni módon hajt végre. A mozgások szerkezetét és azok 

összerendezését, irányitását más-más tudományok irják 



le. Alaposabb analizisükhöz ezért először is a telje-

sitményben el kell határolnunk a különböző mozgásfor-

mákat "tartalmazó" szinteket. 

Látnunk kell azonban, hogy a különböző tudományok mé-

rési eredményeit összehasonlitani, esetleg szintézist 

elvégezni, a tudományok mai fejlettségi szintjén rend-

kivül nehéz. A szintézis sőt egy sajátos integráció el- 

végzése viszont elkerülhetetlen, mivel a mozgások, moz-

gássorok, cselekvések végrehajtását, szabályozását, az 

"egész" ember, a versenyző végzi. Ez a személyiség. 

Az edző gyakorlati munkájában nem kerülhető el az 

egységes szemléletmód kialakitása, amennyiben nagy ered-

ményekre törekszik versenyzőjével, de nem minden áron, 

tehát, a személyiség tartós torzulása nélkül. 

A sport, és különösen az élsport, torzithatja a 

személyiséget, elsősorban a minden áron való győzelemre 

törekvés miatt. Éppen ezért nem mindenki alkalmas él-

sportra. Ebből következik, hogy a sportolók személyi-

ségének ismerete minden edző számára "kötelező doktrina", 

nemcsak az empiria szintjén, hanem tudományosan is, 

mivel csak igy lehetséges a nagy eredmények elérése 

mellett a negativ torzulások elkerülése, a különböző, 

meglehetősen agressziv edzésmódszerek hatására. 

Sportágunk a ]ajakozás egy speciális helyet foglal 

el a többi sportok között. Ezért az edzésmódszerek és a 

végrehajtás jellegzetességeinek ismerete nagy segitség 

az edzőnek, mind a teljesitmény fokozásában, mind a 
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személyiség torzulásának elkerülésében. 

Munkánkban a személyiséget egy olyan rendszernek  

tekintjük, melynek részei /részrendszerei/ szoros, 

funkcionális kapcsolatban vannak egymással. Rókusfalvy 

/38/ meghatározása szerint a."rendszer olyan szerkezet-

tel rendelkező, müködő egész, amelyben az egyes, akti-

vitásra képes részek /tényezők/ egy közös feladat meg-

valósitása érdekében egymással célszerüen szervezett 

kölcsönhatásban vannak". 

A továbbiakban a kajakozás végrehajtásakor jelent-

kező un. rendszereket és alrendszereket ismertetjük, 

melyek véleményünk szerint a következők: 

A SZEMÉLYISÉG,  mint rendszer, melynek első alrend-

szere a 

1. A VERSENYTÁV PROGRAMJA,  mely magába foglalja a tak-

tikát. A taktika tulajdonképpen manőverek  sorozatá-

ból áll. A taktika esetünkben a pillanatnyilag és 

egyénileg megvalósitott versenytáv program. 

2. A MOZGÁSSZERKEZET,  esetünkben a távbeosztás egyik 

alrendszere, mely egy evezési ciklust  jelent. 

2.1 EMBER-ESZKÖZ  alrendszer. 

2.2 MOZGÁS  

2.3 MOZGÁSÉRZÉKELÉS  

3. MOTIVÁC16  
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Az 1. ábrán megkiséreljük ezt a szemléletmódot 

érvényre juttatni. 

A személyiség, /rendszerünkben a legátfogóbb fo-

galom/, az interperszonális kapcsolatok hatására fej-

lődik elsősorban. Ezt nevezhetjük szociálpszichológiai  

szabályozó szintnek. 

Az első alrendszer a versenytáv programja, mely 

tulajdonképpen a feladat, vagy a feladat ütemezése. 

Ezt nevezhetjük a pszichofiziológiai szabályozó szint-

nek. 

A versenytáv programjának alrendszere: a mozgás-

szerkezet, ami ábránkon egy mozgásciklust jelent, ese- 

tünkben ez a legkisebb "értelmes" mozgásegység. Ez a 

szint a dominálóan fiziológiai szabályozások szintje. 

A mozgásszerkezet végrehajtásáért "felelős" al-

rendszerek bármilyen jellegü, általában nem rövid ide- 
1 

jü változása, nyomot hagy a személyiség szerkezetében. 

Tehát a személyiség szerkezete egyszer hat a verseny-

táv programjának kialakulására, és annak végrehajtó 

egységére a mozgásszerkezetre, másodszor pedig a kia-

lakult program és mozgásszerkezet visszahat a személyi-

ségre. Ezt a dinamikus kölcsönhatást irányithatja az 

edző. 

A fent leirt dinamikus  kapcsolatot  R.B. Cattell 

/45/ "architektónikus függőség elméletének" nevezi. 

Az elnevezés épitészeti analogiából származik, mivel 

a különböző alrendszerek kölcsönös meghatározottságban 



- 12 - 

és -függőségben állnak egymással. Az egyik részben bekö-

vetkezett változás kihat a többi részre is. 

Munkánkban a versenytáv programjának pszichológiai 

és fiziológiai meghatározóit vizsgáljuk kiemelten. Ezt 

azért tesszük, mivel korábbi munkáinkban olyan egyénre 

jellemző szabályozásdinamikát találtunk, /a szenzomoto-

ros és a kognitiv-motoros szinteken/, melynek mértéké-

ből visszakövetkeztethetünk a személyiség szabályozó 

képességére. Ezt a szabályozó képességet kivánjuk befo-

lyásolni /pozitivan/, speciális módszerünkkel. 

Ennek alapja az a felismerés, hogy a személyiség 

által kijelölt céltól való eltérés /diszkrepancia/ po-

zitiv illetve negativ irányban befolyásolja a tanulás 

motivációját, és igy a végeredményt is. 

Elemi szintü magyarázatát adják munkánknak 

Illyés Sándor kisérletei, mikor motoneuronok bioelekt-

romos aktivitását sikerült a kisérleti személyeknek be-

szabályozni, auditiv vagy vizuális kontrollal. 

A személyiségre nemcsak a tanulás menete és a ta-

nithatóság a jellemző, hanem a tanultak felidézésének 

a képessége is zavaró körülmények között. A gyakorlat-

ban ez azt jelenti, hogy a versenyzők egyik csoportja 

edzésen sokkal jobb teljesitményt nyujt, mint versenyen. 

A másik csoportba tartozó versenyzők edzésen kevésbé 

képesek jó teljesitményre. Számukra a versenyhelyzet az 

ami nagyobb teljesitményre ösztönzi őket. /22./ 
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Az emberi mozgások szerkezete rendkivül bonyolult. 

Annak érdekében, hogy a mozgások végrehajtását, a vég-

rehajtás irányitását és korrekcióját megérthessük, szük-

ségesnek tartjuk az elemi, pontosabban a fiziológiai 

szintü mozgáselemzést. Rövid történeti áttekintést 

adunk a reflex-fogalom átalakulásáról, mivel a neurofi-

ziológia és a kibernetika /elsősorban neurokibernetika/ 

mai fogalmai pontosabban magyarázzák az emberi mozgások 

irányitását. 

A különböző emberi mozgások szerkezete az ontogenezis 

során fejlődik, egyszer  biológiai éréssel, másodszor  

külső ráhatással, tanitással, ami valójában minimális kü-

lönbséggel megelőzi /optimális esetben/ a biológiai 

érést, mintegy segiti annak kifejlődését. 

Abban az esetben, ha a tanitás jelentős mértékben meg-

előzi, vagy lemarad a biológiai éréstől, ugy természe-

tesen a képességek fejlődése lelassul, esetleg leáll. 

/Nagyobbrészt irreverzibilis folyamat./ Igen nagy 

egyéni eltéréseket találtunk a tanulás menetében, a ta-

nultak megtartásában és a felidézésben. Ennek ismerete 

rendkivül hasznos az edző számára. 

A mozgások összerendezését, irányitását az ideg-

rendszer végzi, bonyolult módon. Számunkra kiemelten je-

lentős a mozgások irányitása, szabályozása ami több 

szinten megy végbe. 

A különböző szabályozási szintek, különböző mér-

tékben vesznek részt egyes sportágak végrehajtásában. 
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A kajakozásban több szabályozószint vesz részt a koor-

dinált mozgás kialakitásában. A mozgásciklus helyes 

végrehajtásáért elsősorban a fiziológiai szabályozó-

körök a felelősek. /Internal feed-back jelentősége./ 

Mig a távprogram ellenőrzését már elsősorban pszicho-

lógiai szabályozókőrök végzik. /External feed-back 

.jelentősége./ Egyik szint megfelelő funkciója nélkül 

sem létezhet nagy eredmény /koordinált mozgás/. Mégis 

mindkettőt "felülbirálja" bonyolult szabályozókőreivel 

az egész személyiség. Ez a folyamat az integráció. 

Munkánkat éppen ezért a személyiség pszichikus szerke-

zetének leirásával kezdjük, mivel ez rendszerünkben a 

legátfogóbb fogalom, és egyben a mozgás-cselekvés szer-

vezését és végrehajtását a legfelsőbb szinten végzi. 
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2. A személyiség  

A személyiség pszichikus szerkezete az edzések 

folyamán változik a különböző edzésmódszerek hatásától 

függően. Az edző az alkalalmazkodást kivánja kiváltani 

a versenyző pszichikumában. 	. 

Különböző versenyzőtipusok különbözőképpen rea-

gálnak ugyanazon edzésekre mind fiziológiailag, mind 

pszichológiailag. • 

A hatáskiváltás tartósságától függően csoportokat 

különithetünk el. 

A személyiség pszichikus szerkezete, elsősorban a 

pszichikus tulajdonságok a mozgásos-cselekvés tanulá-

sát és végrehajtását különbözőképpen szabályozza. Ez 

lehet ösztönző, szervező és végrehajtó szabályozás. 

A személyiség szerkezetének megismerésével mind a 

természettudományok, /neurofiziológia/, mind a társada-

lomtudományok foglalkoznak. Rubinstein /46/ szerint a 

személyiség bármely pszichikus jelenség magyarázatakor 

ugy jelentkezik, hogy a belső feltételeken a külső 

behatások megtörnek mint egy prizmán. 

A külső behatás szerepét az ember által létreho-

zott specifikus környezet, a társadalom játssza. A 

belső feltételek: az ember neurális strukturái és funk-

ciói. 

A külső ingereket a bels&)struktura "értékeli" 

- jelentőségük alapján -, az organizmus számára. Igy 
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jön létre az organizmusnak a külső ingerekre adott vá-

lasza. "Ezért a pszichikum, a tudat az organizmus maga-

tartásának, vislkedésének regulációját, szabályozását 

megvalósitó, végrehajtó és biztositó funkció". 

/Vereczkei 46./ Rubinstein a belső feltételek szerepét 

a következőképpen magyarázza: "Azon az alapon, hogy az 

ember lehetőségei függnek tevékenységének általa elsa-

játitott társadalmi módjaitól, semmiképp sem következ-

tethetünk arra, hogy képességei függetlenek természeti 

adottságaitól, agykérge müködésének tulajdonságaitól." 

'Bár a személyiségnek nincsen egyetemesen elfoga-

dott definiciója, a következőt jól alkalmazható mo-

dellként fogadhatjuk el a személyiség tanulmányozásá-

hoz, ahogy azt befolyásolja - és ahogy az befolyásolja - 

az edzés. 

Rókusfalvy /38/ szerint a személyiség  "az  egyén 

valamennyi fiziológiai és pszichológiai funkciójának 

és állapotának adott szerkezetben  működő  olyan rendsze-

re, amely célszerü müködése által a környezettel állan-

dó kölcsönhatásban van, ahhoz alkalmazkodni és azt ala-

kitani képes." 

A személyiség pszichikus szerkezete 

Az ember egy sajátos szerkezettel rendelkezik, az 

anyag összes mozgásformáját magába foglalja. A szociá- 

lis struktura alárendelten magába foglalja a pszichikus  

strukturát, mivel a pszichikum társadalmilag meghatá- 
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rozott természeti jelenség, társadalmi termék. 

Az emberi tevékenység szabályozását /mely lehet: 

ösztönző, szervező és végrehajtói, a személyiség főbb 

pszichikus szerkezeti összetevői valósitják meg, me-

lyek a következők: 

1. Pszichikus folyamatok 

Az érzékelés alapvető folyamat, mely lökést ad 

más, bonyolultabb folyamatok kialakulásához. A jártas-

ságok, készségek kialakulása szempontjából nagy jelen-

tőségü. 	' 

Az észlelés folyamatában létrejön a személyiség 

legfontosabb tulajdonsága a megfigyelőképesség, ami 

szoros kapcsolatban van a személyiség értelmi tulajdon-

ságaival. 

Mindenféle pszichikus folyamat az embernek a vi-

lághoz való kölcsönhatásába illeszkedik, részt vesz a 

pszichikus funkciók szabályozásában, a tükrözésben. 

2. Pszichikus állapotok 

Az emberi aktivitásnak időleges, de viszonylag 

szilárd szintjét jellemzi. 

3. Pszichikus tulajdonság  

A személyiség szerkezetének olyan szilárd képződ-

ményei, amelyek az ember tevékenységének és viselkedé-

sének tipikus megjelenési formáját tükrözi. /Jellem, 

beállitódás, képesség, temperamentum./ 
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A tulajdonságok a folyamatokból fejlődnek ki, s 

mintegy a pszichikus állapotok hátterében jelennek meg. 

A személyiség pszichikus arculatának összetevői 

kölcsönös kapcsolatban vannak egymással. 

Az edzésmódszer mint külső hatás 

A személyiség pszichikus szerkezete a külső hatá-

sokra érzékeny, változni /fejlődni/ képes. Az edző 

gyakorlati munkájában ezt az ok-okozati összefüggést 

használja fel, amikor specifikus edzések hatására "el-

várja" a teljesitmény javulását. A 2. ábrán ez az ösz-

szefüggés látható. 

Sportágúnk, elsősorban állóképességi edzésmunkát 

igényel, mivel nem az erőkifejtés nagysága, inkább az 

erőkifejtés gyakoriságának /frekvencia/ hosszu ideig 

/2-4 perc/ történő fenntartása a döntő, mely a nagy tel-

jesitmény függvénye. 	 . 

Az általunk alkalmazott állóképességi edzésmód-

szereket fiziológiai szempontból 3 nagy csoportba so-

roljuk: 

1. AEROB 
módszerek 

tipusu /pl.: maraton, 	fartlek/, 

2.  

3.  

ANAEROB LA 
módszerek 

ANAEROB ALA 
módszerek 

tipusu 

tipusu 

/pl.: szakaszos, tört 
szériák/, 

/pl.: mini intervallumos /. 
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Központi  
idegrendszer  

E  dze.s -  
módszer  r
----- 

Edző  

Teljesitm4nny 

Visszovezetó  ág  —~ 
~ 

	loo 
 

1 
Versenyző i 

2. ábra 

A különböző edzésmódszerek nemcsak fiziológiai 

alkalmazkodást váltanak ki a versenyzőben, hanem 

pszichológiait is'. Ugyanis minden edzés egyben a 

központi idegrendszert is "foglalkoztatja" valamilyen 

módon. Ennek eredményeképpen a teljesitményben tükrö-

ződni fog egyszer  a fiziológiai és másodszor  a pszicho-

lógiai adaptáció. 

Az "input" oldalon a fiziológiai edzésmódszere-

ket folyamatos vastag vonallal huztuk ki, mig a 

szaggatott vonal az edzésmódszerek pszichológiai 

hatását jelképezi. 
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Az AEROB tipusu módszerek feltételezésünk szerint 

a következő pszichés készséget fejleszti, a monotónia  

türése, vagyis a monotónia elviselésének képessége. 

Az ANAEROB LA tipusu módszerek ellenben már a kö-

vetkező pszichés készséget fejleszti: a tejsav türés, 

vagyis a tejsavas miliőben végzett izommunka fájdalmá- 

•nak elviselése. 

Az ANAEROB ALA tipusu módszerekkel fejleszthető 

, pszichés készségek: a figyelem koncentráló-dekoncent- 

ráló mechanizmusának koordinálása, az adott munkafolya-

mat optimális /ökonomikus/ elvégzéséhez szükséges in-

formáció.feldolgozásának tökéletesedése. /Pl.: 10" 

erős, 10" laza.-.mini intervall - a 10" erős fázis 

alatt koncentráltabb figyelem egy kiemelt munkafázis-

ra./ 

A fent lei'rt módszerek pszichológiai hatására a 

központi idegrendszerben olyanváltozás áll be, mely 

a teljesitményben, megfelelő módszerekkel mérhető, igy 

elvileg irányitható a hatáskiváltás. 

A személyiség pszichikuma az alkalmazkodás 

legmagasabbrendü_"szerve  

A versenyiram érzékelésének tanitására különböző 

edzésmódszereket használunk. Azonban ezek a módszerek 

tulnyomórészt.empirikusak, ezért a teljesitményből 

nem tudjuk meghatározni sem az edzésmódszerek optimá- 
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lis összetételét, hogy a kivánt hatást elérjük, sem a 

személyiség pszichikus szerkezetében történő "módosu-

lást", amely előfeltétele a pontosabb szabályozásnak. 

Uj módszerünkkel elsősorban a személyiség pszichi-

kus szerkezetében kivánunk elérni módosulást. Azonban 

a versenyző a magával hozott /örökölt/ személyiségje-

gyeket, a kivülről jövő hatásokkal uj/abb/ "tranziens"  

személyiséggé ötvözi és ezt az uj/abb/ "szervét" a 

jobb teljesitmény elérésének szolgálatába állitja. 

Edzésmódszereink hatásának stabilitása 

Az uj edzésmódszerekkel kiváltott hatás elsősor-

ban a percepció diszkrimináló képességének változása. 

Valójában a meglevő érzékletek uj minőségü észleleti 

képpé történő összeállitását eredményezi a tanulás. 

Az uj minőségü diszkriminációs képesség azonban 

különböző "élet-helyzetekben" /versenyszituációkban/ 

egyéni stabilitást mutat. A versenyzők  egyik tipusánál 

a stresszhelyzet "maradandó" változást okoz, azaz oly-

annyira megzavarja a felidézését a tanultaknak, hogy 

képtelen kisebb nagyobb segitség nélkül ujra megtalálni 

a már elért legjobbját. 

A másik csoportba tartozó versenyzőknél, bár ta-

pasztalható az észlelés minőségének romlása, de az 

rövid időn belül visszaáll megfelelő szintre, különö-

sebb külső segitség nélkül. 
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Véleményünk szerint az első /statikus/ és. a máso-

dik /adaptiv/ tipusu versenyzők közötti különbség a 

személyiségük pszichikus szerkezetében már meglevő 

különbségekkel magyarázható. 

ösztönző, szervező, végrehajtó szabályozás 

A szabályozás révén a szabályozott objektumnak és 

folyamatnak megfelelő határok között tartása /állandó-

sága/, valósul meg. A pszichikum esetében, a személyi-

ség tulajdonságainak, és a fejlődés során saját maga ál-

tal beállitott elérendő állandóinak /melyek jelentős 

mértékben függnek az idegrendszer vele született adott-

ságaitól is/, a jövő célkitüzéseinek figyelembevételé-

vel regulálja a magatartását. /Vereczkei 46./ 

A jellem a pszichikum regulativ funkciójának, a 

generalizálás és sztereotipizálás eredményeképpen meg-

szilárdult ösztönző aspektusa. /Bugyilova 7./ 

Merlin /7/ szerint a motiváció függ az idegrend-

szeri tulajdonságoktól, .s ezeknek a tulajdonságoknak 

valamilyen módon szerepük van a tanulási tevékenység, a 

munka egyéni stilusában. 

A képességek a cselekvésreguláció szervező /infor- 

mációfeldolgozó/ és végrehajtó formájával kapcsolhatók 

össze. 
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A személyiség pszichikus szerkezete a mozgáster-

vezés, szervezés és mozgáskorrekció végrehajtásának leg-

magasabb szintje. Azonban a mozgások végrehajtásakor 

alacsonyabb szinteken is történik szabályozás. Ezek 

mintegy tehermentesitik a felsőbb központok munkáját. 

Ez a magyarázata, hogy a továbbiakban részletesen fog-

lalkozunk a mozgásszerveződés biológiai alapjaival. 
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3. A mozgástanulás elmélete 

Az elmult fél évszázadban mélyreható és sokirányu 

változás ment végbe a neurofiziológiában és a pszicho-

lógiában. A kisérleteket majdnem kizárólag alacsonyabb-

rendü állatokon végezték, de a fejlődés többé-kevésbé 

követte a filogenetikai tendenciát. /Béka-galamb-pat-

kány-macska-kutya-majom./ A kisérleteket eredményeinek 

azonban sokáig kevés köze volt a gyakorlathoz, különö-

sen az emberi tevékenységhez. 

Napjainkban egyre nő az ember neuro-fiziológiájá-

nak és pszichológiájának jelentősége. A gyakorlati élet-

ben mind több területen sikerrel alkalmazzák az emberek 

közremüködésével végzett pszichofiziológiai kisérletek 

eredményeit. A kutatók az első időszakban nyugalomban 

vizsgálták a szervek és rendszerek funkcióit. A modern 

vizsgálati módszerek ma már egyre inkább az emberi te-

vékenység sajátos jellegéhez alkalmazkodnak. Az emberi 

tevékenység alatti fiziológiai és pszichológiai állapo-

tok részletesebb, pontosabb ismerete a fő cél. Ezen 

irányzat egyik kiemelkedő képviselője N.A. Bernstéin 

/4, 5, 6/ néhány, tárgyunk szempontjából fontos megál-

lapitását kiemeljük: 

a. A mozgás eredménye és az agyból az efferens 

idegeken át az izomba küldött "parancsok" kö-

zött az összefüggés nagyon bonyolult. 

b. Egy mozgássorozat végrehajtása közben valamely 
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rész által előidézett változás azonnal hat az 

összes többiben keletkező változásokra. A moz-

gás adott szakaszában /pl.: egy ciklus elején/ 

keletkezett változás kihat valamelyik későbbi 

fázisrag változást von maga után, bár nem fel-

tétlen utána következőben. 

Tehát az akaratlagos mozgás nem reflexszerü 

elemek láncolata. A mozgások komplex módon szer-

vezett egységes jellegü strukturák,  melyek fo-

kozatos fejlődése és kialakulása gyakran lassu 

és nehéz folyamat. 

c. A mozgásaktus szerkezete egységes. Ennek meg-

határozói: 

- a szituáció észlelése 

- az egyed döntése 

- a megoldás programozása 

- a mozgás végrehajtása. 

A közvetlen jövő extrapolációja minden akarat- 

lagos mozgás alapvető pszichológiai feltétele. 

d. A világ tükröződ.ése'az agyban modell-tipus  sze-

rint történik. A motoros cselekvések kialakulá-

sának alapja, hogy minden jelentéssel biró ak-

tus egy-egy meghatározott cselekvési-feladat  

megoldása. A cselekvési-feladat; az az eredmény, 

aminek létre kell jönnie, de ami még nincs. 

Vagyis a cselekvési feladat a szükséges jövőnek 

agyban sajátos módon kódolt visszatükrözése,  
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modellje.  /3/ 

e. Az észlelő rendszerek vagy jelző funkciót töl-

tenek be, vagy folyamatosan biztositják a moz-

gató szerv koordinált munkáját. A receptorok 

mind jelző, mind korrekciós szerepükben az 

afferens apparátushoz tartoznak. 

f. A filogenezis folyamán a mozgásos feladatok bo-

nyolultabbá válásával az egyed koordinációs 

tartalékai gazdagodnak. Az emlősöknél megnő 

annak lehetősége, hogy az egyéni tapasztalat 

felhalmozódjon, képessé váljon uj feltételes 

kapcsolatok létrehozására. Ezzel tuljut az örök-

lött sztereotipiákon. 

N.A. Bernstein hivatkozott megállapitásaiban jól 

visszatükröződik a modern fiziológia és pszichológia szem-

léletében bekövetkezett nagy változás, mely természete-

sen a reflex Descartes-i fogalmát sem hagyta érintetle-

nül. 

A reflex- fogalom átalakulása 

Descartes, mint fizikus magyarázta a lélek mozgá-

sait. Megalkotta a mozgásreakció sémáját, amely a ref-

lexaktus első tudományos leirása. Reflex  az a vissza-

tükröző aktus, amelynek során az idegfolyamat kettős 

utat fut be: a receptroból a központi idegrendszerbe és 
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a központi idegrendszerből az effektor szervhez. Ezt az 

utat.a nyitott ivhez való külső hasonlósága miatt "ref-

lexivnek" nevezték el. 

I.P. Pavlov felfedezte a reflexben a .jelzőfunkciót  

és bevezette a megerősítő tényező  fogalmát, mint a  ref-

lexes  aktus természetes folytatását, és az időleges 

kapcsolat magyarázó elvét. 

L.Sz. Vigotszkij /7/ a jelzőfunkció jelentőségét 

azzal emeli ki, hogy rámutat: "a magasabb pszichikus 

funkciók alapja a szignalizáció, azaz a mesterséges je-

lek létrehozása és alkalmazása. A feltételes kapcsolatok 

rendszere a természetes kapcsolatok másolata vagy tük-

rözése, mig a szignalizáció esetében a jelek segitségé- 

vel uj kapcsolatok jönnek létre." 

A nyitott. reflex-iv sémájával azonban nem lehetett 

megmagyarázni az emberi tevékenység korrekciós mozgás-

aktusait. Egy zárt ciklusos rendszerben a válasz-cselek-

vés mozzanata nem következhetne be az előző cselekvés 

eredményének megfelelő visszatükröződése nélkül. A maga-

sabbrendü állatoknál a viselkedés koordinálása nem le-

hetséges, ha a viselkedési aktusok minden egyes szaka-

száról nem érkezik be információ, mely jelzi, hogy az 

aktus az eredeti szándéknak megfelelően lezajlott. 

A reflex-séma továbbfejlesztésében P.K. Anohin 

/1/ munkássága volt különösen jelentős. Anohin uj fogal-

makat vezetett be /reafferentáció, afferens szintézis 

stádiuma és cselekvési akceptor/, mely a paradoxonokat 
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"részben" feloldotta. Mindenesetre az uj fogalmakkal 

már pontosabban leirható, magyarázható a magasabbrendü 

idegmüködés. 

Anohin a következőképpen ir a cselekvési akcep-

torról: 

"A feltételes ingerek alig kezdenek el hatni, 

impulzációjuk feltartóztathatatlanul terjed tovább 

mindazokon az afferens nyompályákon, amelyek a szóban 

forgó ingert megelőző ismétlődései és a kapott ered-

mények nyomán fellépő afferens /mindig sokszoros/ in-

gerületek ismétlődései nyomán visszamaradtak. A szóban 

forgó cselekvés.multbeli eredményeinek legapróbb affe-

rens ismertető jegyei is mind fölélednek válaszul a fel-

tételes ingerre, s mielőtt még kialakult és beféjező-

dött volna maga a reflexes cselekvés, már előre létre-

jön a még csak ezután végrehajtandó cselekvés lehetsé-

ges eredményeinek értékelésére szolgáló apparátus. Ezt 

a sajátos apparátust neveztük el cselekvési akceptornak. 

Ez az apparátus felfogja a reafferentációt és összeveti 

azzal, ami a szóban forgó cselekvés célja volt, s az 

eredménytől függően kezdődhet el egy uj, pontosabb vá-

laszcselekvés kialakitása. Ennek'az afferens apparátus-

nak a szóban forgó cselekvés során előzőleg keletkezett 

eredmény valamennyi legapróbb ismertetőjegyét /paramé-

terét/ vissza kell tükröznie ... A reafferentáció nem 

ér véget a cselekvéssel, hanem minden egyes viselkedési 

aktus lezártságánák követelménye értelmében a központi 



29 - 

idegrendszerbe lépő reafferentáció alakjában folytató-

dik, s itt megtörténik az eredeti szándékkal való egy-

bevetése." 

Könnyü észrevenni, hogy a szabályozáselmélet 

kell-érték,. van-érték fogalmai kaptak itt konkrét neu- 

rof iziológiai megfogalmazást. 

A mozgásstruktura fejlődése 

A.R. Lurija /26/ mutatott rá arra, hogy a pszichi-

kus folyamatok nem végleges formában jelennek meg, ha-' 

nem az ember élete során változnak. A természetes adott-

ságok talaján létrejövő pszichikus funkciók átstruktu-

rálódnak. A fejlett észlelés, a közvetett emlékezés és 

az akaratlagos figyelem szerkezete sokkal bonyolultabb 

mint az elemi észlelésé, a közvetlen emlékezeté és az 

egyszerü önkéntelen figyelemé. 

A fejlődés folyamán az emberi pszichikus tevékeny-

ség gyökeresen átalakul, az elemi, közvetlen tevékeny-

ségformákat bonyolult szerkezetü funkcionális rendsze-

rek váltják fel. Ez a fejlődés szakaszos. 

Az ontogenezis korai szakaszában a magasabb pszichi-

kus funkciók fejlődése kezdetben az - alapjukul szolgáló 

elemibb folyamatoktól függ. A pszichikus fejlődés későb-

bi szakaszaiban megváltozik az elemi és az összetett 

folyamatok viszonya. Az elemi pszichikus funkciók visz-

szahatnak alapjukra, átszerveződnek a folyamatok, azok 
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hatása alatt. 

A pszichikus funkciók fejlődésének szakaszossága 

a mozgásstruktura fejlődésében is kimutatható. 

Bármely mozgás ontogenezisében, N.A. Bernstein /5/ 

szerint, megfigyelhetünk két jól elkülönithető szintet: 

1. A mozgás biztonságos szervezésének realizálása 

először a proprioceptiv mechanizmusok ujtán 

történik. Erre a fázisra jellemző az utólagos 

korrekció. /Post factum./ 

2. Az előzetes /prelimináris/ korrekció szintje. 

/Ante factum./ Az idegrendszer előre figyelembe 

veszi az impulzus kivánt erejét, a periférikus 

helyzetnek megfelelően. 

Anohin /1/ hasonló gondolatot fejez ki, amikor rá-

mutat a megelőző visszatükrözés fontosságára: "A való-

ság megelőző visszatükrözése az élő anyagnak a szervet- -

len világ tér-idő strukturájához való alapvető alkal-

mazkodási formája, amelyben a folyamatosság és az is- 

métlődés a fő időparaméter." 

A fenti fejlődési fázisok /szintek/ a kajakozás 

mozgásstrukturájának kialakulása során is megfigyelhe-

tők. 

Az előzetes korrekció szintjének kialakulásával 

nem szünik meg teljesen a másodlagos korrekció, de 

ezek szerepe már csak apróbb pontositásokra és kiegé-

szitésekre korlátozódik. 



- 31 - 

Az előzetes beállitó mechanizmusok tökéletessége 

különösen a magas frekvenciáju mozgások eredményes vég-

rehajtásakor fontosak, mivel a másodlagos korrekciók 

ebben az esetben csekély értéküek, vagy megvalósitha-

tatlanok. 

A mozgástanulás problémái 

A motoros funkciók csak a nemi érés után, a köz-

ponti idegrendszer anatómiai érésének befejeződésével 

jutnak el a felnőttre jellemző fejlettségi fokra. A mo-

torium fejlődésének lényege azonban nem pusztán egy fi-

ziológiai beérés, hanem az egyed által a környezetből 

"asszimilált" tapasztalatoknak a mozgás fiziológiai 

strukturáival való egybeötvöződése. 

Az ember élete során bőviti motoros tapasztalatait, 

uj készségeket és koordinációs kombinációkat sajátit el. 

Ez lehet spontán jellegü, de gyakoribb a tudatos, szán-

dékos megvalósitás, amikor az egyén önmagától alakit 

ki uj mozgási készségeket, vágy külső /pedagógiai/  ráha-

tásra teszi azt. 

A mozgás tehát tanitható. Ugy tanitható azonban 

jól és eredményesen, ha minél inkább arra törekszünk, 

hogy a mozgásstruktura harmonizáljon a személyiséggel. 

Akkor fogja "könnyedén" elsajátitani az egész mozgást. 

A mozgáskészségek kialakulásának egyik feltétele 

/fiziológiai alapja/ a dinamikus sztereotipfa.  Sport- 
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mozgások esetében ez abban nyilvánul meg, hogy a sport-

helyzetek azonos, vagy közel azonos ismétlődésével kia-

lakul a sporthelyzetek megfelelő feltételes reflexkap-

csolatok rendszere.  

A mozgáskészségek kialakulására az is jellemző, 

hogy annak minden szakasza áktiv pszichomotoros tevé-

kenység. Ezért nem helyeselhető az a felfogás, amely 

kizárólagos jelentőséget tulajdonit a kész, standard 

izommozgás-minták rögzülésének. 

A mozgás végrehajtásakor, annak irányitása tehát 

nem irható le egyszerü reflex-ivvel, hanem N.A. 

Bernstein /3/ és mások által javasolt fogalommal; a 

cirkuláris szabályozást biztositó reflex-gyürüvel. 

Cirkuláris szabályozás révén - Bernstein szerint - a 

szervezet /látás, hallás, mozgásérzékelés stb., recep-

toraival/ különféle szenzoros jelzőkészülékekkel bizto-

sitja a mozgás hibátlan és szakadatlan ellenőrzését és 

korrekcióját. 

Az edzői gyakorlatban, ha egy versenyző szinte 

bármely helyzetben csak egyféle megoldásmódot választ, 

ugy mondhatjuk, hogy rendkivül merev sztereotip alakult 

ki benne. Ez elsősorban abból adódik, hogy nem megfe-

lelő életkorban, nem megfelelő didaktikai sorrendben és 

ismétlésszámmal alkalmaztunk egy módszert, azaz tultani- 

tottuk. A tultanitás jelensége azoknál a versenyzőknél 

jelenthet veszélyt elsősorban, akiknek az idegrendszere 

olyan tipusu alapvetően, hogy gyorsan rögződnek mozgás- 
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minták, és azt képtelen továbbfejleszteni. 

Ez azonban még nem zárja ki a nagy teljesitmény 

elérését néhány sportágban. 

A másik tipus azoknak a versenyzőknek a csoportja, 

akik a rendelkezésükre álló készletből /sztereotipiák-

ból/, szinte minden helyzetben könnyedén elő tudják 

"hivni" az adekvát mozgássort. 

A mozgások irányitása 

Az akaratlagos, szándékos mozgások irányitását, 

ellenőrzését a központi idegrendszer végzi. Az emberi 

agy, beleértve az agykérget is: 'bgyütt. dolgozó  szintek 

és területek bonyolult funkcionális' rendszere" /A.R. 

Lurija 25, 26./. 

Lurija /25/ szerint az agy összmüködésében lega-

lább három alapvető funkcionális blokk vesz részt. Ezek 

a következők: 

1. Energetikai blokk. 

2. A külvilágtól kapott információ felvételi, fel-

dolgozó és tároló blokkja. 

3. Az ember mozgásainak, calekvéseinek és tevékeny-

ségének tervezésével, legfelsőbb szintü ellen-

őrzésével kapcsolatban álló blokk. 

"Az ember minden szándékos mozgása átgondolt, cél-

szerű. A legegyszerübb esetekben a mozgást irányitó t 



- 34 - 

nyező a közvetlen észlelés terében van, végrehajtása 

pedig egy jól rögződött sztereotip mozgás reprodukálá-

sát jelenti. 

Bonyolultabb esetben a mozgást egy összetett prog-

ram határozza meg. A szándékos mozgások nem a közvetle-

nül felfogott ingereknek vannak alárendelve, hanem bi-

zonyos "belső mezőnek", amelynek kódjai a szükséges moz-

gások választékát és realizálását is meghatározzák." 

/A.R. Lurija 25./ 

Hasonló gondolatot fejez ki N.A. Bernstein /6/, 

mikor azt irja: "A mozgások tartós irányitása csak az 

afferens impulzusok állandó közremüködésével lehetséges, 

amelyek egyesülve hozzák létre az afferens mezőt, s ez 

biztositja mind a mozgás szükséges szkémáját, mind azon 

beidegzések plasztikus korrekcióját, amelyek elengedhe-

tetlenek ahhoz, hogy a motoros impulzusok a kivánt ha-

tást kiváltsák.." Az afferens mező strukturája változik % 

a mozgások felépitésétől és annak a "motoros feladatnak" 

a jellegétől, melyet az adott mozgásnak meg kell olda-

nia. 

A sportmozgások jellege 

"A sporttevékenység a maga egészében, a sportoló 

motivumainak és a tevékenség céljainak kapcsolatát te-

kintve a játékhoz áll közelebb." /Rókusfalvy 38./ Meg-

található benne a többi alapvető tevékenységforma is, 
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a tanulás és a munka." "... a sporttevékenység a mun-

kánál játékosabb, a játéknál jóval munkaigényesebb, s 

komoly tanulást igényel." /Rókusfalvy 38./ 

A sporttevékenység az edzés és a versenyzés miatt 

különbözik elsősorban a játéktól. Sportedzésen tervsze-

rü gyakorlást értünk, s az igy növelt teljesitményeket 

a versenyek során "kamatoztatjuk 

A versenyzéskor létrejövő teljesitmény mindig 

eszmei-erkölcsi érték. 

A sporttevékenység elsősorban és alapvetően pszichi-

kus szabályozottságának módja, ezen belül motivációja  

/teljesitménymotiváció/ tekintetében különbözik a többi 

mozgásos tevékenységtől. /Rókusfalvi 38./ 

Rókusfalvy /39/ a fentieken kivül még két igen lé-

nyeges pszichológiai jellemzőjét emeli ki a sporttevé-

kenységnek: 

1. A sporttevékenységben a sportoló személyisége 

közvetlenebb módon nyilatkozik meg. 

2. A versenyzés személyiségalakitó jelentősége 

és felelőssége. 

A sporttevékenység irányitása vezérlés és szabá-

lyozás utján történik. A sportoló környezetével állandó 

kapcsolatban áll. Ez is lehet vezérlő és szabályozó 

kapcsolat. A sportoló pedig egy bonyolult /multistabil/ 

önszabályozó rendszer. Az edzés folyamán mind az önsza-

bályozás, mind a külső szabályozás szintje a környezet- 
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tel való kapcsolatban fejlődik, tökéletésedik. Ez ter-

mészetesen a 'személyiség  változását és az ezzel szoro-

san összefüggő teljesitmény javulását eredményezi. 

Több szerző utal arra, hogy a kiváló teljesitmény 

mindig optimálisan szabályozott tevékenység eredménye. 

Rókusfalvy /39/ három szabályozó funkciót különit 

el, melyek a személyiségben integrálódnak, komplex sza-

bályozó rendszert alkotnak: 

1. ösztönző szabályozás. 

A sportcselekvés főirányát, célját és dinamiká-

ját határozza meg. 

2. Szervező szabályozás. 

A sportcselekvés célját és megvalósitásának 

feltételeit hozza összhangba. /Programok kia- 

lakitása./ 

3.. Végrehajtó szabályozás. 

A célok szerinti és meghatározott eszközökkel 

történő megvalósitást biztositja. 

A végrehajtó szabályozásban a tudatos és reflek-

tórikus mozzanatok bonyolultan kapcsolódnak össze. 

A sporttevékenység végrehajtásában megkülönbözte-

tünk két különböző rendszert, a szabályozási szintek 

hierarchiáját. Ezek a következők: 

J 
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1. Multistabil önszabályozó rendszer. 

Ide tartozik a sportoló egész biológiai és 

pszichológiai személyiségének szabályozó dina-

mizmusa. 

2. Ultrastabil alrendszer. 

a. kognitiv-motoros készségek 

b. szenzomotoros készségek. 

A sportmozgások tanulásában mind a kognitiv-motoros, 

mind a szenzomotoros funkcióknak nagy a jelentősége. 

Pavlov /11/ szerint az ember mozgásos cselekvéseinek 

szabályozásában a második jelzőrendszernek vezető szere-

pe van, mely szoros kapcsolatban áll az első jelzőrend-

szer jelzéseit a második jelzőrendszer állandóan befo- 

lyásolja. 

Az első jelzőrendszerben tükröződik vissza az egyén 

egész tapasztalati tudása, melyre a második jelzőrend-

szer segitségével tett szert. A mozgások tanulásában és 

az elméleti ismeretek elsajátitásában a két jelzőrend-

szer együtt vesz részt. A mozgások elsajátitásának folya-

matában viszonylag nagyobb szerepe van az első jelző-

rendszernek. 

Munkánkban a sportmozgások végrehajtásakor, a tel-

jesitményben jelentkező "domináns" szabályozási szintek 

elkülönitésével kiséreljük meg osztályozni a különböző 

sportágakat. Ez alapjában véve megegyezik a végrehajtó 
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szabályozás ultrastabil alrendszerében a kognitiv-mo-

toros és a szenzomotoros szintjeinek elkülönitésével. 

Ezt azért tesszük, mivel a kajakozás, mint sportmozgás, 

végrehajtása során - véleményünk szerint - a fizioló-

giai és a pszichológiai szabályozásoknak rendkivül 

nagy szerepük van. Esetünkben a mozgásszerkezet a fi-

ziológiai szint, mig a versenytáv programja már pszicho-

fiziológiai kategória. Amennyiben a kajakozást ugy te-

kintjük mint egységet, rendszert, akkor a versenytáv 

programjának egyik alrendszere a mozgásszerkezet, mi-

vel annak végrehajtásához szükséges energiaszint a már 

megtett táv függvénye. 
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4. A sportágak osztályozása végrehajtó szabályozásuk 

szerint 

I. Az első csoportban a vezető szerep_az élettani 

koordináló rendszereké. 

Ezeknél a sportágaknál a kivitelezés /a teljesit- 

mény/ annál jobb,  minél több mozgáselem válik automati- 

záltan szabályozottá. Ugyanis a mozgásparancs és a moz-

gás között olyan rövid az idő, - és ami még lényege-

sebb, hogy maga a mozgásaktus szintén rendkivül rövid -, 

hogy a reafferentáció már nem képes befolyásolni a vég-

eredményt. Ilyen sportágak többek között az atlétika 

dobószámai, sulyemelés, müugrás, stb. Korrekcióra csak 

a következő gyakorlatnál kerülhet sor. A "szociális" 

kapcsolat a gyakorlat kivitelezésében közvetett. Ez az 

un. dominálóan fiziológiai szabályozások szintje. 

II. A második csoportba a sportmozgások eredményé-

nek /teljesitménynek/ azon csoportja tartozik, ahol gon-

dosabb elemzéssel felfedezhetjük, hogy az ismert élet- 

tani koordináló mechanizmusok, bár szükségesek a kivi- 

telezéshez, de csak ha ezeket vesszük tekintetbe, nem 

vagyunk képesek az illető sportmozgás specifikus jel-

legét megragadni. 

Ugy tünik, hogy itt már a szabályozásoknak egy magasabb 

osztályát is szerephez kell juttatnunk, ha a jelénséget . 

meg akarjuk magyarázni. 
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Melyek azok a mechanizmusok, melyeknek a tisztán neuro-

fiziológiai koordináción tul is szerepük van?  

Véleményünk szerint ezek a bonyolult mozgássorokból 

álló cselekvési szakaszok egységes tervezését és vég-

rehajtását végző mechanizmusok. 

Ez a pszichofiziológiai szabályozások szintje. 

A "szociális befolyás" erre a szabályozási szintre még 

közvetett, de -a teljesitményt már erősen befolyásolja. 

/P1 . : az ellenfél jelenléte./ 

A versenypartnerral többnyire együtt halad a ver-

senyző, annak bármilyen jellegü mozgása hatással van a 

teljesitményre. Ilyen sportágak: az uszás, futás, 

evezés, kajak-kenu, stb. 

A továbbiakban kiemelten a kajakozás problémakörét 

tárgyaljuk. Erre tehát a pszichofiziológiai szabályo-

zás-szint dominanciája a jellemző. Ezt a tipusu szabá- 

lyozást "adaptivnak" nevezhetjük. A második jelzőrend-

szer teszi lehetővé, hogy adaptiv alkalmazkodás való-

suljon meg a következő értelemben: 

Adaptiv szabályozásnak neveztük azt a 'folyamatot, 

mikor egy versenyző teljesitménye - bár különböző 

zavaró tényezők hatására /meteorólógiai. viszonyok, 

stressz-állapot, stb./ eltér az optimális szinttől 

/versenyiramtól/, de rövid idő elteltével visszaáll 

a gazdaságos teljesitményre, esetünkben a dinamikus  

egyenletes iramra. 
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Belátható, hogy csupán az első jelzőrendszerhez 

képest igen nagy variációkkal rendelkező második jel-

zőrendszer "belépése" teszi lehetővé az általunk adap-

tivnak nevezett szabályozás realizálását. 

Az adaptiv szabályozás jellegzetességei között 

/az elmondottakon kivül/ ezuttal kiemeljük azt az ál-

talános tulajdonságát, hogy a kitüzött sportcél eléré- 

se érdekében saját fiziológiai szabályozó rendszereinek 

segitségével /ezeket felhasználva/ olyan uj mozgásso-

rokat hoz létre, meglevő mozgássor készletéből, amelyek 

ha adott esetben kerülő uton is, de a végső cél elérése 

szempontjából optimális tevékenységet eredményeznek. 

Az elmondottakat egy ellenpéldával szemléltetve: 

- a versenyző váratlanul beragad a rajtnál, ami 

előfordulhat jó és rossz aktuális állapotban is, ezután 

a rossz rajt után maximális sebességgel igyekszik be-

hozni hátrányát. Ez a tul nagy sebesség azonban rövid 

időn belül kimeríti a versenyző energiatartalékait. A 

sebesség csökkentésére kényszerül. Ezután ismét fokozza 

a sebességét, de ez a nagy sebességingadozás még a ver-

senytáv befejezése előtt teljesen kimeritheti a ver-

senyző összes energiatartalékait. 

Más esetekben a táv közben váratlan események /az 

ellenféltől szokatlanul lassu, vagy gyors sebességvál-

tás/ zavarhatják meg a versenyzőt, amennyiben érték-

itélete kialakitásában /dinamikus egyenletes iram tar-

,tása/, nem képes a saját "leginformativabb" kineszteti- 
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tikus érzékleteire támaszkodni. 

III. A harmadik szintbe az igen összetett szabá-

lyozókőrökkel rendelkező sportágak tartoznak. Ilyenek 

elsősorban a labdajátékok. Ennek a szintnek jellemzője, 

hogy a "szociális" kapcsolatok irányitják, az alacso-

nyabb szintü cselekvési és mozgásprogramokat. Ezen a 

szinten érvényesül a legjobban a szociálpszichológiai 

és pszichológiai szabályozás. 

Az I. szinten a sporttevékenység főbb összetevői 

- ugy mint tanulás /edzés/, - gyakorlás - a gyakorlás 

eredményének értékelése, egymástól időben elválasztva 

kerülnek végrehajtásra. 

Verseny közben az egymás után végrehajtott mozgás-

aktusok eredményessége vagy eredménytelensége döntően, 

szinte kizárólag a versenyző aktuális fiziológiai álla-

potától függ. 

A 3. ábrán az I. csoportba tartozó sportágak elvi 

magyarázata található. 

A II. szinten ezzel szemben elsősorban az jellemző, 

hogy a sportmozgás elemei közvetlenül egymásba folynak, 

és ciklikusan /aciklikusan is/ ismétlődnek. /Ilyen sport-

ág a kajak is. Ennek következtében olyan helyzet áll 

elő, amikor egy kivitelezni szándékolt tetszőleges moz-

gáselem megtervezésének pillanatában a versenyző bizo- 
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zonyos fokig kényszerhelyzetben van. A kivitelezni 

szándékolt mozgáselem végrehajtása ugyanis nagy mérték-

ben függ attól, hogy a megelőző mozgáselem hogyan sike- 

rült. Ez a megfontolás minden teszőleges mozgáselemre 

igaz. Igaz tehát az a megállapitás, hogy a sportmozgá-

sok I. osztályával szemben a II. fokon a cselekvéssor 

/sporttevékenység/; kontextus-függővé válik. A megelőző 

mozgássor bármelyik tagja /mozgáseleme/, függvénye az 

összes megelőzőnek. /4. ábra./ 

Ez a kényszerhelyzet /kontextus-függés/ csak lát-

szólag hátrány, a valóságban ez a versenyzőnek az I. 

fokozatbeli szabadságához képest sokkal nagyobb manőve-

rezési szabadságot biztosit. A mozgások ciklikus jelle-

ge és egymásba folyó. volta ugyanis szükségszerüen 

adaptiv tipusu szabályozást generál. Azaz, lehetővé 

válik a közvetlen mozgáscélok menetközbeni megváltozta-

tása. Ez teszi lehetővé, hogy ezekben a sportágakban a 

taktikának nagy szerepe legyen. 

A taktika ebben az értelmezésben ugy fogható fel, 

mint manőverek sorozata, ahol a manőver, két vagy több 

mozgásciklusból álló közbülső egység. 

A kontextusfüggő mozgásoknál a második jelzőrend-

szer belépésével jöhet létre taktika. Ebben az esetben 

az adaptiv szabályozás a domináns. 

A III. szinten, a csoporton belüli interperszoná- 

lis kapcsolatok válnak dominánssá, de fontosak a takti- 
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ka és a manőver szintjei is. 

A II. szinttel ellentétben már nem az individum ha-

tározza meg a taktikát. Mig a II. szintre jellemző tak-

tika /a többé-kevésbé/ szabadon választott, addig a 

III. szintre a kikényszeritett taktika a jellemző. Dön-

tő tényező a csoportkohézió, az egész egységessége. 

A rendszerszemléletü első ábrán látható, hogy a ka-

jakozás mozgásszerkezete a dominálóan fiziológiai szin-

tű szabályozások kategóriájába tartozik. Ebben a feje-

zetben részletes leirását adjuk a kajakozás mozgásszer-

kezetének, abból a megfontolásból, hogy az első ábrán 

a pszichofiziológiai szabályozási szintü versenytáv 

program hogyan."szerveződik" egységgé a "kisebb" egy- 

ségekből a személyiségben. 

Mozgáselemzéseknél többnyire kiemelünk egy "ér-

telmes". egységet, ami még tartalmazza "kicsiben" az 

egészet. Kajakozásnál viszonylag egyszerü a helyzet, 

mivel ciklikus mozgás, igy egy ciklus azonos, vagy 

közel azonos mozgáselemekből tevődik össze az egész 

versenytáv teljesitésekor. 

A kajakozás mozgásszerkezetének téri jegyeiből 

megbizhatóan.következtethet a gyakorlati szakember a 

. "hatásfokra", pontosabban a gazdaságos evezésre. Ugyan-

is egyénenként különböző módon valósitják meg a techni-

kát a versenyzők, biológiai és pszichológiai alkatuktól 

függően. Egyik tipusu versenyzőnél az egykaru emelő- 



A1  
y 
	

e mozg orgy  
programja  

A2  
szunet  

2 . 

Fgyakorlat  
• 

1.  
pyakorlotl 	  

szünet  

3. 	4.  
pyakarht1  	gyakorlat 

szünet 	y  

	0  mozgás  

B1 
egy mozga  

ciklus  . 
programja  

fie)  

~ Y 1:4Y.Y  
. 

korrekci.~s 
	 I or  

moz~ós 
emlék- l mozgás  

nalizátor  

mozgós  
emlék-
nyomok  

mozgás  
analizátor  

. B 
1. 	2. 	3.2  

ciklus 	1; ciklus 
	

ciklus  

i'''':: 1 	
'J 

L 
ti  

l 	  

ciklus  
4.  

ciklus  

• 

- - 45 -  

3. ábra  

4. ábra  



- 46 - 

rendszer, másiknál a kétkeru emelőrendszerként müködő 

lapátmozgás a hatásosabb. /44./ 

Néhányéve kezdődött kutatási programban a lapáton 

kifejtett erőt mértük /49./. Meglepő eredményeket kap-

tunk, melyeket szemmel nem lehet észrevenni, igy kija-

vitásuk is csak akkor lehetséges, amennyiben müszeres 

az ellenőrzés. Lényeges megállapitás, hogy a rajtnál a 

legnagyobb erőkifejtés 30 kp körüli, mig a táv közbeni 

16-18 kp, ami igen kis érték. 

A dinamogramok a huzás és légmunka idői viszonyait 

is tartalmazzák. Annak elemzésekor érdekes összefüggése-

ket találtunk. Ugyanis egy fél ciklus ideje nem elegen-

dő a következő csapás korrekciójára. Ez abból adódik, 

hogy az idegingerület vezetése /érzület/, az átkapcso-

lás, lassabb fiziológiai folyamat, mint maga a mozgás-

ciklus. 

A kajakozás egy mozgásciklusa tehát elsősorban 

szenzo-motoros kategória. Az internal feedback jelentő-

sége rendkivül nagy. 
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5. A kajakozás mozgásszerkezete 

A kajakozás közegben és eszközzel végrehajtott cik-

likus mozgás. Az eszköz a hajó és a lapát. Véleményünk 

szerint a kajakozás ugy tárgyalható, mintegy ember-esz-

köz rendszer. /44./ 

A kajak és a lapát a versenyző szerveinek "tárgyi-

asulásai", mintegy mesterséges szervei, és beletartoznak 

abbá a rendszerbe, mely végrehajtja a célirányos moz-

gást, cselekvést. 

A kajakot a lapátot a versenyzővel nem biológiai, 

hanem mechanikai törvényszerüségek szerint müködő 

mechanizmusok kapcsolják össze. Ettől függetlenül ezek-

nek a kapcsolatoknak meg kell felelni az emberi szerve-

zet részei között fennálló kapcsolatoknak, mivel csak 

igy müködhetnek együtt az emberi szervezettel. 

Ebben a."szinbiózisban", együttélésben a versenyző 

lapátja és hajója nem pusztán mechanikai, hanem lénye-

gében biológiai funkciót tölt be. 

A hajó• mözgását a közeg /viz/ és a meghajtás módja 

határozza meg. Ez a fizika törvényeivel leirható. A 

meghajtás, melyet a versenyző végez, impulzusszerü erő-

közlés /impulziv propulzió/ formájában történik. Ezt a 

biofizika törvényeivel határozhatjuk meg. 

A meghajtásnak mint mozgásszerkezetnek időbeli és  

térbeli jegyeit az ember anatómiai felépitése, neuro- 

muszkuláris adottságai, a hajó méretei és annak mozgása 
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határozzák meg. 

A dinamikai. jegyek viszonylagos stabilitásuk elle-

nére, egyedenként az időbeli és térbeli jegyektől füg- 

genek. 

A-technika kialakulásának folyamatában a megismert 

hajómozgáshoz a szervezet "hozzárendeli" a meghajtás 

mozgásszerkezetét, /az adekvát mozgásszerkezetet/, vagyis 

a végrehajtás formáját a technikát. 

Technika: az élettani és pszichés energiák érvény-

re juttatása, az ember által elérhető, az adott viszo-

nyok között a legjobb módon, azaz mechanikailag és bio- 

fizikailag.optimális mozgásszerkezetben. 

Stilus: az egyén által megvalósitott technika. 

Az edzés eredményeképpen kialakul a mozgás tudatos 

irányitása, ami hosszu és bonyolult folyamat, és annak 

végeredménye, hogy az un. "szerzett tejst" - mely ese-

tünkben a kajak és a lapát - a "természetes testtel" 

összeköttetésben, annak mintegy részeként müködik. 

Aldrich irta le először azt a pszichológiai folyamatot, 

mikor a szerzett test, a természetes test részévé válik. 

/11./ Ebben a kapcsolatban már az emberé az irányitó 

szerep, mivel ő tudatában van a hajó belátható mozgása-

inak, anticipálja azt, és ennek megfelelően alakitja 

mozgásszerkezetét. 

A hajó haladása szempontjából lényeges, hogy a meg-

hajtás váltakozva jobb, illetve bal oldalon történik. 
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Az impulziv meghajtásból eredő sajátosságok következ-

tében az ideális mozgásformát csak optimálisan közelit-

hetjük meg, az anatómiai, fiziológiai és pszichológiai 

feltételektől függően. 

A technika főbb logikai mozzanatainak kiemelésével 

meghatározható a kajakozás algoritmusa. /Ezek a mozgás-

szekvenciák./ 

Algoritmus esetünkben a három párhuzamos történéssor 

/huzás; tolás; hajóra ható erő/, logikai összefüggése-

it megadó lépések együttese: 

1. a huzó oldal munkája, amely közvetlen kapcsolat-

ban áll 

2. a toló oldallal, és egyben ez a kettő meghatá- 

rozza 

3. a meghajtó erő időtartamát és dinamikáját, 

amelyet a törzs. végez és ad át a hajónak. 

A három összetevő szinkron müködése biztositja a 

legjobb hatásfokot. 

Az 5. ábrán egy kőrdiagram segitségével kivánjuk 

érzékeltetni a huzó-, toló-, és hajóra ható erők 

együttes munkáját, egy mozgásciklusban. 

A kajakozás mozgásszerkezetének téri jegyei 

Filmezéssel /több oldalról/ rögzithetők és megha-

tározhatók a technika téri jegyei. A "Kajakozás fizikája" 



- 50 - 

Huzóerő 

5. ábra 

Tolóerő Hajóra ható erő 

1.  vizfogás támasz átadásának kezdete 
2.  huzás tolás átadásának 

mata 
folya- 

3.  szabaditás tolás befe-
jezése 

átadásának 
zése 

befeje- 

4.  nincs /lég- nincs /lég- 	nincs 
munka támaszig/ munka vizfogásig/ 

5.  támasz vizfogás átadásának kezdete 
6.  tolás huzás átadásának 

mata 
folya- 

7.  tolás befejezése szabaditás átadásának 
zése 

befeje- 

8.  nincs /légmunka 
vizfogásia/ 

nincs /légmunka 
támaszig/ 

nincs 
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/28/ cimü munkánkban részletesen irjuk le az eredménye-

ket, melyeket itt ismertetünk. 

Vizfogás:  a munkafázis, a huzás megkezdése. 

A hajó előrehaladása ugy történik, hogy a vizbe me-

ritett lapáthoz huzza oda magát a kajakos, hajójával 

együtt. Ebből következik, hogy ennek a pontnak térben 

és időben rögzitettnek kellene lennie, azonban a viz a 

reá ható erő miatt némileg elmozdul. 

A vizfogás dinamikája nagy mértékben függ a lapáton 

kifejtett erő és a hajónak átadott erő időbeli viszonya-

itól, pontosabban ha a versenyző alapat elmerítése pil-

lanatában a hajóval nem közöl erőt - azt időben később 

adja át a hajónak -, akkor az aszinkron erőkifejtés kö-

vetkeztében a hatásfok romlik. 

A huzás  /nem áthuzás!/ és az erőátadás helyes vég-

rehajtási formája a következő: az optimálisan merített 

lapáthoz a versenyző megfelelő dőlésszögü és izomtónusu 

- törzzsel olyan sebességgel közeledik a lapáthoz, melyet 

a téri és dinamikai jegyek megengednek. 

A légmunka:  a szabaditás nem egyszerüen a lapát 

kivétele a vizből, hanem egyben a következő munkafázis 

/vizfogás/ hatásosságát meghatározó részmozzanat. 

A légmunka helyes végrehajtása: a huzás befejező 

szakaszában a törzs elfordulása - minimális különbség-

gel - a lapát holtpontját megelőzve megáll, majd visz- 
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szaindul és mire a szabaditás megkezdődik, a törzs már 

elkezdte az elfordulását az ellenkezőirányba. 

A törzs és a lapátmozgás holtpontja egybeesésekor 

a versenyző szinte visszaül a teljes sulyával és hosz-

szabb ideig nyomja lefelé a hajót. 

A támasz oldali kézfej mozgása a versenyző előtt 

keresztben megy végbe, mialatt az erőt a huzó oldal 

irányába rézsut lefelé fejti ki. A támaszkéz a test 

előtt enyhén keresztbe való elmozdulásával a vizben le-

vő lapát helyzetét optimalizálja. 

Gyakori probléma, hogy nagyobb sebesség elérése 

után a versenyző már nem érzékeli kellően a hajó futá-

sát. Ilyenkor előfordul, hogy a csapásszám, egy bizo-

nyos idő elteltével alacsonyabb, mint amivel a sebes-

séget tartania kellene. Ebben az esetben a hajóval nem 

közlünk a sebesség fenntartásához megfelelő erőt, igy 

annak sebessége a közegellenállás miatt csökkeni fog. . 

A meghajtó erő külön tárgyalása azért szükséges, 

mivel a lapáton kifejtett erő nem közvetlenül adódik 

át a hajónak, hanem a test közvetitésével a nagy 

farizmon és a talpon keresztül. Hasonlóan mint a lapá-
ton, a hajóban is speciális kiképzéssel elhelyeztünk 

nyulásmérő bélyegeket, mely a következő dinamogramot 

produkálta: 6. ábra. 

A mérési eredményekből egyértelmüen következik 

Nagy György /32./ azon megállapitása, hogy "egy mozgás 
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6. ábra  

A két dinamogram.összehasonlitásakor látható, hogy a 

lapáton mért erőgörbe teljesen más erő és időviszonyo-

kat mutat mint a hajának átadott erőgörbe. 
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vagy mozgássor biomechanikailag, fiziológiailag ponto-

san és szakszerüen'leirható, jellemezhető, de ez koránt-

sem meríti ki a lényegét". A mozgásoknak értelmesen és 

célszerüen alkalmazkodni kell, a mindenkori feladatnak 

megfelelően. 

A fentiek értelmében a hajó mindenfajta mozgásának 

adekvát érzékelése lényeges szempont. Ennek érdekében 

a versenyzővel meg kell értetni, tanitani, hogy a hajó 

mozgását minden esetben iráiiyitani kell, figyelembe 

véve annak a fizika törvényei által megszabott lehető-

ségeit. Minél rövidebb legyen az az idő, amikor a hajó 

viszi a versenyzőt, vagyis amikor a hajó különböző 

mozgásaira reagál /post factum/, és korrigálja azt. 

Sikeresebb a mozgások előre megtervezése /ante factum/. 

Analóg pszichés dinamikára utal Tyeplov /7/ alábbi gon-

dolatmenete a hadvezéri intuicióról: 

"A hadvezér gondolkodására az jellemző, hogy a szin-

tézis nemcsak követi, hanem meg is előzi az analizist. 

Az analizis magva - a lényeg kiemelése 	ezért beszél- 

hetünk a hadvezér szintetizáló analiziséről. ... A had-

vezéri intuició pszichológiai természete a legszorosab-

ban kapcsolódik a térbeli-képzeték és a térbeli gondol- 

kodás, valamint az-időérzék magas fejlettségéhez tevé- 

kenységében." 

A kajakosok mozgástanulásában is megtálálhatjuk a 

fenti elvet, ugyanis kezdetben csak egy-egy mozgáscik-

lust képes tudatosan "ellenőrizni", majd később eljut 
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a 3-5 ciklus ellenőrzésére és megtervezésére, mig élver-

senyzőkre már az jellemző, hogy 50-100 méterre előre 

megtervezik a mozgásciklusok sorozatát, és azt egy él-

ményként' élik át. Többnyire az "idő mulásával" érzéke-

lik, /pontosabban észlelik/, melynek kisebb "egységei" 

a megfelelő minőségü kinesztetikus élmények, amit az 

egyes mozgásciklusok végrehajtásából meritenek. 

A kajakozás dinamikai jegyei 

Az erőkifejtés nagyságának és időbeni változásának 

mérését a lapáton elhelyezett un. nyulásmérő bélyeggel 

végeztük. Igy a jobb és a baloldalon keletkező erőha-

tásokat folyamatosan regisztráltuk. 

Az erőkifejtések a hajó két oldalán nem szimmetri-

kusak, a jobb és a bal kéz eltérő eredményt mutat a mun- 

kafázisban. Meglepően, az un.."domináns" kézzel /jobbke-

zeseknél jobb, balkezeseknél bal kéz/, gyengébbet huznak 

a versenyzők. A nem domináns kéz erősebb és hosszabb 

dinamogramot produkál. Ez azt jelenti, hogy a hajó 

egyenes irányu futtatásához állandó kormányzásra van 

szükség. Ezzel viszont csökken a hajó sebessége. 

Az asszimetria jelenségét a technikában a követ-

kezőképpen magyaráztuk: 

1. a domináns kéz sokféle munkát /mozgást/ végez, 

ügyesebb. A nem domináns kéz müködése speciali-

záltabb, igy erősebb lehet. 
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2. A domináns kéz "rásegit" a csapás folyamán, 

optimalizálja a lapát helyzetét. 

A huzókarral ellentétes oldali kar biztositja a meg-

felelő támaszt. Ha ez a támasz biztosabb, a tolás hatá-

rozottabb, erősebb, s ennek négyszerese jelentkezik a 

huzókar oldalán. 

Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy nem-

csak az erőkifejtés maximális értékeiben tér el a két 

oldal, hanem a dinamogram jellegében is. A nem domináns 

oldali görbe simább lefutásu, mig a domináns kéz görbé-

jén több "hullámzás" található. 

A kajakozás idői jegyei 

Nemcsak az erőértékekben és a görbék jellegében 

különbözik a két oldal, hanem az időértékek is eltérést 

mutatnak. 

A munkafázis - vagyis amig a lapát a vizben tar-

tózkodik - a nem domináns oldalon hosszabb időtartamu. 

Feltehetően a domináns kar "adekvátabb" tolása miatt 

hosszabb a tolófázis. 

A légmunka esetében forditott a helyzet, a domi-

náns kar munkáját megelőző szakasz, időtartam rövidebb. 

Feltételezésünk szerint okai a következők: 

a. A kajaklapát forgatása időigényes müvelet 

/90°-kal van elforgatva/. 
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b. A domináns kéz "rásegitése" miatt a lapát ked-

vezőbb helyzetbe kerül. 

c. A nem domináns oldalon jelentkező nagyobb mun-

ka, amely a hajónak az egyenes vonalu.mozgásból 

történő fokozott kitérését okozza. Ennek ellen-

sulyozására röviditi le a versenyző a domináns 

légmunkát. 

A huzás-, tolás-, és erőátadás jegyeit kineszteti-

kusan érzékeli a versenyző. Nevezetesen a huzás pilla-

natnyi helyzetét és idejét az alkar megfelelő feszülése 

jelzi, mig az adekvát erőátadást a hajónak a mély hát-

izmok szinkron müködése alapján itélheti meg. 

Mérési eredményeinkből azt a következtetést vontuk 

le, hogy a versenyzők evezési technikájának asszimet-

rikusságát a nem megfelelő szintü érzékelés okozza. Pon-

tosabban a versenyző érzékelésének és észlelésének 

diszkriminativ szintje /a két oldal összehasonlitása/ 

nem eléggé fejlett. Ezt mérésekkel korrigálhatjuk, kö- 

•zelithetjük az ideálishoz. 

A hajó hajtása  elsősorban nem nagy erőt igénylő 

tevékenység, mivel csak 14-28 kp közötti erőértékek 

fordulnak elő a lapáton a munkafázisban. Ennél még ki-

sebb érték amit a hajóval közöl a versenyző. Az erő 

érvényre juttatását az erőhatás ideje szabja meg, ez 

pedig a hajó sebességének a függvénye. 
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A munkafázis időtartama: 0,35-0,44 másodperc, mig 

a légmunka időtartama: 0,1-0,18 másodperc. 

Minden versenyzőre egyénileg különböző mozgásminta 

jellemző, mind téri, mind dinamikai, mind idői vonatko- 

zásban. Legujabb méréseink alapján az idői jegy mutat-

kozott a legfontosabbnak, pontosabban a huzófázis és a  

légmunka idejének viszonya meghatározza a téri és dina- 

mikai jegyeket. 

Ez a gyakorlatban ugy jelentkezik, hogy amennyivel 

egy versenyző lassabban evez, akkor a hosszabb huzási-

dőhöz, lassabb légmunka tartozik. Mindezt többnyire 

térben "laposabban" hajtja végre. 

Gyorsabb haladáshoz magasabb frekvencia tartozik, 

ami a huzás és légmunka idejének együttes csökkentésé-

vel érhető el. A lapátmunka térben ugy módosul, hogy a 

lapát közelebb kerül a hajó gerincvonalához, ez pedig 

a tolás magasságát változtatja meg. Az erő dinamogram 

lokális maximumának növekedését az intenzivebb légmunka 

eredményezi. 

A munkafázis és légmunka időarányairól azt figyel-

tük meg, hogy a két fázis-idő hányadosa általában kons-

tans. 

Az is megfigyelhető azonban, hogy egyes versenyzők 

képesek 3-5 ciklus után egy ul, a korábbitól különböző 

időarány "beállitására". Mások ezt még akkor sem teszik 

meg ./vagy csak igen nagy késéssel, 20-25 ciklus után/, 

ha a körülmények /pl.: oldalszél, hullámzás, stb./ miatt 
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a hajó irány- és sebességtartása érdekében erre szük-

ség lenne. Ezek azok a versenyzők, akiket "rigid" tech-

nikájuaknak is nevezünk és a kevésbé eredményes spor- 
a 

tolók között nagyon sok ilyen van. 

Az eredményes versenyzőkre a gyorsabb alkalmazko-

dás jellemző. Ezeknél nem az egyes ciklusok "szabályos-

ságára", hanem a több ciklusból álló nagyobb távok 

20-50 méterek /esetenként több/ pontos végrehajtására 

való törekvés jellemző. 

Czigler és Putnoky /9/ a mozgásszerveződésről a 

következőképpen ir: 

"Az akaratlagos mozgás végrehajtásához mozgásszán- 

dékra van szükség, a szándék pedig egyike a legmagasabb 

rendü emberi inditékoknak, hajtóerőknek, mely bensősége-

sen összefügg a mozgató berendezésekkel, sőt ezek egyik 

szabályozója is. Ismeretes például, hogy a mozgásszán-

dék a végső mozgás, mozgássor kivitelezése idegrendszeri 

feltételeinek csak egy részét, bizonyos elemeit tartal-

mazza, és nem a teljes motoros teljesitményre irányul. 

Ezért nyilván nem azonos azokkal a végső utasitásokkal, 

amelyre majd a mozgást végrehajtó izomcsoportok össze-

huzódnak. Ez azt jelenti, hogy a szerveződés legmaga-

sabb szintjein keletkező mozgásterv szerkezete nem 

egyenértékü a gerincvelő motoros idegsejtjeinek kisü-

léseit közvetlenül előidéző hatásokkal. Emellett a moz-

gásszándék további külső és belső információk, utasi- 

tások tömegével egészül ki. A mozgásszervezés tehát 
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hierarchikus jellegü, azaz több szinten valósul meg. A 

hierarchia csucsán a mozgás téri-idői jellemzőinek a 

meghatározása áll, ezt az erőkifejtés mértékének "be-

állitása" követi, majd pedig annak a mozgássornak /"min-

tának"/ a kialakulása, amely éppen adott testtartást 

/poszturát/ a mozgás tervével egybehangolja. A szerve-

ződés következő lépcsőfoka a megfelelő izomcsoport össz-

müködése /ideomotoros koordináció/ tervének "elkészité-

se", utolsó szakasza pedig az egyes izmok innervációs 

mintájának a megvalósitása." 

A már rögzült technika /mozgásszerkezet/ a verseny-

táv teljesitésekor változik, torzul: Ez a jelenség 

összefüggésben van azzal a ténnyel, hogy a versenyző 

fiziológiai és pszichológiai /elsősorban figyelmi/ ener-

giái a rajttól kezdve fokozatosan, és egyenetlenül. csök-

kennek. Természetesen a csökkenés mértékében és ritmu-

sában erős egyéni eltérés található. 

A továbbiakban megvizsgáljuk a sebesség hullámzá-

sának jelenségét, ugyanis feltételezésünk szerint a 

hullámzás helye a teljesitménygörbén mutatja a technika 

végrehajtásához szükséges fiziológiai és pszichológiai 

energiaszint változását. 
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6. A versenytáv programja 

A versenytáv programjának kialakulása bonyolult 

biológiai és pszichológiai folyamat. A versenytáv tel-

jesitésekor a mozgás-ciklus ismétlődik meg több-keve-

sebb azonossággal. 

A mozgásciklusok összekapcsolása rendkivül lénye-

ges szempont a technikai képzésben. Ugyanis az egyik 

ciklus befejezésével "nyit a rendszer"  és addig van 

nyitva, mig a vizfogással nem kezdődik a következő cik-

lus, pontosabban ujra záródik a rendszer. Helyesebb 

lenne, ha a légmunkát, illetve a légmunka alatti ha-

jómozgást mint okozatot, és a testmozgást /lendület/, 

mint okot alaposabban elemeznénk és tanitanánk az egyé-

ni különbségek figyelembevételével. Észre kell vennünk, 

hogy a kajakozás nem egy-egy huzásból és a vele egyi-

dejü tolásból áll, hanem a légmunka ideje alatti tö-

kéletes testmozgásból is, ami eredményeképpen a hajó 

futása nem "törik"  meg. 

A haladási sebesség jellemzésére részidőket mér-

tünk az edzéseken és versenyeken egyaránt. Nagy általá-

nosságban egy un. háromfázisu görbe jellemző minden 

versenyző távteljesitésére. Ezt "makrohullámzásnak" 

neveztük, melyet dominálóan pszichológiai faktorok 

idéznek elő. A "mikrohullámzás", mely részletesebb 

adatelemzéssel tárható fel, elsősorban a fiziológiai 

szintü szabályozások "jóságára" enged  következtetni. 
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A versenytáv programja /17/ 

A kezdő kajakosok többnyire ösztönösen alakitják 

ki iramukat, távbeosztásukat, és azt szinte változtatha-

tatlan biológiai "mintává" alakitják, serdülőkori fi-

zikai állapotuknak megfelelően. 

A távbeosztás kialakulásának menete: az egyik olda-

lon az alacsony sebesség érzékelése, mig a másikon a fá-

radás lehetőség szerinti elkerülése. 

Az edzői munkában is figyelembe kellene venni, hogy 

a gyermek nem kisebb, gyengébb vagy tökéletlenebb lény 

mint a felnőtt, hanem minőségileg különbözik. /Biológi-

ailag és pszichológiailag egyáránt./ 

Az elmondottak alapján tehát a kezdő versenyzők-

nek olyan iramot és versenytáv beosztást kellene tani-

tani, ami alapját képezheti a felnőttkori fizikai és 

pszichikai állapotnak megfelelő szintnek. Véleményünk 

szerint ez.a dinamikus egyenletes iram kialakitásával  

érhető el. Dinamikus egyenletes iramon azt értjük, hogy 

a versenyző törekszik a lehető legegyenletesebb, vagyis 

a jól szabályozott sebesség kialakitására. Ez az iram, 

irambeosztás, minden versenyzőnél más és más, személyi-

ségének biológiai és pszichológiai tulajdonságaitól 

függően. 

Az egyenletes sebességre való törekvés energetikai 

magyarázata a következő: 

"A problémakőr valamennyi kutatója utal arra, hogy 
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a ciklikus szerkezetü sportmozgásokban a viszonylagos 

/dinamikus/ egyenletes haladással nagy mértékben gaz-

daságosabbá tehető a rendelkezésre álló energia s fel-

használása. Szárvitások szerint 100 yardon az optimális-

tól eltérő haladási sebességgel 6,1 %-kal több energiát 

kell mozgósitani. Ez azt jelenti, Karpovich szerint, 

hogy jobb, szabályozottabb irammal egy 60 mp-os, 100 

yardos teljesitményhez annyi energiát használ fel az 

uszó, amellyel optimális haladás esetében 58,2 mp-os 

eredményt érne el." /28/ 

A dinamikusan egyenletes, dominánsan pszichofizi- 

ológiai szinten szabályozott sebesség felvételében, tar-

tásában - feltételezésünk szerint - az iramérzékelés al- 

rendszernek van meghatározó szerepe. 

Az egyenletes sebességtől való eltérésből eredő 

energiaveszteséget a következő ábrával magyarázzuk. 

/7. ábra./ 

Az ábra "A" részén látható, hogy  a versenyző 

sebességgörbéje az átlagtól "pozitiv" és "negativ" 

irányban is egyenlő mértékben tér el. 

Az ábra "B" részén látható, hogy az energiafel-

használás és a sebesség között az összefüggés nem li-

neáris, hanem un. "ellapuló" görbe jellemzi. 

Az egyenlő mértékű eltérés azonban a szubmax 

ill. a maximális sebességtartományban nem egyenlő mér- 



- '64 -  

A  

L= mechanikai teljesitmény 

 - biológiai teljesitmény-

d t 	felvétel IIlbfl C  

t 	Émin 	I~Q 	 m ~ mc 

7. ábra  



- 65 - 

tékü energiát használ, ill. nem használ fel. Ez lát- 

ható az ábra "C"  részén. 

Az egyenletes sebességtől való eltérés bizonyos 

időnként szükségszerűnek nevezhető. A biológiai rend-

szerek önszabályozó mechanizmusa, hasonlóan a müszaki 

rendszerekhez, az eltérések nagyságából "mintavétellel" 

állapitja meg a korrekció mértékét, igy tudja egy meg-

felelően kialakitott "csatornán", szabadságfokon belül 

tartani az előirt értékeket. 

A müszaki berendezéseknél az érzékelő müszerek 

érzékenységének megfelelő megválasztásával lehet a tö-

réshatárt beállitani. A versenyzőknél /biológiai rend-

szereknél/, az adekvát érzékenységi küszöbök kialaki-

tásával tudjuk egyenletesebbé tenni a sebességet. Eh-

hez speciális edzések kellenek megfelelő gyakorisággal 

és idősorrenddel. 

A haladási sebesség jellemzése /28/ 

Több kutató foglalkozott a részidők táv közbeni 

alakulásával. A haladási sebességet, olimpiákon, vi-

lágbajnokságokon szerepelt futóknál, uszóknál, evező-

soknél és kajakosoknál egy háromfázisu görbével jelle-

mezték. A gyors első fázist követi egy stagnáló második, 

majd egy viszonylag gyorsabb harmadik. Ezt a háromfá-

zisu görbét, mely egy belső program alapján jön létre, 
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a versenyző alkata, fiziológiai funkciói és pszicholó-

giai tulajdonságai határoznak meg. A részletesebb adat-

elemzés során egyéni eltéréseket is találhatunk. A bel-

ső biológiai programot megváltoztatni kizárólag bizo-

nyos határokon belül lehetséges, ami még nem okoz olyan 

zavart, hogy a teljesitmény nagy mértékben csökkenjen. 

A részidők táv közbeni alakulásának vizsgálatára 

több módszert próbáltunk ki. Ezeket részletesen is-

mertetjük. 

A részidők mérése 

A versenytáv 25 méterenként mért részidei még mu-

tatják a jellegzetesebb átfordulásokat, /sebességcsök-

kenés, növekedés/ és statisztikailag is egyszerü a fel-

dolgozása. A 100 méteres részidők már sokkal keveseb-

bet mondanak az önszabályozás jóságáról, bár a gyakor-

latban könnyebben végrehajtható és ezért elterjedtebb. 

A 25 és a 100 méteres mérések eredményeinek egy-

szerü közlése, nagyon lassan /vagy egyáltalán nem!/ 

változtatja meg a távbeosztást maradandóan. Ez abból 

adódik, hogy a kivülről jövő megerősités hatásosságának 

feltétele az, hogy az afferens szintézist realizáló 

rendszerek a megerősités beérkezésének pillanatában még 

az élettani izgalom állapotában legyenek, más szóval, 

hogy ezen rendszerekben a megelőző cselekvés "képe" még 

visszatükröződjön. 
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A 25 és a 100 méteres részidők méréseinek alapján, 

távbeosztásuk szerint alapvetően három versenyzőtipust 

különböztetünk meg: 

1. Gyorsan kezdő tipus  

Az jellemzi, hogy a gyors kezdés után a sebes-

ség nagy mértékben romlik. A táv második felé-

ben rendkivül ingadozó a teljesitménye /sebes-

séggörbéje/. 

2. Lassan kezdő tipus  

A lassu kezdés után igyekszik utolérni a jól 

rajtolókat de ez idő előtti kimerüléshez vezet. 

A sebességingadozás többnyire szintén erős. 

3. Jó irambeósztásu tipus  

A nem tul gyors kezdés után a sebesség csökke-

nés mérsékeltebb tendenciáju. Egyenletes a tel-

jesitmény a táv második felében is. Ez egy ta- 

nult "viselkedési forma"!  

A részidők 10 méterenkénti mérésekor a sebességgör-

be erős hullámzását tapasztaltuk mindenkinél. Ennek ma-

gyarázata véleményünk szerint a figyelem koncentrált-

ságának ingadozása. A.figyelem azoknak a pszichikus fo-

lyamatoknak specifikus sajátossága, amelynek irányát 

az a tevékenység szabályozza, amelybe maguk is tartoz-

nak. A figyelem mintegy energetizálja az adekvát pszi-

chikus funkciókat. A figyelem akaratlagos irányitása 

egy speciális folyamatra - esetünkben a kajakozásra - 
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kezdetben igen sok energiát emészt fel. Specifikus ed-

zésekkel ez az ingadozás gazdaságossá tehető. 

A következő lépésben a 10 méterenként mért részidők 

elemzésével folytattuk vizsgálatainkat. Ezt azért tet-

tük, mert ugy véltük, hogy az önszabályozás pontosabbá 

tételét rövidebb távon kell elkézdenünk, különösen a 

fiatalversenyzők esetén. 

Következtetéseink a 10 méteres részidők alakulásá-

ból az első 200 méterre. 

- az első 10-20 méter ideje bizonyos fokig meghatá-

rozza a további gyorsitás menetét, mértékét, mert 

- amennyiben tul lassu a kezdés, ugy közel a maxi-

mális sebességig gyorsitja a versenyző a hajóját 

és ezután nem képes mindig megtalálni a saját 

optimális iramát. 

- amennyiben tul gyors a kezdés, ugy szintén erős 

"oszcillálás", periódikus kilengés figyelhető 

meg a táv további részén. 

Jóllehet mindkét esetben érzékeli a versenyző a hi-

bás kezdést, azonban agysebesség /iram/ kellő korrekció-

ja, későbbre tolódik, és ez igen komoly energiaveszte-

séget okoz. 

A következő lépésben az iram érzékelésének mérésére 

kisérleteket végeztünk. Az első kisérletsorozatban a kö- 
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vetkező eredmények születtek: 

1. Még élversenyzők esetében is igen mély, szte-

reotip jellegü iramérzékelést találtunk. A tu-

datos szabályozás rendkivül kis mértékü volt. 

/8. ábra/ 

2. A versenytávot sajátos külső programokkal ki-

vántuk végigeveztetni versenyzőinkkel. A ki-

sérletből levont következtetéseink, hogy a do-

mináns sztereotip formájában, már a kisérletet 

megelőzően rögzült belső program nem hagyja ér-

vényesülni a kivülről jövő programot. /9. ábra/ 

A fenti két kisérlet eredményének összefüggése 

egyértelmü, pontosabban a versenyzők szinte alig képe-

sek irányitani akaratlagosan sebességüket. 

A második kisérletsorozatban az állórajtot /a rajt-

szakaszt/ választottuk kisérletünk tárgyául, mivel a 

hajó meginditása után 4-6 másodpercen belül teljesen 

meg kell változnia a versenyző differenciális érzékelé-

sének, a hajót ettől kezdve egyenletesen kell futtatnia. 

Ennek a rövid idő alatt elérendő egyenletes sebesség-

nek az érzékelésére /megtalálására/ kell a legnagyobb 

figyelmet forditania. Fontos az is, hogy a sebesség az 

egész táv szempontjából optimális legyen. Az optimális-

nál nagyobb sebesség ugyanis helyrehozhatatlanul kime-

ríti az energiatartalékokat, nem kompenzálható egy kis 
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8. ábra  

Iramérzékelés tanitása megerősités nélkül.  

A vizsgálat menete:  

- Kiválasztottunk egy tetszőleges /kb. 130 méter/  
távolságot. Fix pontról /stég/ történt az indi-
tás. A cél egy rögzitett ladik volt.  

- Felkértük a versenyzőket, hogy a kijelölt távol-
ságot maximális sebességü állórajttal tegyék meg.  

- A teljesitett időt közöltük a versenyzőkkel.  
- Kialakitottuk az időprogramot, amely adott eset-

ben minden versenyzőnél 35 másodperc volt.  
- Felkértük a versenyzőket, hogy 20 állórajtot  

hajtsanak végre az adott program végrehajtásával.  
A kisérlet tizedik állórajtja után /mühiba követ-
keztében/ elmozdult a cél anélkül, hogy a ver-
senyzők tudták volna, és igy kb. 5 méterrel hosz-
szabb lett a táv. Ez jellegzetesen mutatkozik a  
görbén, mivel minden versenyző ideje mintegy  
1,5-2 másodperccel meghosszabbodott.  
A méréssorozat jellemzően bizonyitotta, hogy az  
első 10 állórajt megtételéig rögzült kineszte-
tikus érzékletek a további állórajtok változat-
lan információi voltak. Az időkülönbség érzéke-
lése a hosszabb távolságon szinte egyáltalán  

nem történt meg. 	 0  
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A 

B 

9. ábra 

"Hullámzó" program módszere 

A vizsgálat menete: 
- Felkértük a versenyzőket, hogy egy repülő - .ra5-

tos 100 métert evezzenek végig, maximális se-
bességgel. 

- Közöltük velük a teljesitett időt. 
- Kialakitottuk az időprogramot 100 méteres rész-

időkre. 
- Felkértük a versenyzőket, hogy hajtsák végre 
először az első programot, majd a második prog-
ram alapján az 500 métert /A, B/. 

- Legvégül felkértük őket, hogy program nélkül 
hajtsanak végre egy maximális sebességü 500 , 
métert /C/. 

- Helyezzük a harmadik sebességgörbét /C/ az 
előző két görbére, látható, hogy a versenyző 
követi saját /belső/ programját. 
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"lazitással". Az optimálisnál kisebb sebesség esetén 

a táv végére kell erőteljes gyorsitást produkálni, ami 

fiziológiai és taktikai szempontból egyaránt problema-

tikus. 

Még egy rendkivül lényeges szempont - fiziológiai 

szempont - a kisérleti táv kiválasztásának indoklására. 

Az első 100-150 méteren még nem szaporodik fel a tej-

sav, vagy csak olyan csekély mértékben amely még nem 

akadályozza meg a versenyzőt a helyes mozgáskoordiná-

ció végrehajtásában. Ugyanis az intenziv izommunka el-

ső 8-12 másodpercében a nagyenergiáju /makroerg/ fosz-

fátvegyületek /ATP/ lebomlása szolgáltatja az energiát 

a mozgáshoz. A következő kb. azonos idejü periódusban 

a reszintézis történik oxidációval. Ezután kapcsolódik 

be a cukorlebontás, melynek egyik közbülső terméke a 

tejsav. Tehát az első 25-30 másodpercben mintegy "tisz-

tán pszichológiai" körülmények között zajlik le a ta-

nitás-tanulás menete. 

A megfelelő iramérzékelés előfeltétele az egyenle- 

tesebb haladásnak. Amennyiben a megfelelő önkontrollt 

/önszabályozási szintet/ ki tudjuk alakitani a verseny- 

zőben, ugy ez az egyenletesebb haladást eredményezi, 

ami a gazdaságos energiafelhasználás miatt az egész 

versenytávon pozitivan érezteti hatását, azaz a ver-

senytávot gyorsabban teljesitheti a versenyző. 
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A kajakozás technikája /mozgásszerkezete/ és a 

távbeosztás /sebesség alakulása a versenytáv teljesi-

tésekor/ között az elmondottak alapján látható, hogy 

az összefüggés igen szoros. Élversenyzők esetében 

egy-egy mozgásciklus rendkivül."preciz" tudatos ellen-

őrzésére nincs is szükség. Annál inkább szükséges a 

nagyobb "etapok", 20-50 méterek /esetenként több/ el-

lenőrzése és korrekciója. 

Ahhoz, hogy versenyzőinkben kialakitsuk fokoza-

tosan a szabályozószinteket, olyan módszereket kell al-

kalmaznunk, melyek megfelelő didaktikai sorrendben 

teszik ezt. Ezek a következők: 

1. A mozgásszerkezet pontos kialakitása. /Stilus./ 

2. A mozgásszerkezet "rövid idejü" előtervezésé-

nek kialakitása. /3-5 ciklus./ 

3. A mozgásszerkezet."hosszu idejü" előtervezésé-

nek kialakitása. 

Uj edzésmódszerünk a 2-3 szabályozószintek kiala-

kulását segitik. 

Természetesen a tanithatóság szoros kapcsolatban 

áll a személyiség pszichikus szerkezetével, ugyanis 

nem minden versenyző képes egyenlő sebességgel tanulni 

és a tanultakat zavaró körülmények között is felidézni. 

A tanulás menetét figyelembe véve első közelítés-

ben két személyiségtipust különböztetünk meg: 
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1. Lassan mereven tanuló tipus 

2. Rugalmasan, változó módon tanuló tipus. 

A tanulás végeredménye tekintetében is megkülön-

böztetünk két jól elkülönithető csoportot, ezek a kö-

vetkezők: 

1. A versenyzők azon csoportja tartozik ide, akik 

szinte soha nem képesek 2-3 "ciklusnál" előbb-

re tervezni. Azonban amit csinálnak, azt töké-

letesen. Merev sztereotip alakul ki egy-egy 

ciklusra, amit nem tud "alkotó módon", könnye-

dén összekapcsolni, variálni. 

2. A második csoport, akik ugyan egy-egy ciklusra 

nem forditanak különösebb gondot /lehet, hogy 

nem is tud!/, de az "előtervezést" kitünően 

végzi. Kiválóan alkalmazkodik a külső környe-

zethez, adekvát mozgásprogrammal. 

Kisérletünkben kiemelten foglalkozunk a zavartürő  

képesség é -s a személyiség pszichikus szerkezetének ösz- 

szefüggé sével.  
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III. A MOZGÁSTANULÁS KISÉRLETI VIZSGÁLATA 

Az előző fejezetekben a mozgások szerveződésének 

fiziológiai és pszichológiai - általunk legfontosabb-

nak tartott - törvényszerűségeit, elveit ismertettük. 

Részletesen kitértünk az un. rendszerszemléletü sze- 

mélyiség pszichológiai és fiziológiai összetevőire, 

melyek - véleményünk szerint - a kajakmozgás tanulása 

/edzésfolyamat/ és a kajakverseny alatt meghatározzák 

a teljesitményt, elsősorban a szenzomotoros és kogni-

tiv-motoros /motivációs/ "területek" integráltságától 

függően. 

Munkánk további részében a kajakmozgás tanulása-

kor és a versenyt modellező edzések során kapott ki= 

sérleti eredményeket ismertetjük. 

Az emberi mozgások fejlődése nem egyenletes, nem 

folyamatos.jellegü. Bármely mozgás koordinációjának ala-

kulásában három jól elkülönithető szakaszt találhatunk. 

Ezek - Nádori /36/ szerint - a  következők:  

- első szakasz: a mozgás durva koordinációjának 

kialakulása 

- második szakasz: a mozgás finom koordinációjának 

kialakulása. 

- harmadik szakasz: a mozgás finom koordinációjá- 

nak megszilárdulása, alkalmazása 

változó feltételek mellett. 
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A kezdő kajakos mozgásának fejlődésében, kiala-

kulásában is megfigyelhetjük a fenti szakaszosságot, 

a koordinációs szintek elkülönülésében. Nagy jelentő- 

sége van az edzői munkában a szakaszokhoz való igazo-

dásnak, mivel a durva koordinációs szakaszban éssze- 

rütlenül ve rsenyeztetett kezdő kajakos olyan alapvető 

hibákat rögzithet /parazita mozgások!, melyeket kösőbb 

egyáltalán nem vagy csak némileg tud javitani. 

A különböző koordinációs szintek kialakulásának 

sebessége rendkivül nagy egyéni eltéréseket mutat. 

A kajakozást általában 12-14 éves kor  között. kez-

dik a gyerekek. Ebben a korban a biológiai és pszicho-

lógiai különbségek nagyok. Ehhez mindenképpen alkalmaz-

kodni kell. Az un. akcelerált gyermek gyorsabban hozza 

az eredményt. Éppen ezért az edzők nem fektetnek ko-

moly hangsulyt a megfelelő mozgáskoordináció kialakitá-

sára: 

Sajnos az esetek döntő többségében az akcelerált 

gyermek leáll hamarosan a fejlődésben, elsősorban a 

nem megfelelő technika miatt. Fejlettebb biológiailag, 

igy az edző szivesebben hajtja. Kevesebb gondot fordi-

tavak a technika helyes kialakitására, mivel rossz`' 

mozgással is eredményes. 

Ezzel szemben a "retardált" gyermek, hogy lépést 

tartson korosztálya eredményeivel, rendkivül pontos ön-

megfigyeléssel, jó technikát alakit ki. 

Egy élversenyzőnél nem elhanyagolható a testséma. 
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pontos ismerete, a speciális mozgásérzékelés magas 

szintje. Az esetek többségében a retardált gyerekek 

azok, akik ezekkel á képességekkel, készségekkel meg-

felelő szinten rendelkeznek. Ugy tünik, hogy sportá-

gunkban a testséma és a mozgásérzékelés magas szintü 

kifejleszthetőségének időszaka egybeesik az egyensuly 

és a speciális ügyesség kifejlődésének időszakával. 

A mozgáskoordináció alapvető feltétele a szabá-

lyozás, mely a végrehajtás folyamatában korrekciót 

hajt végre. Ez a korrekció lehet un. internal feedback 

és lehet external feedback. Az első dominálóan fizio-

lógiai szinten megy végbe,.mig a másodiknál bekapcso-

lódik a tudat is. 

Bernstein az akaratlagos mozgásokat idődimenzióik 

alapján kategórizálja, ezek a következők: 

1. Előzetes program, mozgásterv alapján végrehaj-

tott igen rövid ideig tartó mozgások. 

2. Lassu mozgások, melyeket az előzetes tervezet-

től eltérően alakithatjuk, átprogramozhatjuk 

a végrehajtás alatt. 	. 

Sportágunk dominálóan a második csoportba tartozik. 

Nyilvánvaló az is, hogy az első szintet is tartalmaz- 

za, mégpedig oly módon, hogy egy-egy mozgásciklusból 

épül fel az egész versenytáv. Egy-egy mozgásciklus 

szabályozása elsősorban internal feedbackkel történik. 

Azonban figyelembe kell vennünk, hogy ez az összekap- 
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csolódás rendkivül bonyolult. 

Kezdő versenyzőknél-nyilvánvalóan a legfontosabb 

feladat a dominálóan fiziológiai szintü szabályozást 

igénylő egyes ciklusok megfelelő kialakitása. Követ-

kező lépésben térhetünk csak át a több ciklus egy él-

ményként való érzékeltetésére. Természetesen többször 

vissza kell térnünk az egy mozgásciklus korrigálására,' 

mivel a biológiai és pszichológiai képességek és kész-

ségek fejlődésével más lesz az optimális technika. Meg-

változik a mozgásszerkezet téri-idői és dinamikai ka-

raktere /szerkezete/. Valójában ez a tanulási-áttanu-

lási folyamat jellemző a sportoló egész pályafutására. 

Visszatérve a bernsteini felosztásra látható, hogy 

az akaratlagos  mozgások /és a nem akaratlagos mozgások 

is/, elinditásában és végrehajtásában rendkivül nagy 

szerepe van a mozgástervezetnek, mozgásprogramnak. 

Ugyanis a versenyző azzal hasonlitja össze /van-kell 

érték/ mozgását menetközben és ezt fiziológiai és pszi-

chológiai. szinteken korrigálja. 

A dominálóan fiziológiai szintü szabályozást ne-

vezhetjük szenzomotoros koordinációnak, mig a kognitiv-

motoros /vagy motivációs/ koordináció dominálóan pszi-

chológiai szintü. 

Sportágunk a kajakozás pszicho-fiziológiai szin-

ten szabályozott, mivel egy mozgásciklus - rövid ide-

je miatt - szenzomotoros kategória, mig a távbeosztás, 

mely pszichológiai programot is tartalmaz, kognitiv 
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motoros /vagy motivációs/ kategória. Ezek mintegy 5n-

álló /autonom/. "egységként" müködnek. összefüggésük 

/integrációjuk/ rendkivül bonyolult. A szenzomotoros 

és a kognitiv-motoros "egységek" külön-külön, sajátos 

törvényszerüségeik szerint szabályoznak, koordinálnak. 

A két szabályozószint integrációja, illetve integráci-

ójának foka a versenyző személyiség szerkezetében is 

kell hogy tükröződjön. Előzetes vizsgálataink alapján 

megállapitható, hogy akiknél magas szintü integrációt 

találtunk, a versenyteljesitményük is jobb volt. Eze-

ket adaptiv szabályozókőrökkel rendelkező versenyzők-

nek neveztük. 

A kajakozás mozgásszerkezete és távbeosztás prog- 

ramja kialakulásának menete csak didaktikai•szempontból 

tárgyalható külön, mivel már a'kezdő kajakosoknál sem 

beszélhetünk egy mozgásciklus tanitásáról, hanem moz-

gásciklusok sorozatának tanulásáról. 

Véleményünk szerint az egyes mozgásciklusok 

szerkezetében történő változások jelentősmértékben ki-

hatnak az egész versenytáv alakulására. 

Az egyes mozgásciklusok "összefüzése" rendkivül 

bonyolult. Tapasztalatunk az, hogy a személyiség bio-

pszichikai alkatától függően a versenyzők 1-3 év után 

képesek megfelelő előtervezésre. /Ez 14-15 éves korra 

tehető./ Ugyanis igen pontos szenzomotoros koordináció 

kialakulásával érik meg csak arra. Pontosabban a hajó 

és a lapát érzékelése eljut arra a szintre, hogy bár- 
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mely sebességen csak a leglényegesebb információt dol-

gozza fel, akkor mondhatjuk, hogy képes a program ké-

szitésére, vagyis az előtervezésre. 

"Az előtervezett válaszcselekvések szabadságfoká-

nak megválasztása, amelyben végbe mehet az eltervezett 

válaszcselekvés, vagyis tulajdonképpen annak eldönté- 

séről van szó, hogy milyen pontos, vagy pontatlan le-

het a mozgás, hogy adott helyzetben megfelelje a cél-

nak. Ezek a szabadságfokok nemcsak térbeli követelmé-

nyeknek megfelelően alakulnak, hanem vonatkoznak az 

időbeli viszonyokra is. Hogy milyen gyors, illetve las-

su legyen a mozgás, milyen gyorsan tudjuk az egyszer 

elkezdett mozgást végrehajtani, attól függ, hogy a moz-

gást elkezdtük-e vagy ha már egy részét befejeztük, 

akkor az egyénnek a ténylegesen végrehajtottat a terve-

zettel össze kell hasonlitania .." /Nádori 35./ 

A már koordinált mozgásoknak esetünkben a kiala-

kult kajakozás technikájának - lényegében két fő sza-

kasz található a fejlődésében: 

1. Az utólagos korrekció /post factum/ szakasza. 

Ez az az első 1-3 évig tartó folyamat, mig a versenyző 

"összenől" hajójával, pontosan megismeri annak minden 

mozgását, lényeges, hogy ez minden sebességen megtör-

ténjen. Ebben az időszakban a versenyző a legrövidebb 

idejü adekvát válaszcselekvésre képes a már bekövetke-

zett hatásokra. Kizárólag erre épülhet a következő 

szakasz. 
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2. A programkészítés vagy előtervezés szakasza 

/ante factum/. Ez már elsősorban a kognitiv-motoros 

/motivációs/ szabályozások szintje. Ennek a szintnek 

a minősége a speciális mentális adottságoktól és az 

előzetes szakasz tanultsági szintjétől függ. 

Leegyszerüsitve: hajlandó-e figyelembe venni a 

pszichológiai szintü kognitiv-motoros szabályozás a 

szenzomotoros szabályozás "autonom" voltát, megfele-

lően képes-e alkalmazkodni annak müködéséhez. 

Egy példán szemléltetve: a lovas lovával kizáró-

lag akkor ér el nagyobb sebességet, ha akaratát /kog-

nitiv-motoros/ ugy érvényesiti, hogy tökéletesen ismer-

ve a lova mozgását, ugy serkenti azt nagyobb sebesség-

re, hogy "kikövetkezteti" a ritmusból mikor szabad be-

avatkoznia annak futásába, hogy ne legyen interferen-

cia a szenzomotoros /a 16/ és a kognitiv-motoros /az 

ember/ szintü szabályozások között. 

A kajakozásnál elvileg egyszerübb a helyzet, 

ugyanis a kajaknak a mozgása fizikai törvényszerüsé- 

. gekkel leirható. Igaz, hogy minden sebességen más és 

más, mégis kisebb a variációs lehetőség mint az előző 

lovas példában, a ló bonyolult mozgása miatt. 

Igen nagy egyéni eltéréseket találhatunk a szenzo-

motoros és a kognitiv-motoros szabályozási szintekben. 

Tovább bonyolitja a helyzetet, hogy ennek a két szabá-

lyozószintnek az integrációja szintén nagy variációju 

lehet. Egyben az integráció foka minőségi mutató. A 
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kettő összefüggése különböző sebességgel alakul ki. Ez 

valójában a tanulási sebesség. Munkánk legfőbb célja en-

nek a két szintnek az "elkülönitése", és,összefüggése 

a személyiség pszichológiai szekezetével. 	. 

A kisérlet megtervezésének nehézségét az okozta, 

hogy egy sor követelménynek teljesülnie kell, hogy a bo-

nyolult és változó rendszert le tudjuk irni, ezek a kö-

vetkezők: 

1. Valós, életszerü viszonyok között kell tudni mé-

réseket végezni sportolókon 

- fontos, mivel itt egy komplex, sok részrend-

szer együttes funkcionálásáról van szó, 

- laboratóriumi körülmények között az egyes 

részrendszerek aránya megváltozik. /pl.: moti-

váció, a mozgás biofizikája külön-külön akár 

tanmedencében, akár nyilt vizen történő mé-

résnél./ 

2. Célunk az volt, hogy minél kevesebb müszerrel ter-

heljük meg a versenyzőt. A müszerek ugyanis el- 

vonják a figyelmet. 

3. Kisérleti és edzésmódszer is legyen egyszerre. 

Miközben az edzést végzi a versenyző, kisérlete-

ket is folytathatunk. 

Tehát egy versenyszituációt modellező kisérleti el-

járást kellett kidolgozni. Elméletileg ilyen eljárás több 

is lehet: kérdésünk, hogy mire irányuljon az edzés mint 
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pedagógiai folyamat, milyen célt tüzzünk a versenyző 

elé. A cél többféle lehet: 

pl. ilyenek: 

- a ritmus tartása, 	. 

- az irány tartása, 

- a kajakozás biofizikai ciklusának mérése /minden 

egyes ciklus pontosan ismétlődjön/. 

Mindezek mint edzéscélok rendelkezésre álltak, azon-

ban ezek egyike sem olyan edzéscél, mely.elég komplex 

lenne, és a versenyző motivációját kellően magas szinten 

tartja,.tartósan. Szemben a laboratóriumi kisérletekkel, 

ahol csak pillanatnyilag lehet csak a motivációs szin-

tet magasan tartani. 

A fenti követelményeknek véleményünk szerint az iram 

tanitása felelt meg mint edzéscél. 

Miért jelenti az iram tanitása azt a fajta edzés-

feladatot mely kielégiti a versenyző belső szükséglete-

it és az edző-kutató igényeit is? A versenyzők az iramot 

általában nem tudják kielégitően fenntartani, váltani. 

Élversenyzőknek az iram felvétele, megtartása,- változ-

tatása rendkivül szükséges. Az iramtartás képességét te- 

hátvalamilyen módon tanitani kell. Az edzésfeladat egy 

tanulási. feladat is lehet. A tanulásra már kellőképpen 

motiváltak a versenyzők; mivel személyes érdekük az 

iramtartás megtanulása. 

Módszerünket olyanná kellett tenni, hogy az elő-

rehaladást /tanulásban/ azonnal érzékelhesse, vagyis a 
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jutalmatást azonnal kapja. /Jutalmazás és büntetés./ A 

motiváció stabilizálása érdekében /ne csak a kezdetben 

maradjon magas'szinten/, biztositani kellett, hogy az 

igényszint és a teljesitményszint sohase kerüljön egy-

mástól olyan távol, hogy elvegye a kedvét a további ta-

nulástól, pontosabban, hogy maga szabja meg az elérendő 

célt. Mindezeknek a követelményeknek ugy látszott, hogy 

megfelel az un. ABM módszer, melyet később ismertetünk. 
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1. Hipotézis  

Minden mozgásos cselekvés tartalmaz szenzomotoros 

és kognitiv-motoros funkciókat. Egyik vagy másik dominan-

ciája függ a sportág jellegétől. A kajakozás szintén tar-

talmazza a különböző szabályozó szinteket. Ez abból adó-

dik, hogy a mozgásszerkezet ellenőrzése elsősorban intero-

ceptiv, mig a versenytáv programjának ellenőrzése már 

többnyire exteroceptiv funkció. Következésképpen a maga-

sabb mozgásszint szervezi egységgé a személyiségben a 

kiváló teljesitmény eléréséhez a szabályozószinteket. Vé-

leményünk szerint a versenytáv programja dominálóan pszi-

chofiziológiai szabályozások szintje. Ez azt is jelenti, 

hogy tökéletesen elsajátitott mozgásszerkezet interocep-

tiv ellenőrzés több ciklusból álló egységeket, /majd a 

tanulás eredményeképpen!, legvégül az egész versenytávot 

ellenőrzi. 

Edzői munkám során több versenyzőtipussal találkoz-

tam, melyeknek elkülönitéséhez a leirtak adtak támpontot. 

Pontosabban három csoportját különböztettem meg a ver-

senyzőknek, melyek a következők: 

1. Merev sztereotipiára hajlamosak. Interoceptiv 

tipus. Jellemző rá a szenzomotoros koordinációs 

szint dominanciája. 

2. Szinte képtelenek egy-egy mozgásciklus pontos 

kialakitására. Exteroceptiv tipus. A kognitiv-

motoros /motivációs/ koordináció dominanciája 
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jellemzi. 

3. A már rögzült mozgásszerkezetet mindig a célnak 

megfelelően alakitják. Integrativ tipus. Mindkét 

koordinációs szintet kiválóan egyesiti önmagá-

ban, a cél elérése érdekében. 

Hipotézisünk, hogy létezik ez a három csoport. Kü-

lönválasztásukra megfelelő módszert kell kidolgozni. 
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2. Módszerek 

Állórajt gyakorlása rögzitett starthelyzetből, bó-

lyával megjelölt célpontig. A táv esetről esetre válto-

zott. Ennek indoklása az, hogy versenyen, edzésen is 

minden esetben változik a vizállás, a szél iránya, ere-

je és a hullámzás. Ezek befolyásolják a hajó sebességét. 

Az emberi izomzat maximális sebességgel csak 25-30 

másodpercig képes folyamatos munkát végezni, fiziológiai 

okok miatt. 2ppen ezért kisérletünkben kb. 80-120 méter 

között változott a távolság, ami 20-25 másodpercnek fe-

lel meg. Egy kisérleti napon az első tájékoztató jelle-

gü rajt után /többnyire maximális sebességü/ 10 ismét-

lést végzett a versenyző, mindig ugyanazon a távon, 1-2 

perc szünetekkel. Mivel a maximális sebesség fenntartá-

sa az egész versenytáv ideje alatt lehetetlen, éppen 

ezért szubmaximális sebességet, pontosabban versenyira-

mot kértünk versenyzőinktől. A kisérlet menete a követ-

kező volt: 

A kiválasztott távot a versenyző először maximális  

erőbedobással evezte végig. Erre azért volt szükség, hogy 

a megfelelő élmények /érzékletek/ birtokában kezdje az 

iramtanuláshoz. Az elért időt közöltük. Utána a verseny-

ző a következő utasitást kapta: a maximálisnál 1 másod-

perccel lassabb iramban evezze végig a távot ugy, hogy 

előzőleg adjon saját időprognózist. /A = AJANLAS/. A 

cél elérésekor becsülje meg saját időeredményét /B = 

BECSLÉS/. Ezután az edző közli vele a tényleges elért 
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időeredményt /M = MÉRÉS/. Majd a versenyző a következő 

menetre ismét ajánlást tesz. /Megmondja, hogy mennyi 

idő alatt fogja teljesiteni a távot./ Ezt neveztük el 

ABM módszernek. 

Ahhoz, hogy figyelmét jobban koncentrálja a verseny-

ző, egy bizonyos számu ismétlés után nem volt elegendő 

inger az ABM hatása. Éppen ezért kialakitottunk válto-

zatokat. Ezek a következők: 

1. ABMJ  

A versenyzőknek ugy kellett teljesitenie a felada-

tot, hogy háromszor egymás után telitalálatot érjen el. 

Azaz az ajánlás /A/, a becslés /B/ és a mérés /M/ szám-

értéke megegyezzen. Ezzel a módszerrel az erősebb moti- 

vációt kivántuk kiváltani. 

2. ABM2  

A versenyzővel nem közöltük a teljesitett időt, va-

gyis nem kapott megerősitést. 

3. ABM3  

Kialakitottunk egy speciális, un. dezinformációs 

programot, mely + 0,4 másodperccel tér el az átlagtól. 

A mért eredményeket a program alapján módositottuk, és 

igy közöltük a versenyzővel. 
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A program: 

	

1./ 	+ 0,1 

	

2./ 	- 0,3 

	

3./ 	- 0,2 

	

4./ 	+ 0,4  

	

5./ 	- 0,1 

	

6./ 	- 0,4 

	

7./ 	+ 0,2 

	

8 ./ 	-+ 0,3 

	

9./ 	- 0,1 

	

10./ 	+ 0,2 

   

= + 0,01 

A kisérleteket a következő sorrendben végeztük: 

1./ 3-4 ABM 
2./ 1-2 ABM1  

3./ 1 ABM 2  

4./ 1 ABM3  

5./ 1 ABM2  

6./ . 	1 ABM1  

Sorrendben a kisérleteket ugy végeztük, hogy min-

denki lehetőség szerint 3-4 ABM sorozatot csináljon vé-

gig. Mivel egy-egy ABM 10 ismétlésből áll, 3 -4 után már 

tanultnak.. vehető az iram tervezése és becslése, mivel az 

30-40 alkalomnak felel meg. 

Ezután következett 1, esetleg 2 ABM] . Itt már némi 

csoportosulást, szétválást találtunk a versenyzők között. 

Talán a legnagyobb nehézséget az ABM2  okozta minden 

versenyzőnek. Mivel nem kaptak információt teljesitmé-

nyükről, könnyen eltértek mind ajánlásukban, mind becs-

lésükben a teljesitett értékektől. 
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Az ABM3  erősen frusztrálta a versenyzőket. Ez külön-

böző szintü agressziv viselkedésben nyilvánult meg. Ter-

mészetesen ők nem tudtak a dezinformálásról, erről csak 

utólag szereztek tudomást, az edzés értékelésekor. 

Amint látható az ABM3  után ismét ABM2  következett, 

majd legvégül egy ABM 1  a következő megfontolásból: az 

ABM3  tartós zavart okozhat az iram érzékelésében és az 

előtervezésben, melynek mértékét a következő két kisér-

leti napon az eredményekből lemérhetünk. Pontosabban az 

ABM3-at ismét ABM2  követte, majd legvégül egy ABM 1  követ-

kezett, mintegy ellenőrzéseképpen a tanultaknak. 

A kisérletek, mint edzésmódszerek épültek be az 

éves felkészitő folyamatba. Az első ABM jellegü iramta-

nitás 1978. április hónapban kezdődött, mig az utolsó, 

augusztus hóban. Nehézséget jelentett, hogy a versenyzők, 

mivel iskolások voltak, különböző időpontokban jöttek az 

edzésre. Tovább bonyolitotta a helyzetet, hogy igen sok 

lényeges verseny volt év közben, igy több alkalommal el 

kellett halasztani, különösen az ABM 2  és ABM3  tipusu 

iramtanitást /vagy kisérletet/, a versenyt megelőző héten. 

Egy-egy alkalommal /egy-e.gy edzésen/ 4-6 verseny-

zőnél többet nem lehetett mérni, mivel ez a kisérlet hi-

telességét rontotta volna, a hosszu pihenőidők és az igy 

elhuzódó edzés miatt. Ugyanis a módszer 1 - 1,5 órát 

vett igénybe az edzés kezdetén. 

A kapott eredmények értékeléséhez a következő mate-

luatikai-statisztikai mutatókat alakitottuk ki. 
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Véleményünk szerint a B - M /becsült minusz mért/ 

különbségek alakulása az időérzékelést, mig az A - M 

/ajánlott minusz mért/ differenciák inkább a belső prog-

ram megtartásának hibáját /jóságát/ tükrözik. 

A tanulási folyamat eredményének mérésére bevezet-

tük az időprogramtól való eltérések négyzetösszegének 

mérőszámát. 

Q/ 	xi 
i=1 

Az előzetes kisérletekből /28/ látható volt, hogy a 

négyzetes középhibák a tanitás folyamatában csökkennek. 

A csökkenés azonban csupán tendenciajellegü, egyes gör-

bék meglehetősen nagy ingadozásokat mutatnak. Azt is 

megállapitottuk, hogy a becslési hiba /B i  - Mi / és az 

ajánlási hiba /Ai  - . Mi /  görbéinek lefutása egymástól is . 

különbözik. Egy adott'kisérleti személynél a kétféle hi-

ba mérséklődésének közös tendenciáján belül meglehető-

sen nagy eltérések is lehetnek a görbék korreláltságá-

ban. Megállapithatjuk tehát, hogy a Q A_M  illetve a 

QB-M paraméterek két különböző, egymással többé-kevésbé 

laza csatolásban levő szabályozórendszer szabályozási 

pontosságára jellemző és viselkedésük a kisérlet folya-

mán az ajánlat-tartási és az irambecslési tulajdonságok 

minőségi javulását, az ezeket kontrolláló pszichofizio-

lógiai mechanizmusok /szabályozások/ pontosabbá válását 

tükrözi. 
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A négyzetes középhibára jellemző paraméterekkel jól 

kifejezhetjük a szabályozások pontosságát általában. Lát-

nunk kell azonban, hogy ezek a paraméterek csak a hibák 

átlagos nagyságának jellemzésére jók, és ezek áttétele-

sen vagy egyáltalán nem tükröznek egy neurokibernetikai 

szempontból fontos, de a gyakorlati edzői munkában is jól 

hasznositható jellemzőt: a hibák állandóságát /staciona-

ritását/. A gyakorlati munkában nem közömbös az, hogy 

egy versenyző adott nagyságu négyzetes középhibája sok, 

de elemenként igen kis abszolut értékü hibából, vagy né-

hány. "durva melléfogásból" nagy abszolut értékeiből 

jön-e létre. Az utóbb emlitett pontatlanság sokkal ke- 

vésbé kivánatos, mint a megbizhatóan, előre megjósolhatóan  

/azaz standard hibával/ dolgozó versenyző. Kialakitottunk 

ezért egy - a hibaállandóság mérésére alkalmasnak látszó - 

módszert. Célunk nem csupán a hiba állandóságának."sta-

tikus" jelzése volt, hanem  arra is  törekedtünk, hogy a 

mérőszám numerikus értékében a hibák csökkenő, illetve 

növekvő tendenciája is kifejeződjön, azaz a hibaállandó-

ság mérőszámának időbeli dimenziója is legyen. 

Az eljárás első lépésében.kiszámitjuk az egyedi hibák 

abszolut értékéből adódó átlaghibát /x/. Ezután képezzük 

az egyedi hibák x-től való eltéréseinek sorát. /x 1 , 

x2 , ...,.xn /, azaz az átlaghibától való eltérések idő-

beli mozgását kifejező mennyiségeket. Ezekkel jellemez-

hetjük a rendszer hibastabilitását. Az x tipusu számsor 

várható értéke és varianciája 2 j /s / a hibastabilitás jó- 
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ságának, a belőlük számitott regressziós egyenes irány-

tangens 

 

 pedig a hibaállandóság időbeni változásának csök-

kenő vagy növekvő tendenciájának mérésére használható. E 

mennyiségekből alkalmas módon egyetlen indexet képezhe-

tünk. Az index, attól függően, hogy szárvitásánál az effek-

tiv irambecslési hibákból, vagy a beállitódási szinttel 

összefüggésbe hozható ajánlási tévedésekből indulunk ki - 

jellemző lesz az egyik illetve másik tipusu szabályozási 

hiba stabilitására. A stabilitás annál jobb, minél kisebb 

lesz az index. 

A kiszámitáshoz használható formula: 

100 s 2  + 10  

INDEX = 	 x 

e -tg  

ahol s 2  

X 

x számsor varianciája 

x számsor várható értéke 

tg = a számsorra illesztett regr. egyenes 

iránytangens. 

Legvégül korrelációt számoltunk a következő számso-

rok között: A - B; vagyis az ajánlott és becsült, A - D2; 

vagyis az ajánlott és a mért, B - M; vagyis a becsült és 

mért, majd Mi  - Ai+l vagyis minden mért érték és az azt 

követő ajánlások között. 

Véleményünk szerint az A- B közötti magas korrelá-

ció bizonyos függetlenedést mutat a kognitiv-motoros és 
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a szenzomotoros kategóriák között, abban az esetben, ha 

nem társul hozzá magas A - M és B - M. 

Az Mi  - Ai+l magas korrelációja dependenciára való 

hajlamot mutat, mivel ajánlásaiban ragaszkodik az előző 

mért értékekhez. 

Az A - M és B - M magas korrelációja jó szenzomoto-

ros és kognitiv-motoros integrációra utal, különösen ak-

kor, ha a különböző stresszhelyzetekben az A - M korre-

lációjának numerikus értéke csökken, mig a B - M korre-

láció értéke magas szinten marad. 

Az edzéseken, iramtanitási kisérleteink eredménye-

it SEIKO QUARZ, digitális 1/100 másodperc•pontosságu 

stopperórával mértük. Az igy nyert adatokat számitógép-

pen dolgoztattuk fel. A kapott eredményeket táblázatok-

ban foglaltuk össze, melyeket a kisérleti eredmények ci-

mü fejezetben ismertetünk. 
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3. Kisérleti eredmények  

I TÁBLÁZAT - Ez a táblázat a kisérletben résztvevő ver-

senyzők legfontosabb adatait tartalmazza, 

a következő sorrendben: 

1. A versenyző nevének számkódja 

2. Életkor 

3. Versenyszerű edzés ideje, években 

4. A versenyző neme /fiu-lány/ 

5. A sportág tipusa /kajak-kenu/ 

6. Az edző értékelése a versenyzőről: 

1-től 5-ig. Ahol az 5-ös számjegy a leg-

jobb. 

II TÁBLÁZAT - összefoglaló táblázat. Minden kisérleti 

napon 10 ismétlést végeztek a versenyzők, 

igy az adatok minden esetben a 10 ismétlés 

statisztikai mutatói. Ezek, oszloponként a 

következők: 

1. a MÉRT sor átlaga 

2. a MÉRT sor varianciája 

3. az AJÁNLOTT sor átlaga 

4. az AJÁNLOTT sor varianciája 

5. a BECSÜLT sor átlaga 

6. a BECSÜLT sor varianciája 

7. az AJÁNLOTT minusz MÉRT sor %-os értékének átlaga 

8. az AJÁNLOTT minusz MÉRT sor %-os értékének négyzetes 

középhibája 	 . 
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9. az AJÁNLOTT minusz MÉRT sor %-os értéke alsó hibáinak 

átlaga 

10. az AJÁNLOTT minusz MÉRT sor %-os értéke felső hibái-

nak átlaga 

11. az AJÁNLOTT minusz MÉRT sor %-os értéke alsó és felső 

hibáinak különbsége 

12. az AJÁNLOTT minusz MÉRT sor átlagától való egyenkén-

ti eltérések összegének átlaga 

13. az AJÁNLOTT minusz MÉRT sor átlagától való egyenkén-

ti eltérések összegének négyzetes középhibája 

14. INDEX 

15. a BECSÜLT minusz MÉRT sor %-os értékének átlaga 

16. a BECSÜLT minusz MÉRT sor %-os értékének négyzetes 

középhibája 

17. a BECSÜLT minusz MÉRT sor %-os értéke alsó hibáinak 

átlaga 

18. a BECSÜLT minusz MÉRT sor %-os értéke felső hibáinak 

átlaga 

19. a BECSÜLT minusz MÉRT sor %-os értéke alsó és felső 

hibáinak különbsége 

20. a BECSÜLT minusz MÉRT sor átlagától való egyenkénti 

eltérések összegének átlaga 

21. a BECSÜLT minusz MÉRT sor átlagától való egyenkénti 

eltérések összegének négyzetes középhibája 

22. INDEX. 

III TÁBLÁZAT - Korrelációs koefficiensek. Külön táblá-

zatban foglaltuk össze, a különböző adat-

sorok között mért összefüggéseket. Sorrend-

ben  a következők: 
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1. az AJÁNLOTT és a BECSÜLT értékek közötti korrelációk 

2. az AJÁNLOTT és a MÉRT értékek közötti korrelációk 

3. a BECSÜLT és a MÉRT közötti korrelációk 

4. bármelyik MÉRT és az azt követő AJÁNLÁS közötti korre- 

lációk. 

IV TÁBLÁZAT - Kiválasztottuk a motivációs és effektiv 

indexeket és a korrelációs koefficienseket, 

majd egy táblázatban összegeztük őket, át- 

lagukkal együtt. 

V TÁBLÁZAT - R.B. CATTELL 16 faktoros személyiségteszt 

eredményei. 

VI TÁBLÁZAT - Kiválasztottuk az I TÁBLÁZAT-ból az edző 

szubjektiv értékelését és ezt az V TÁBLÁ- 

ZAT-ban található személyiségfaktorokkal 

összevetettük. Az eredmények ebben a táb-

lázatban találhatók. 

VII. TÁBLÁZAT - Ez a táblázat a különböző korrelációs 

értékek csoportba sorolását tartalmazza. 

Ennek alapján végeztük el az osztályozást. 

A táblázatokat a melléklet tartalmazza. 
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4.• Az  erédm"enyék.megbeszélése  

Iramtanitási. kisérleteinket 1974 tavaszán kezdtük 

el. Ebben az időszakban többnyire élversenyzőket mértünk, 

többek között abból a megfontolásból, hogy az adatokat 

mint "etalont" használjuk az ifjusági versenyzők felké-

szitésekor.. Meglepetéssel tapasztaltuk az élversenyzők-

nél a hiányosságokat az iramtartásban. Természetesen ké-

sőbb igyekeztünk javitani a hibákon, több-kevesebb siker-

rel. 

1977-től szinte ugyanazokat a hibákat találtuk most-

már serdülő és ifjusági. versenyzőkön mért adatokban. Ilyen 

hibák voltak a sebesség nem megfelelő tartása, váltása. 

Az iramtanulás menetében is az élversenyzőkéhez hasonló 

problémákat találtunk, .pl.: a gyorsabban és igen nagy 

pontossággal. tanuló versenyzők, egy edzésen belül is igen 

nagyot romlottak. az iramtartásban, ha már. elérték az az-

napi legjobbjukat. Máskor egyik kisérleti napról a másik-

ra összehasonlithatatlanul jobbak, vagy rosszabbak vol-

tak, minden komolyabb külső indok nélkül. Láthatóan a mo- 

tivációjukkal sem volt baj. 

Néhány alkalommal rossz időjárási körülmények között 

kellett az edzést /mely egyben kisérlet is. volt/ megtar-

tani. Meglepőeredménynek könyveltük el, hogy az addig 

jól tanuló /optimális körülmények között/ versenyzők na-

gyobban rontottak, mint akik előzőleg a jó és a közepes 

között mozogtak. Az utóbbiakra egyben nem volt jellemző 
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a gyors tanulás eredmény sem. Mégis, felülmulták eredmé-

nyeiket a rossz körülmények ellenére. Felmerült a kérdés, 

hogy milyen formában lehet "hipermotivált" állapotot elő-

idézni, mely egyben a versenyszituáciö pszichológiai mo-

dellje is lehetne. Bevezettük iramtanitási kisérletünk 

különböző variánsait, melyek hatására az eredményekben 

meglepő változásokat tapasztaltunk. Pontosabban, az opti-

mális körülmények között kiválóan tanuló versenyzők erő-

sen rontottak pszichés stressz hatására. Az ellenkezőjét 

tapasztalhattuk viszont azoknál, akik nem tartoztak a jó 

tanulók közé. Sőt ezek közül kerültek ki: az igazán jó ver-

senyzők is. Ennek alapján feltételeztük, hogy  a személyi-

ségben meglevő különbözőségek eredményezik a leirt jelen- 

séget. Éppen ezért, először is a versenyzőinkről felvett 

személyiségtesztek eredményeit értékeltük alaposabban. 

R.B. Cattell.16 faktoros, és T. Leary személyiségteszt-

jét elemeztük, különösebb eredmény nélkül. Az alapvető 

fiziológiai-tesztek sem adtak választ az általunk tapasz-

talt jelenség magyarázatára. 

-1977 őszén, a.versenyidőszak után, a versenyek és 

az edzéseredmények értékelése alapján egészen uj munkahi- 

potéziseket állitottunk fel, melyek a következők: 

1.  A.  személyiség a speciális viselkedésében, mint  

az iramtartás a kajakozásban, milyen szerepe le- 

het a biológiai összetevőknek? A személyiség fi-

ziológiai /szenzomotoros/ koordinációjának szint-

je nem határozhatja meg "egyedül"  a.versenytáv 

programját, de minden bizőnnyal nagy mértékben 
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hozzájárul a teljesitményhez. Kérdés, hogy mi-

lyen mértékben és hogyan. 

Feladat, hogy valamilyen módon meg kell határoz-

ni a szenzomotoros koordináció fejlettségi szint- 

jét. 

2. A pszichológiai komponens, vagyis a kognitiv-mo-

toros /motivációs/ koordináció szerepe milyen 

mértékü a személyiségen belül, az iram tanulásá-

ban és tartásában. Ez a szint "önmagában" szin-

tén nem. lehet perdöntő a teljesitmény alakulásá-

ban, mivel annak magas szintje esetén feleslege- 

sen..tulmotivált lehet a versenyző, amennyiben a 

szenzomotoros koordinációs szint tulzottan ala-

csony. Ennek egyenes következménye, hogy; 

3. A szenzomotoros és kognitiv-motoros koordinációs 

szintek a személyiségben.mintegy "önálló terü-

letként", léteznek. Fejlettségük mértéke egyenként 

is, de inkább a két "önálló terület" integrált-

ságának foka lehet a meghatározója a tehetségnek. 

Természetesen mindez csak didaktikai.szempontu szét-

választása lehet a személyiség koordinációs. szintjeinek. 

Azonos, vagy különböző szintü is legyen a két koordiná-

ció, a személyiségben rendkivül bonyolultan összefonódnak, 

integrálódnak. Mégis ugy gondoljuk, hogy az un. ABM kisér-

letünkben, pontosabban az eredményekből szétválasztható 

a két koordinációs szint. Az AJÁNLOTT és BECSÜLT számsor 
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között mért korreláció a kognitiv-motoros szintre ad meg-

bizható információt, mig a BECSÜLT és MÉRT közötti korre-

láció elsősorban a fiziológiai szintü, szenzomotoros 

szintről tájékoztat. Az AJÁNLOTT. és MÉRT közötti korre-

lációs érték, az előző kettővel együtt, az integráció 

mértékére ad tájékoztató értéket. 

A MÉRT és az azt követő AJÁNLOTT /Mi - Ai+l/ közötti 

korreláció numerikus. értéke - véleményünk szerint - meg-

bizhatóan tükrözi versenyzőnk sajátos  dependenciára  való 

hajlamát. Ugyanis amennyiben az M i  - Ai+l korrelációja 

magas, ugy az versenyzőnk önállótlanságát mutatja, mig 

a versenyszituációt modellező stresszhatásokra bekövet-

kező alacsonyabb értékek, kimondottan a kiváló verseny-

zőket jellemzi. Nem hagyják teljesen befolyásolni ma-

gukat a szóbeli információtól.. Ugyanez jellemzi az AJÁN-

LOTT és MÉRT közötti értékeket is. 

Minden gyakorló edzőnek van olyan versenyzője, aki 

edzésen remekül teljesit, majd a versenyen összeroppan. 

Ez a jelenség természetesen-mindenkinél előfordulhat, 

mégis akik versenyen rendszeresen gyengén szerepelnek, 

szemben az edzés. eredményeikkel, azoknál vagy a szenzo- 

motoros, vagy a kognitiv-motoros szabályozások nem meg-

felelő arányát. tehetjük felelőssé. Esetleg azok gyenge 

integrációját. 

Az első esetben, mikor a szenzomotorium van tulsuly-

ban,. kialakul egy rendkivül merev program, de csak a cik-

kusok.pontos végrehajtására. Ezek a versenyzőkre jellem- 
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ző, hogy sebességük egyenletes. Bármilyen külső tényező 

/időjárás, pszichés stresszor/ komoly problémát jelent. 

Képtelen alkalmazkodni hozzá. 

A második esetben, .a kognitiv-motoros./motivációs/ 

szint tulsulya a következő problémát okozza; egyszerüen 

nem képes figyelembe venni /stresszhelyzetben/ a biológi-

ai szintü szabályozását. Pontosabban, hatalmas igyekezet-

tel szinte "agyonvágja" a hajó mozgását, amit a szen- 

zomotori.um ellenőriz. 

Ideálisnak mondható a harmadik versenyzőtipus, aki-

nél mindkét szabályozószint igen magas, és ez önálló, 

adaptiv viselkedéssel párosul. 

Ezeknek a versenyzőknek kiváló a mozgásciklusok el-

lenőrzése, de minden helyzetben alkotó módon alkalmaz-

kodik. Versenyhelyzetben nem "nyomja el" az interoceptiv 

ellenőrzést, hanem továbbra is igyekszik minden fontos 

belső és külső jelzést a cél érdekében, együttesen moz-

gósitani. Az integráció a két szint között fennmarad. 

Nézzük meg az eddig elmondottak pedagógiai vonat-

kozásait, vagyis a nem megfelelő edzői munkánkkal hogyan 

idézhetjük elő a különböző tipusu.versenyzők kialakulá-

sát. 

A sportteljesitményben a versenyző szinten "telje-

sen" kiadja magát. /40./ E nélkül elképzelhetetlen a nagy 

eredmény. Képtelen, rossz értelemben vett."szinészkedés-

re", viselkedésre. Tehát  a vil 'ágszintü teljesitményben 

minden esetben közvetlenül tükröződik a versenyző bioló- 
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giai alkata és pszichológiai személyisége. Viszont ez 

a fajta viselkedési forma is hosszu pedagógiai folya-

matban alakul ki.  Ez az  edzés! 

Néhány éve, a szakemberek között egyik vitatéma, 
a 

hogy a 12-14 éves kajakosokat hogyan készitsék fel a 

felnőttkorban való jó szereplésre. Egyik tábor a játé-

kos és hosszu evezések mellett áll ki. Tagadja a szer- 

..vezett foglalkoztatás eredményességét.. Nem tartja szük-

ségesnek a komolyabb versenyeztetést. /Állásfoglalá-

sunkban jól. megfigyelhetők Ellen Kay, Montessuori, és 

Dewey nevelési elvei./ A másik tábor viszont azt java-

solja, hogy a korai. időszakban az életkori:. sajátosságok-

nak megfelelő intenzitással és terjedelemmel, hasonló 

edzéseket végezzen, mint az élversenyzők, esetleg soro- 

zatversenyekkel.együtt. Kérdés, hogy mik azok az élet-

kori sajátosságok. 

A pszichológiának a koegzisztencia fontos törvény- 

•szerüsége, mely szerint a személyiség adott fejlettsé-

gi szintje nem jelenti valamennyi képességnek, tulaj-

donságnak adott szinvonalát. Ebből következik, hogy 

különösen a.pre-pubertás korban nem lehetséges, hogy 

minden gyermek egyformán a megfelelő szintü biológiai 

és pszichológiai alapokkal rendelkezhessen. /Nem be- 

szélve arról, hogy a gyermek nem kicsinyitett felnőtt, 

nem mennyiségi, hanem minőségi a különbség!! 

A.gyakorlat nagyon keveset igadozik ehhez az elv-

hez,. ugyanis a valóban nagy edző egyéniségek képesek 
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ösztönösen, nagy ritkán tudatosan is, figyelembe venni 

a gyermekek közötti különbözőségeket, sőt a gyermek 

személyiségén belüli különböző szinteket is, melyekhez 

edzésmódszerével alkalmazkodni képes. Szükséges azon-

ban megjegyezni, hogy éppen olyan kevés a nagy edző, 

mint a nagy. versenyző. Igy többnyire az edzők csoport-

jukat egy elv  szerint készitik fel, melyhez mereven ra-

gaszkodnak függetlenül attól, hogy az elv figyelembe 

veszi .vagy sem, a gyermekek közötti és a gyermeken be- 

lüli fiziológiai és pszichológiai szintkülönbségeket. 

Általában.tehetségesnek tartjuk a fiatalon már kü- 

lönleges testi alkattal rendelkezőket, és azzal páro- 

suló ügyességet. Ebben a korban az edző  könnyen ."he-

lyettesitheti .". az akaraterőt, igy szinte kizárt annak 

a lehetősége, hogy  megfelelő kognitiv-motoros,/motivá-

ciós/. koordináció kialakulhasson. Ugyanis a versenyen 

önálló és adekvát motivációra van szüksége a verseny-

zőnek. 

Szerencsésebbek abiológiailag éretlenebb, és 

.pszichológiailag érettebb gyermekek, ők szinte önálló-

an.fejleszthetik magukat, mivel gyengébb tel .jesitmé- 

nyük miatt nincsenek köpontban. Problémát jelenthet a 

későbbi életkorban, hogy technikájára adott időben ki-

sebb hangsulyt fektettek. 

Ugy tünik, hogy a tul merev'edzésformák.nem alkal-

masak a 12-14 éves kezdők személyiségének megfelelő 

alakitásához.. Későbbi korban már rendkivül nehezen ala- 
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kitható a versenyző akár szenzomotoros .,.  akár ..kognitiv- 
motoros szintje. 

Az is igaz, hogy a mai nagy követelményekre fel-

készülni következetes edzésmunka nélkül nem lehetséges. 

Véleményünk szerint, a szervezeti formák megtartása 

emellett, a versenyzők személyisége fiziológiai és pszi-
chológiai szintjének folyamatos /longitudinális/ vizs-

gálatával, és az eredményekhez való alkalmazkodással 

érhetjük el, .edzői . munkánkkal a megfelelő, a felnőtt-

kori eredményességhez alapot adó, "viselkedés" kiala- 
0 

kitását. .. 
Lényeges azonban, hogy ez  a személyiségvizsgálat 

az edzésmunkában történjen ., tehát a versenyző sajátos 
viselkedését .vizsgálja ."in vivó" körülmények között. 

Ez már eleve kizárja a különböző tesztek "adaptációjá- 

ból"'származó..problémákat. 
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IV. ÖSSZEFOGLALÁS 

Munkánkban összegyüjtöttük az objektiv biofizikai . 

méréseket, melyeket sportágunkban a mozgásszerkezet 

pontosabb leirására végeztek. Rendszerező elvnek a moz- 

gáskoordináció egyik alapfunkcióját a szabályozást, 

.letve a szabályozószintek egymásra épülését. választot- 

tuk. 

Az idődimenziók alapján különitettük el a mozgá-

sokat. Igy a gyors, igen rövid idejü mozgások 'kerültek 

az első csoportba /p1:.: sulyemelés/, mig a második• cso-

portba a:nagyfrekvenciáju, tartós erőkifejtésü, több-

nyire ciklikus sportágakat soroltuk. Ebbe a. csoportba 

.került.a:kajakozás.is, mivel a mozgások korrekciójára 

menet közben is sor kerülhet. 

Ugy tünik, hogy a mozgásellenőrzés zenei modellje 

alkalmazható sportágunkban is. Nevezetesen a zongoris-

ta nem'egy-egy hangot /billentyü leütést/ ellenőriz, 

mivel a nagy sebesség. miatt ez elképzelhetetlen, hanem 

. több hangot, dallamot. 

Kajakozásnál is szinte teljesen ugyanaz a helyzet, 

ugyanis egy. ciklus végrehajtására nem kell.koncentrál- 
r 

ni, annál inkább több ciklus együttes ellenőrzése a meg-

felelő.. Ezt egy sajátos mozgásmintakép teszi lehetővé 

az agyban, mely hosszu és adekvát gyakorlás során ala- 

kul ki.. Igy fejlődik ki az un. előtervezés. Ezt - N.A. 

Bernstein.után - modell.tipusu tükröződésnek nevezzük. 
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Kisérletesen vizsgáltuk a versenyzők pszichés 

stressztürő képességét. Alapvetően. két csoportot kü-

lönböztetünk meg. A gyenge csoportba tartozók szenzomo-

toros és.kognitiv-motoros szabályozási szintje között 

. érős eltérést.,.. vagy közöttük gyenge összefüggést /in- 

..tegrációt/ találtunk. A jó teljesitményüek,4csoportjá-

ban ezzel ellentétes eredménytallapitottunk meg. 

.-Végül. az edző szubjektiv megitélését és az álta- 

..lunk.kialakitott csoportositást összehasonlitottuk.. 

Rendkivül erős összefüggést találtunk'. Majd ezt az ered-

ményt összehasonlitottuk a Cattell-féle személyiség- 

teszt faktoraival. Megállapitottuk, hogy a.pszicholó-

giai és a pszichofiziológiai szabályozásdinamikára uta-

ló jelenségek és a személyiség;. pszichikus szerkezete 

. között kimutatható. összefüggés. 



NÉV 
AZONOSITÓ ÉLETKOR 

KAJAKOZÁ S 
ÉVE NEM SPORTÁG MINŐSITÉS 

EDZŐ 
ÉRTÉKELÉSE 

Ol 18 6 FLU KAJAK ARANY 4 
02 18 5 FIU KAJAK EZÜST 4 
03 18 4 FIU KAJAK ARANY 5 
04 18 3 FIU KAJAK BRONZ 2 
05 17 6 FIU KAJAK EZÜST 3 
06 18 6 FIU KAJAK EZÜST 4 
07 18 6 FIU KAJAK EZÜST 3 
08 18 3 FIU KAJAK BRONZ 2 
09 19 7 FIU KAJAK ARANY 4 
10 19 7 FIU KAJAK ARANY 3 
11 18 5 FIU KAJAK BRONZ 3 
26 15 2 FIU KENU EZÜST 4 
27 15 3 FIU KENU BRONZ 3 
28 14 4 FIU KENU EZÜST 5 
30 16 2 FIU KENU BRONZ 2 
31 14 2 FIU KENU BRONZ 4 
32 15 3' FIU KENU BRONZ 4 
33 14 4 FIU KENU BRONZ 5 
34 15 4 FIU KENU EZÜST 3 
35 16 3 LÁNY KAJAK ARANY 5 
44 14 2 LÁN Y KAJAK BRONZ 	. 3 
45 16 3 LÁNY KAJAK EZÜST 3 
46 16 2 LÁNY KAJAK EZÜST 4 
47 17 6 FIU KAJAK EZÜST 2 
48 20 6 FIU KAJAK EZÜST 3 



_ 

01 24,64 0,50 24,76 0,44 24,84 0,28 1,14 2,25 	-3,74 1,27 -2,47 0,80 0,95 69,32 1,31 2,76 -4,24 0,73 -3,51 0,88 1,05 74,06 
25,88 0,90 25,39 0,50 25,59 0,50 3,01 12,15 	-4,50 15,42 10,92 1,34 3,06 140,78 2,60 12,32 -14,57 11,36 -3,21 1,75 4,44 138,57 
24,89 0,54 24,71 0,39 24,81 0,49 1,83 5,20 	-1,40 8,92 7,46 1,06 1,85 119,74 1,43 3,25 -2,65 4,39 1,74 0,99 1,21 68,70 
26,29 0,36 26,23 0,34 26,23 0,43 0,99 1,66 	-0,76 3,19 2,42 0,65 0,68 62,67 1,29 2,38 -1,23 4,40 3,18 0,71 0,71 55,90 
27,69 0,62 27,59 0,47 27,60 0,35 1,61 5,11 	-6,35 5,14 -1,21 1,28 2,52 101,85 1,71 5,24  -10,09 3,70 -6,39 1,19 2,30 98,90  
25,65 0,32 25,72 0,30 25,73 0,35 0,90 1,06 	-1,21 1,10 -0,11 0,43 0,26 32,02 0,78 0,96 -1,49 0,71 -0,78 0,47 0,34 43,20  
26,15 0,21 26,02 0,09 26,03 0,11 0,80 1,16 	-0,3 2,15 1,85 0,58 0,58 49,13 0,61 0,78 -0,15 1,49 1,34 0,54 0,41 38,97  
25,56 0,23 25,43 0,29 25,37 0,27 0,90 1,02 	-0,99 1,17 0,18 0,37 0,21 33,08 0,98 1,32 -0,39 1,55 1,17 0,54 0,37 35,26  
28,04 0,59 28,72 0,36 28,57 0,38 2,46 10,55 -13,19 0,00 -13,19 1,83 4,50 135,5  1,91 5,72 -7,14 0,00  7,14 1,25 2,06 86,63  
27,09 0,37 27,26 0,59 27,25 0,53 1,97 7,85 -10,89 3,28 -7,60 .  1,33 3,97 141,3  1,49 4,41 -7,80 1,03 -6,77 0,91 2,20 118,30  

X 26,18 0,46 26,18 0,37 26,20 0,36 1,56 4,80 	-4,33 4,16 -0,17 0,96 1,85 88,54 1,4
~

1 3,91 -4,97 2,93 -0,60 0,92 2,45 75,85 

02 24,70 0,54 24,51 0,35 24,45 0,42 2,05 6,08 	-3,49 7,80 4,31 1,15 1,88 99,25 1,72 5,11 -4,47 6,02 1,54 1,31 2,15 93,65 
25,76 0,56 25,68 0,25 25,61 0,19 2,11 6,15 	-8,29 4,72 -3,57 1,07 1,71 90,60 1,99 5,33 -8,16 4,12 -4,04 1,00 1,39 73,97 
26,16 0,59 25,69 0,56 25,88 0,68 2,17 6,62 	-1,00 8,03 7,03 1,13 1,92 104,08 1,83 4,27 -4,25 4,89 0,64 0,79 5,91 74,61  
27,16 0,41 27,12 0,27 27,07 0,15 1,33 3,16 	-2,73 3,60 0,87 0,98 1,39 68,21 1,00 1,67 -2,49 1,55 -0,94 0,70 0,68 49,68 
28,59 0,50 28,10 0,27 28,16 0,36 1,69 , 5,33 	0,00 7,62 7,62 1,41 2,47 88,51 1,56 4,15 -0,12 5,17 5,05 1,13 1,70 78,46 
26,29 0,25 26,13 0,18 26,17 0,35 1,06 1,63 	-0,69 2,85 2,16 0,62 0,51 42,16 1,14 2,80 -1,71 7,63 5,92 1,06 1,51 65,80 
27,07 0,81 26,51 0,42 26,63 0,42 2,41 7,35 	-1,30 8,86 7,57 1,11 1,53 62,90 1,97 4,88 -1,30 5,78 4,49 0,85 0,99  61,43 
27,40 0,52 26,88 0,10 26,95 0,16  2,47 6,90 	-2,42 8,02 5,60 0,76 0,80 57,40 2,07 5,07 -1,28. 6,02 4,74 0,81 0,80 47,91 
26,56 0,42 26,54 0,37 26,57 0,30 1,65 4,78 	-5,59 6,37 0,77 1,31 2,05 70,60 1,32 3,36 -6,44 4,77 -1,67 1,16 1,62 66,90 
26,72,0,23 26,56 0,20 26,55 0,20 1,04 2,40 	-0,85 4,29 3,44 0,93 1,32 73,04 1,00 2,28 -1,21 4,07 2,86 0,90 1,27 72,12  

X 26,60 0,48 26,38 0,29 26,40 0,32 1,79 5,04 	-2,63 6,21 3,58 1,04 1,55 75,67 1,56 3,89 -3,14 5,00 1,85 0,97 1,30 68,45 

03 23,46 0,54 23,15 0,41 23,15 0,34 1,99 6,07 -12,42 6,90 -5,52 1,23 2,09 91,91 2,16 7,11 -6,59 9,66 3,06 1,38 2,45 97,99 
23,91 0,47 23,80 0,54 23,79 0,54 1,55 3,92 -11,23 2,39 -8,84 0,92 1,51 91,91 1,01 1,58 -0,45 2,34 1,89 0,57 0,57 58,36 
24,41 0,61 24,19 0,38 24,26 0,44 1,94 5,94 	-2,33 8,35 6,03 1,18 2,17 87,58 1,91 5,97 -3,92 7,33 3,41 1,25 2,33 86,12  
25,74 0,30 25,60 0,23 25,64 0,16  0,77 1,19 	-1,40 1,77 0,35 0,62 0,59 49,30 .0,77 1,15 -0,57 1,97 1,40 0,62 0,56 47,14  
27,59 0,41 27,30 0,24 27,48 0,20  1,37 2,75 	-0,76 3,61 2,85 0,82 0,89 60,49 1,04 1,69 -0,71 2,35 1,64 0,52 0,60 60,61  
21,54 0,26 21,49 0,07 21,49 0,07  0,97 1,51 	-1,11 2,66 1,55 0,69 0,56 38,02 0,97 1,55 -1,63 2,66 1,03 0,69 0,61 43,14  
25,05 0,29 25,39 0,39 25,44 0,42  1,92 4,94 	-6,58 1,09 -5,49 0,97 1,24 71,99 2,12 5,84 -6,74 2,25 -4,48 0,96 1,34 83,50  
25,77 0,30 25,72 0,17 25,71 0,18 0,66 0,64 	-0,72 0,85 0,13 0,42 0,21 22,55 0,70 0,65 -0,72 0,73 0,02 0,38 0,17 19,67  
25,23 0,38 25,19 0,35 25,18 0,36 1,11 1,73 	-1,84 1,98 0,13 0,63 0,49 38,11 1,15 1,65 -1,84 1,52 -0,32 0,51 0,33 33,33 
26,62 0,78 26,82 0,37 26,79 0,47 1,46 4,71 	-7,11 1,47 -5,65 1,07 2,57 178,80 1,57 4,94 -8,74 1,42 -7,32 1,00 2,47 174,20 

24,93 0,43 24,86 0,31 24,89 0,31 1,37 3,34 	4,51 3,09 -1,44 0,85 1,23 73,06 1,34 3,21 3,19 3,22 0,03 0,78 1,14 70,40 

04 31,48 0,90 30,10 1,35 30,53 1,20 4,39 27,87 	0,00  34,83 3.4,83 2,44 8,59 227,19 3,16 13,32 -0,42 14,75 14,33 1,48 3,35 121,80 
29,45 0,21 27,98 0,04 28,13 0,62 4,99 25,34 	0,00  25,34 25,34 0,57 0,47 43,35 4,48 21,67 0,00 21,67 21,67 0,90 1,62 90,48 
32,98 1,03 31,35 1,20 31,55 1,42 4,94 28,39 	0 , 00  28,39 28,39 1,67 3,96 153,16 4,34 26,08 0,00 26,39 26,39 2,02 7,21 198,17  
27,46 0,72 27,01 0,48 27,28 0,47 2,42 8,85 -2,80 13,35 10,55 1,54 3,00 104,20 2,39 7,36 -4,09 10,63 6,54 1,04 1,64 90,30  
27,10 0,83 26,60 0,74 27,02 1,03 1,82 5,77 	0,00 7,21 7,21 1,38 2,44 94,78 1,92 4,99 -4,99 4,99 0,00 0,83 1,31 93,66  
26,21 1,22 25,95 0,38 26,95 1,16 2,84 14,31-12,00  15,30 3,30 1,83 6,26 231,96 2,87 15,81 -22,59 0,00 -22,59 2,57 7,55 108,34 

7  28,99 0,80 28,11 0,61 32,06 0,92 3,41 16,90 	2,48 18,68 13,64 1,49 3,76 134,20 3,19 14,87 - 5,34 13,07 7,72 1,47 3,78 117,09 



1,13 1,55 	66,70 
1,18 1,77 	74,23 
O ,93 1,17 	60,50 
O ,64 0,58 	49,93 
O ,61 0,72 	69,52 
O ,64 0,64 	55,41 
1,78 5,55 125,80 
1,35 2,09 	77,26 
1,85 4,34 134,60 

1,72 3,94 -4,47 3,40 
1,24 2,42 -2,28 3,27 
1,19 2,61 -0,52 4,01 
1,09 1,71 -5,34 1,68 
1,91 4,66 -5,74 2,06 
1,25 2,17 -2,23 2,78 
6,76 20,19 -50,19 0,00 
1,80 5,40 -2,13 9,10 
2,23 10,43 -15,80 11,37 

1,09 1,96 	79,98 3,55 5,70 -8,49 4,03 

05 	25,07 0,77 24,70 0,42 25,42 0,82 
25,96 0,52 25,50 0,00 25,73 0,22 
25,09 0,55 25,30 0,59 25,57 0,51 
27,62 0,27 27,48 0,15 27,63 0,16 
28,61 0,28 28,32 0,28 28,69 0,55 
27,78 0,52 27,53 0,31 27,95 1,17 
27,60 0,46 27,57 0,16 27,64 0,21 
26,72 0,22 26,73 0,22 26,94 0,36 
26,56 0,53 27,20 0,39 27,23 0,51 

7  26,77 0,45 26,70 0,28 26,97 0,50 

3,12 13,78 
2,06 6,42 
2,67 11,69 
0,94 1,57 
1,22 2,50 
1,90 4,70 
0,97 1,54 
0,86 1,02 
3,17 12,77 

1,87 6,22 

-9.78 15,50 5,71 
-2,54 6,85 4,31 

-13,39 12,17 -1,22 
-1,34 2,61 1,27 
-0,31 3,48 3,16 
-4,26 5,70 1,44 
-1,08 2,50 1,42 
-1,02 1,27 0,25 

-14,64 5,27 -9,37 

-5,37 6,15 0,71  

1,72 4,07 108,55 
1,14 2,19 131,99 
2,03 4,56 	77,55 
O ,69 0,70 	57,01 
O ,90 1,02 	53,86 
O ,89 1,08 	61,00 
0,59 0,60 	63,95 
0,43 0,28 	38,69 
1,41 2,71 109,50 

2,52 8,13 -9,72 
1,57 3,55 -1,71 
2,57 11,40 -13,33 
0,33 0,35 -1,14 
1,04 2,39 -3,84 
2,26 11,96 -34,74 
0,94 1,34 -0,83 
1,12 2,45 -3,85 
2,54 9,98 -9,98 

4,42 -5,30 1,08 1,76 106,30 
4,34 2,03 0,65 1,10 101,70 
3,65 -9,68 1,89 4,80 107,40 
0,63 -0,51 0,39 0,25 34,46 
1,18 -2,66 0,76 1,30 110,80 
2,56 -32,18 1,72 6,86 269,30 
3,78 2,96 0,62 0,46 37,35 
0,68 -3,17 0,75 1,18 	87,56 
0,00 -9,98 1,64 3,52 113,27 

1,08 1,91 	78,01 1,65 5,72 -8,79 2,36 -6,49 1,05 2,35 107,57 

06 	23,10 . 0,92 23,12 0,53 23,25 0,58 
23,35 0,34 23,53 0,62 23,61 0,48 
23,92 0,70 23,93 0,62 24,06 0,52 
25,76 0,13 25,78 0,17 25,77 0,24 
27,03 0,57 27,02 0,37 27,11 0,37 
20,88 0,37 20,98 0,49 21,06 0,45 
25,05 0,29 25,39 0,39 25,44 0,42 
25,88 0,26 26,24 0,48 26,26 0,45 
26,31 0,80 26,02 0,37 26,04 0,35 
26,10 0,57 26,27 0,51 26,18 0,42 

2,97 4,15 -18,90 9,39 -9,51 
1,46 4,38 -6,62 1,36 -5,26 
2,04 5,70 -3,82 8,52 4,70 
0,62 0,69 - 0,64 1,86 1,22 
1,08 1,70 -3,25 1,46 -1,79 
1,81 4,18 -4,50 4,93 0,43 
1,92 4,94 -6,58 1,09 -5,49 
2,33 8,64 -11,31 2,43 -8,88 
2,07 6,59 -5,18 +7,93 2,75 
1,51 4,92 -14,35 1,25-13,11 

1,78 5,30 168,40 
1,04 2,26 109,04 
O ,96 1,55 102,60 
O ,51 0,31 	26,48 
0,64 0,54 	43,68 
O ,80 0,89 	63,46 
O ,97 1,24 	71,99 
1,26 3,22 110,90 
1,27 2,30 	90,42 
1,44 2,64 	83,62 

2,86 14,12 -21,50 8,38 
1,46 3,72 -5,89 0,92 
1,84 4,47 -5,19 4,51 
0,66 1,04 -1,48 1,49 
1,51 -2,98 0,63 -2,35 
1,82 4,30 -5,91 2,53 
2,12 5,84 -6,74 2,25 
2,33 8,19 -12,46-10,09 
2,00 5,96 -5,85 5,99 
1,46 3,42 -4,29 3,19 

-13,20 1,79 5,92 210,90 
-4,97 1,02 1,59 	73,10 
-0,69 0,89 1,09 	68,05 
O ,01 0,61 0,60 	56,89 
O ,54 0,42 41,05 	20,88 

	

-3,38 0,77 0,99 	79,45 

	

-4,48 0,96 1,34 	83,50 

	

1,26 2,76 99,67 	99,67 

	

0,13 1,19 1,97 	79,06 
-1,10 1,00 1,29 	63,99 

X 24,74 0,49 24,82 0,45 24,87 0,42 1,78 4,59 -7,51 4,02 -3,49 1,06 2,02 87,05 1,75 5,25 -7,22 3,22 -4,01 1,00 1,79 	85,56 

141,30 
76,35 
29,11 
69,74 
58,21 
69,24 
38,80 
131,50 
97,70 

07 	25,17 0,65 24,93 0,28 24,88 0,28 
26,92 0,49 26,70 0,43 26,57 0,45 
26,91 0,50 26,64 0,58 26,85 0,61 
27,56 0,85 27,32 0,69 27,53 0,69 
28,06 0,46 27,80 0,35 27,95 0,43 
27,91 0,66 27,37 0,46 27,46 0,42 

' 25,47 0,22 25,55 0,16 25,56 0,18 
17,73 0,53 17,46 0,33 17,55 0,28 
17,45 0,32 17,38 0,24 17,39 0,31 

1,80 4,79 
1,56 4,34 
1,37 3,29 
2,95 12,39 
1,64 3,76 
2,14 6,33 
1,02 1,32 
2,26 9,42 
1,21 2,88 

-1,84 6,75 4,90 
-3,79 7,16 3,37 
-0,88 5,19 4,31 
-7,96 18,41 10,45 
-2,41 4,34 1,93 
-1,28 7,76 6,48 
-1,43 1,16 -0,27 
-2,06 17,60 15,54 
-6,62 2,59 -4,03 

1,04 1,54 	98,76 1,67 5,40 -3,03 7,99 	4,96 
1,05 1,92 100,18 1,89 5,16 -3,72 5,52 	1,80 
O ,97 1,43 	76,44 0,89 1,04 -0,92 1,12 	0,21 
1,69 3,72 121,24 1,86 4,37 -8,97 -6,17 	0,79 
O ,95 1,08 	56,04 1,25 2,51 -2,34 3,15 	0,80 
1,18 1,77 	82,55 1,74 4,21 -0,57 5,19 	4,62 
0,47 0,28 	30,46 0,75 0,79 -1,31 0,46 -0 86 
1,80 4,31 134,11 1,66 4,80 -0,99 8,81 	7,82 
1,02 1,40 	78,40 1,50 4,40 -5,17 7,23 	2,06 

1,31 2,60 
1,09 1,57 
O ,44 0,25 
O ,91 69,74 
0,82 0,94 
0,94 1,18 
0,37 0,23 
1,09 2,05 
1,23 2,21 

7  24,79 0,52 24,57 0,39 24,63 0,40 1,77 5,39 -3,14 7,88 4,74 1,13 1,93 86,46 1,46 3,63 -3,00 4,69 	1,06 0,89 1,32 	79,10 

)8 	27,42 0,58 27,35 0,29 27,43 0,31 
29,77 0,51 29,42 0,58 29,56 0,56 
31,16 0,34 30,91 0,51 30,95 0,54 
30,12 0,66 29,87 0,75 29,93 0,71 
28,30 0,27 28,57 0,51 28,60 0,54 
28,17 0,46 28,22 0,48 28,24 0,49 
28,79 0,58 30,65 0,62 30,73 0,55 
27,34 0,83 26,95 0,52 27,12 0,40 
26,00 0,71 25,88 0,36 25,90 0,39 

7 28,51 0,53 28,59 0,49 28,67 0,48 

1,64 4,24 -4,04 
1,44 3,83 -1,83 
1,12 2,43 -0,38 
1,29 2,25 -5,34 
1,80 3,97 -5,71 
1,32 2,39 -2,87 
6,49 47,59 -47,59 
1,69 4,94 -0,56 
1,99 8,31 -11,52 

2,02 8,36 -8,52 

4,45 0,41 
6,08 4,26 
3,30 2,93 
2,45 -2,89 
1,36 -4,35 
2,39 -0,48 
0,00-47,59  
8,04 7,48 
9,70 -1,81 

3,98 -4,54 

	

-1,07 0,84 0,98 	66,40 
O ,99 0,90 0,88 	39,55 

	

3,49 0,89 1,21 	68,47 

	

-3,65 0,58 0,52 	52,85 

	

-4,68 0,81 1,02 	73,00 

	

0,55 0,62 0,60 	53,25 
-50,19 1,65 4,44 117,x7 
6,98 1,27 2,16 104,80 

-4,43 2,06 5,47 156,90 

	

-5,31 1,03 1,80 	79,51 



09 23,93 0,56 24,24 0,18 24,19 0,25 2,90 9,86 -11,20 6,74 -4,45 0,85 1,45 95,80 2,52 7,54 -8,44 5,45 -2,99 0,87 1,20 76,01 
24,97 0,42 25,01 0,28 24,94 0,24 1,44 2,,72 -2,38 3,24 0,87 0,65 0,65 51,48 1, 48 2 , 99 -1,64 5,02 3,38 0,76 0,81 62,70 
24,69 0,66 24,93 0,50 24,81 0,52 1,96 6,13 -9,01 1,82 -7,19 1,16 2,27 112,90 2,19 6,05 -6,67 5,12 -1,55 0,97 1,25 67,60 
26,50 0,45 26,51 0,28 26,42 0,20 1,17 1,73 -1,26 2,43 1,17 0,49 0,37 42,37 0 , 97 1,69 -0,92 2,65 1,73 0,60 0,75 64,31 
27,01 0,36 27,10 0,17 27,06 0,18 1,14 1,96 -1,86 4,23 2,37 0,70 0,65 52,52 0,92 1,75 -2,19 4,38 2,19 0,77 0,91 65,90 
21,14 0,23 21,12 0,12 21,11 0,12 0,95 1,56 -5,26 0,85 -4,42 0,58 0,66 64,59 0,81 0,84 -1,63 0,50 -1,13 0,33 0,19 31,85 
26,66 0,27 27,12 0,10 27,07 0,12 1,74 4,22 -4,22 0,00 -4,22 0,89 1 ,21 78,35 1,54 2,84 -2,84 0,00 -2,84 0,59 0,46 43,09 
26,64 0,32 26,69 0,15 26,73 0,16 1,09 1,83 -3,47 0,74 -2,73 0,65 0,63 51,44 0,80 1,55 -4,34 0,82 -3,52 0,81 0,92 57,99 
24,23 0,51 24,78 3,21 23,77 0,42 5,84 23,60 -7,38 8,50 0,00 6,51 19,50 385,00 2,95 10,31 -11,05 10,13 -0,92 1,05 1,58 85,18 
24,20 0,32 24,29 0,20 24,23 0,23 1,36 2,02 -1,71 2,76 1,04 0,31 0,17 33,12 0,75 0,93  -0,87 1,66 0,79 0,39 0,32 49,74 

24,99 0,41 25,17 0,51 25,03 0,24 1,95 15,56 -4,77 3,13 -1,95 1,27 0,89 64,71 1,49 3,64 -4,05 3,57 -0,48 0,71 0,83 57,68 

.0 23,52 0,73 23,10 0,66 23,30 0,82 3,06 12,63 -44,40 4,40 9,10-35,35 -1,42 113,24 . 3,16 14,93 -36,00 11,05 -24,90 1,72 4,94 134,60 
23,38 0,36 23,17 0,64 23,33 0,81 1,84 5,98 -2,66 8,63 5,97 1,16 2,60 119,49 2,17 6,78 -9,30 5,09 -4,21 1,22 2,08 83,79 
23,43 0,51 23,39 0,28 23,33 0,45 1,61 4,36 -4,38 5,21 0,83 1,15 1,77 84,46 1,53 3,58 -3,18 3,84 0,66 0,93 1,23 77,80 

25,71 0,62 25,60 0 ,46 25,62 0,48 0,89 1,31 -0,49 2,79 2,30 0,65 0,52 0,88 1,34 -0,89 2,59 1,70 0,59 0,52 .0,87 50,87 
26,89 0,70 26,89 0,93 26,91 0,84 1,04 2,25 -7,17 2,05 -5,12 0,89 1,17 79,82 1,11 2,18  -4,98 1,72  -3,26  0,74 0,95 76,90 
20,42 0,16 20,40 0,00 20,40 0,00 0,59 0,57 -0,73 0,88 0,15 0,41 0,23 29,33 0,59 0,57 -0,73 0,88 0,17 0,41 0,23 29,33 
25,12 1,43 25,43 1,12 25,69 1,17 2,45 7,23 -8,05 8,04 -0,01 0,91 1,23 78,80 2,56 8,46 -10,42 1,21 -9,22 1,18 1,97 80,50 
25,59 1,00 25,36 0,86 25,42 0,94 2,06 5,31 -2,63 7,09 4,46 0,70 1,07 90,94 1,75 4,71 -2,31 7,56 5,23 0,99 1,64 100,70 

21,36 0,72 21,45 0,50 21,50 0,56 2,29 6,74 -8,32 6,47 -1,85 1,01 1,51 88,99 2,06 5,12 -4,88 5,69 0,81 0,74 0,88 65,90 
22,28 0,35 22,10 0,23 22,10 0,23 1,69 4,47 -3,01 7,12 4,11 1,12 1,61 74,43 1,69 4,47 -3,01 7,12 4,11 1,12 1,61 74,43 

X 23,77 0,65 23,68 0,56 23,76 0,63 1,75 5,08 -8,18 5,73 -2,45 0,94 1,49 79,50 1,75 5,21 -7,56 4,67 -2,89 0,96 1,60 77,48 

1 1 25,75 0,43 25,77 0,25 25,85 0,33 1,79 4,38 -6,71 2,83 -3,87 0,89 1,17 72,78 1,95 5,43 -7,58 3,28 -4,31 1,02 1,62 83,14 
26,65 0,69 26,40 0,39 26,49 0,39 3,18 12,18 -10,39 13,37 2,97 1,21 2,05 107,80 2,85 12,01 -20,06 8,56 -11,50 1,45 3,87 169,20 

28,76 0,16 28,87 0,32 28,83 0,26 1,15 1,97 -1,19 5,09 3,90 0,61 0,65 56,33 0,80 1,03 -2,04 0,54 -1,50 0,54 0,39 38,34 
29,89 0,42 29,48 0,27 29,78 0,46 1,42 4,54 -0,11 5,66 5,55 1,23 2,53 144,09 0,83 1,19 -0,41 2,05 1,64 0,55 0,50 52,89 

X 27,76 0,42 27,63 0,30 27,73 0,36 1,88 5,76 -4,60 6,73 2,13 0,98 1,60 95,25 1,60 4,91 -7,52 3,60 -3,90 0,89 1,59 85,89 

26 22,77 
22,80 

1,44 
0,89 

21,96 
22,57 

1,03 
0,83 

23,30 
22,82 

0,95 
0,98 

5,07 
2,77 

57,30 
12,05 

-32,90 
-8,06 

38,42 
14,71 

5,44 
6,64 

2,91 
1,83 

11,67 
4,36 

141,29 
135,20 

6,82 
1,76 

65,82 
4,90 

-83,10 
-7,06 

39,86 
5,20 

-43,28 
-1,86 

4,14 
0,99 

19,34 
1,81 

219,00 
114,30 

21,51 0,87 21,67 1,14 21,94 0,96 4,06 23,87 -21,26 37,05 15,79 2,37 7,41 142,90 3,28 13,20 -13,70 11,20 22,51 1,39 2,47 89,76 

21,11 0,61 20,79 0,48 21,34 0,84 2,73 9,30 -10,68 8,95 -1,72 1,01 1,82 87,08 2,34 9,48 -15,97 4,99 -10,98 1,60 4,02 124,80 

21,33 
24,57 

0,73 
0,67 

21,06 
24,21 

0,60 
0,47 

21,25 
24,01 

0,50 
0,84 

3,26 
2,60 

17,07 
9,32 

-41,50 
-35,19 

14,61 
7,25 

-26,89 
-27,94 

1,96 
1,29 

4,64 
2,56 

148,80 
123,26 

3,11 
3,43 

14,30 
17,52 

-27,50 
-35,19 

12,10 
17,50 

-15,40 
-17,69 

1,71 
1,77 

4,64 
5,78 

128,10 
256,20 

23,26 
22,96 

1,20 
0,83 

22,88 
22,64 

0,48 
0,40 

23,42 
22,79 

0,85 
0,74 

5,71 
3,37 

40,60 
17,92 

-32,80 
-27,77 

55,90 
24,72 

22,13 
-3,04 

2,28 
2,33 

8,01 
6,53 

190,38 
132,30 

5,11 
2,20 

35,84 
9,81  

-49,01 
-17,50 

22,68 
10,51 

-26,34 
-7,01 

2,90 
1,62 

9,76 
4,98 

181,67 
180,60 

22,38 0,87 22,07 0,25 22,11 0,22 3,20 15,22 -6,95 24,89 17,93 1,76 4,99 180,60 2,31 10,15 -5,66 16,90 11,24 1,87 4,80 135,17 

7 22,52 0,90 22,20 0,63 22,55 0,74 3,64 22,51 -24,12 25,05 0,92 1,97 5,97 142,42 3,37 20,11 -28,29 15,66 -12,64 1,99 6,40 158,84 



30 

31 

22,30 0,44 23,04 0,71 23,00 0,68 4,03 20,50 -21,44 12,10 -9,34 1,60 4,23 130,22 3,85 18,16 -18,83 12,10 -6,73 1,15 3,32 125,03 
20,16 0,60 20,50 0,53 21,10 0,57 3,92 25,24 -42,50 13,21 -29,30 2,47 9,86 180,98 4,74 36,27 -45,34 0,00 -45,30 3,27 13,84 189,90 
20,28 0,67 20,58 0,71 20,76 0,39 2,46 7,44 -8,94 5,93 -3,01 0,87 1,39 99,67 2,99 11,78 -14,18 2,19 -11,99 1,25 2,83 125,90 
20,40 0,65 20,25 0,42 20,20 0,42 1,70 5,46 -6,76.10,26 3,50 1,41 2,56 90,32 1,55 5,09 -9,57 8,26 -1,30 1,47 2,68 80,98 
22,89 0,86 24,00 0,00 23,68 0,82 5,15 38,40 -54,70 0,68 -54,08 2,92 11,92 254,20 3,51 22,70 -28,38 0,00 -28,38 2,58 10,38 174,40 
23,18 0,95 23,02 1,33 23,44 1,34 4,35 35,28 . -54,05 31,78 -22,26 3,90 16,32 148,60 2,24 11,93 -27,50 2,26 -25,30 1,86 6,90 280,90 

21,53 0,69 21,89 0,61 22,03 0,70 3,60 22,05 -31,39 12,32 -19,08 2,19 7,71 150,66 3,14 17,65 -23,96 4,13 -19,83 1,93 6,65 162,80 

24,09 0,57 24,05 0,60 24,35 0,88 3,09 12,74 -12,28 13,21 0,94 1,37 3,22 186,13 2,98 12,96 -12,21 14,71 2,50 1,52 4,06 134,98 
22,06 0,66 21,97 0,59 22,43 0,63 3,30 18,51 -22,49 23,78 1,29 2,38 7,65 235,21 2,71 12,72 -24,12 1,63 -22,51 1,81 5,40 244,70 
21,06 0,35 20,77 0,19 20,93 0,35 1,45 4,04 - 0,23 5,75 5,51 0,99 1,93 103,85 1,64 5,64 -3,89 11,18 7,29 1,30 2,94 107,78 
21,25 0,45 21,35 0,41 21,35 0,41 1,13 2,49 -5,22 1,34 -3,89 0,85 1,22 88,51 1,13 2,49 -5,22 1,34 -3,89 0,85 1,22 88,51 
25,34 1,09 24,92 0,99 25,15 1,16 2,41 12,74 -4,16 17,02 12,85 1,88 6,94 .184,70 1,56 4,29 -4,16 5,76 1,59 1,02 1,85 91,61 
23,75 0,83 23,70 0,56 23,54 0,41 2,97 15,31 -16,80 17,29 0,49 2,12 6,51 187,70 1,68 6,41 -1,50 19,60 18,09 1,50 3,59 122,90 
23,33 0,75 23,03 0,29 22,93 0,29 2,80 10,92 -6,46 13,89 7,43 1,40 3,07 126,57 2,36 8,94 -2,03 13,89 11,86 1,43 3,39 145,50 
21,79 0,93 21,37 0,40 21,66 0,80 2,92 18,07 -3,99 33,75 29,76 2,33 9,56 189,60 1,94 7,64 -13,50 9,87 -3,65 1,56 3,89 128,50 

22,83 0,70 22,64 0,50 22,79 0,61 2,50 11,85 -8,95 15,75 6,79 1,66 5,01 162,78 2,00 7,63 -7,81 9,73 1,41 1,37 3,29 133,06 
• 

26,83 1,44 26,70 0,67 27,70 1,06 4,20 29,28 -14,23 51,86 37,62 2,42 11,61 256,90 6,66 57,40 -82,50 19,77 -62,80 2,95 13,17 312,13 
24,84 1,00 24,94 0,65 25,71 1,85 3,92 20,28 -18,70 22,66 3,96 1,95 4,95 159,70 6,39 93,37- 177,40 11,63 0,00 5,61 52,52 796,80 
22,91 0,85 22,96 0,66 23,16 0,88 3,22 15,20 -20,90 9,45 -11,48 1,50 4,82 170,10 2,70 17,90 -29,18 11,33 -17,80 2,56 10,71 225,07 
22,69 0,62 22,20 0,42 22,21 0,72 3,83 18,64 -23,90 17,31 -6,68 1,72 3,95 110,90 3,41 15,57 -12,18 18,77 6,58 1,69 3,97 143,30 

24,31 0,97 24,20 0,60 24,70 1,12 3,79 20,85 -19,43 25,32 5,85 1,89 6,33 174,40 4,79 46,06 -75,31 15,37 -24,67 3,20 20,09 362,50 

23,95 1,39 23,45 0,50 24,32 1,56 5,09 41,81 -17,42 69,68 52,26 2,98 15,92 204,37 5,39 35,52 -38,28 31,39 - 6,89 2,25 6,46 115,85 
22,58 0,98 22,29 0,70 22,71 0,82 3,92 17,77 -12,56 21,25 8,69 1,38 2,42 80,23 5,22 33,39 -44,70 22,06 -22,65 1,63 6,10 172,60 
19,11 0,45 19,15 0,47 19,02 0,55 2,95 10,78 -12,88 8,69 -4,19 1,19 2,07 101,25 1,42 3,66 -4,72 4,49 -0,23 1,17 1,65 59,09 
20,21 0,64 20,17 0,33 20,11 0,36 2,46 7,80 -7,41 8,19 0,78 1,01 1,73 111,67 2,06 7,02 -8,10 1,49 1,07 1,49 2,79 85,20 
22,49 0,94 21,89 0,52 21,97 0,62 4,21 26,60 -18,42 32,83 14,42 2,35 8,91 268,13 4,04 29,36 -23,50 35,23 11,73 2,87 13,07 469,30 
22,32 0,68 21,65 0,30 21,66 0,24 2,94 15,11 0,00 15,11 15,11 1,85 6,42 249,10 3,16 15,99 -1,95 17,55 15,02 1,71 5,99 263,00 

21,77 0,84 21,43 0,47 21,63 0,69 3,59 19,97 -11,44 25,95 14,51 1,79 6,25 169,11 3,54 20,82 -20,20 29,98 -0,32 1,85 6,01 194,17 

25,91 1,14 24,67 0,69 24,89 0,74 6,25 44,79. -16,68 51,82 35,14 2,14 5,73 128,37 3,84 24,67 0,00 30,84 30,84 2,59 9,94 187,00 
25,96 1,28 24,90 41,32 25,10 0,39 5,60 39,34 -75,60 35,31 -40,31 2,65 8,00 124,67 5,65 45,51- 170,10 31,66- 139,00 3,1613,63 268,&0 
22,85 0,77 22,18 0,50 22,27 0,88 4,65 26,05 -21,95 27,08 5,14 1,67 4,43 194,40 4,28 28,41 -31,36 27,67 - 3,69 2,8910,09 178,80 
24,06 0,92 22,68 1,23 22,33 0,94 6,28 52,20 1,24 74,04 72,80 3,18 12,77 264,70 7,19 55,01 0,00 55,00 55,00 1,38 3,38 113,80 
27,40 1,15 26,23 0,63 26,30 1,06 6,36 48,93 -15,25 63,36 48,11 2,26 8,45 135,70 4,87 40,69 -5,17 55,92 50,74 3,38 36,98 197,00 
24,33 1,12 24,27 0,79 24,42 0,47 5,23 38,20 -57,56 25,35 -32,20 2,76 10,93 213,90 2,97 14,99 -25,70 9,38 -16,37 2,21 6,15 164,45 

25,08 1,06 24,15 0,69 24,21 0,74 5,72 41,58 -31,38 46,16 14,78 2,44 8,38 176,90 4,80 34,88 -38,72 35,07 -3,74 2,6010,02 184,80 



32 

X 

33 

34 

X 

35 

X 

43 

22,16 
23,56 
21,04 
21,40 
21,18 
23,43 
23,37 
22,54 

22,33 

23,56 
21,67 
21,62 
21,02 
24,81 
23,98 
22,91 
22,48 

22,75 

24,78 
20,85 
23,27 
22,61 
23,05 
21,98 

22,75 

35,69 
38,26 
32,22 
39,19 
25,23 
31,80 
32,82 
32,98 

33,52 

42,06 
42,47 
36,52 
45,43 
36,91 

40,67 

0,72 
0,83 
0,84 
0,78 
0,60 
0,87 
0,79 
0,79 

0,77 

1,59 
0,77 
1,18 
0,31 
0,69 
1,23 
0,85 
1,30 

0,95 

0,57 
0,31 
0,58 
0,96 
0,73 
0,54 

0,61 

0,19 
0,11 
0,14 
0,10 
0,21 
0,14 
0,52 
0,57 

0,24 

0,12 
0,13 
0,15 
0,18 
0,11 

0,13 

21,83 
23,12 
21,09 
20,90 
20,86 
22,73 
23,60 
22,10 

22,02 

23,80 
21,85 
21,60 
20,88 
25,00 
25,30 
23,30 
22,70 

23,05 

24,01 
20,80 
23,10 
21,85 
22,98 
21,45 

22,36 

35,66 
38,23 
32,10 
39,16 
25,09 
31,69 
32,84 
32,73 

33,43 

41,94 
42,28 
36,46 
45,28 
36,92 

40,57 

0,52 
0,64 
0,56 
0,38 
0,43 
0,49 
0,82 
0,27 

0,51 

0,59 
0,47 
0,77 
0,21 
0,00 
0,48 
0,26 
0,48 

0,40 

0,47 
0,17 
0,21 
0,82 
0,39 
0,72 

0,46 

0,25 
0,05 
0,00 
0,05 
0,03 
0,14 
0,52 
0,58 

0,20 

0,14 
0,06 
0,08 
0,06 
0,25 

0,11 

22,52 
23,18 
21,30 
21,35 
20,95 
22,91 
23,34 
22,46 

22,25 

24,24 
21,97 
22,10 
20,88 
24,90 
25,70 
23,07 
22,95 

23,22 

24,50 
20,85 
23,00 
21,75 
22,89 
21,45 

22,40 

35,63 
38,24 
32,17 
39,15 
25,15 
31,69 
32,94 
32,95 

33,49 

41,94 
42,41 
36,38 
45,35 
36,66 

40,54 

1,30 
0,90 
0,54 
0,44 
0,56 
0,61 
0,63 
0,33 

0,66 

1,16 
0,84 
1,41 
0,21 
0,32 
0,80 
0,63 
1,30 

0,83 

0,53 
0,21 
0,21 
0,86 
0,50 
0,72 

0,50 

0,28 
0,07 
0,08 
0,05 
0,12 
0,13 
0,46 
0,49 

0,21 

0,13 
0,09 
0,10 
0,14 
0,20 

0,13 

2,28 
3,28 
3,59 
4,55 
2,51 
3,00 
2,83 
3,33 

3,17 

4,29 
2,88 
4,01 
1,14 
1,99 
7,25 
2,81 
5,95 

3,79 

3,80 
1,49 
1,91 
3,26 
2,36 
4,33 

2,85 

0,47 
0,21 
0,43 
0,23 
0,55 
0,53 
0,67 
1,11 

0,52 

0,38 
0,45 
0,27 
0,33 
0,78 

0,44 

	

7,87 	-4,52 
16,87 -56,58 
24,59 -63,30 
28,14 -35,60 

	

11,05 	-2,51 

	

15,50 	-9,18 
12,87 -26,49 
16,16 -15,79 

16,63 -25,62 

24,37 -24,55 
11,92 -16,62 
32,07 -21,19 

	

2,10 	-2,00 
7,78 -11,09 

99,89 -84,00 
12,80 -16,13 
47,55 -45,76 

29,81 -27,66 

18,24 -13,95 

	

3,01 	-4,83 

	

6,68 	-4,55 

	

26,82 	0,00 

	

8,44 	-7,41 
28,11-100,90 

15,21 -21,94 

	

0,61 	-0,26 

	

0,07 	-0,07 

	

0,31 	-0,10 

	

0,08 	-0,07 

	

0,85 	0,00 

	

0,75 	-0,10 

	

0,83 	0,75 

	

3,11 	-0,55 

	

0,82 	-0,23 

	

0,19 	-0,23 

	

0,29 	0,00 

	

0,16 	-0,08 

	

0,24 	0,00 

	

0,80 	-0,48 

	

0,33 	-0,15 

	

8,71 	4,19 
12,46-44,13 
7,97-55,39 
26,26 -9,40 
16,74 14,23 
19,35 19,17 
4,63-21,77 

	

16,25 	0,46 

14,04-11,58 

	

24,12 	0,40 
9,03 -7,59 
57,45 36,20 

	

3,40 	1,40 

	

11,19 	0,10 
13,43-70,58 
5,02-11,11 

66,98 21,22 

23,82 -3,83 

	

18,72 	4,77 
2,60 -2,23 
13,30 8,75 
33,52 32,52 
13,70 6,29 
20,02-80,00 

16,97 -4,81 

	

1,70 	1,44 

	

0,12 	0,05 

	

0,49 	0,40 

	

0,16 	0,10 

	

1,42 	1,42 

	

1,44 	1,34 

	

2,28 	1,53 

	

7,35 	6,79 

	

1,87 	1,63 

0,21 -0,02 

	

0,32 	0,32 

	

0,30 	0,22 

	

0,35 	0,35 

	

1,27 	0,79 

	

0,49 	0,33 

1,28 
2,18 
2,79 
2,07 
1,89 
2,38 
1,76 
2,06 

2,03 

2,17 
1,77 
3,30 
0,81 
1,66 
3,60 
1,91 
3,03 

2,28 

1,50 
0,73 
1,47 
2,73 
1,35 
2,47 

1,70 

0,44 
0,13 
0,31 
0,14 
0,56 
0,43 
0,56 
1,15 

0,46 

0,19 
0,22 
0,16 
0,26 
0,30 

0,22 

2,66 
6,09 

11,68 
7,42 
4,73 
6,52 
4,89 
5,08 

6,13 

5,97 
3,66 

15,97 
0,81 
3,83 

17,34 
4,88 

12,43 

8,07 

3,78 
0,80 
3,04 

16,51 
2,88 
9,34 

6,00 

0,39 
0,20 
0,12 
0,03 
0,55 
0,47 
0,38 
1,87 

0,50 

0,05 
0,09 
0,09 
0,14 
0,18 

0,11 

112,83 
151,40 
281,49 
216,49 
127,33 
130,79 
140,20 
134,80 

161,90 

130,13 
98,30 

292,40 
48,23 

132,31 
302,20 
156,01 
164,30 

162,37 

164,50 
60,80 

111,7 
456,00 
139,00 
167,20 

166,50 

50,23 
11,35 
19,05 
12,93 
60,31 
55,80 
32,46 
80,97 

40,38  

12,84 
25,11 
27,73 
30,24 
32,47 

25,67 

4,25 
3,30 
9,90 
2,97 
2,47 
2,76 
2,21 
2,93 

3,22 

4,14 
3,56 
4,75 
1,14 
1,57 
8,21 
2,02 
3,58 

3,58 

3,52 
1,73 
1,91 
3,69 
2,81 
4,33 

2,99 

0,45 
0,16 
0,22 
0,20 
0,31 
0,60 
0,55 
0,70 

0,39 

0,33 
0,24 
0,38 
0,26 
0,68 

0,37 

38,11 -66,13 
15,55 -20,70 
22,53 -40,16 
15,52 -19,90 

	

10,04 	-4,14 

	

11,38 	-2,65 
7,93 -18,90 
12,41 -14,46 

16,68 -23,38 

21,61 -24,22 
16,85 -15,29 
39,83 -43,29 

	

2,10 	-2,00 

	

4,55 	-4,65 
96,80-i05,90 
5,68 -6,67 
15,15 -30,40 

25,44 -27,27 

	

15,58 	-6,50 

	

4,33 	-9,24 

	

6,68 	-4,55 

	

32,49 	0,00 

	

14,90 	-8,34 
28,41 100,00 

	

17,06 	-4,93 

	

0,85 	-0,24 

	

0,04 	-0,07 

	

0,09 	-0,10 

	

0,08 	-0,06 

	

0,25 	0,00 

	

0,71 	-0,10 

	

0,65 	-1,21 

	

0,71 	-1,32 

	

0,42 	-0,38 

	

0,17 	-0,06 

	

0,08 	-0,06 

	

0,19 	0,00 

	

0,09 	-0,05 

	

0,91 	0,00 

	

0,28 	0,03 

12,59 
16,28 
6,13 

18,80 
20,97 
15,50 
3,23 
16,55 

13,75 

11,16 
20,49 
32,09 
3,40 
11,19 
14,79 
4,19 
2,31 

12,45 

24,66 
2,60 
13,30 
40,61 
28,90 
20,00 

21,68 

3,90 
0,07 
0,15 
0,16 
0,49 
1,34 
0,23 
0,53 

0,85 

0,23 
0,11 
0,22 
0,11 
1,14 

0,36 

-53,56 
-4,51 

-34,02 
-1,10 
16,83 
12,85 

-15,67 
2,09 

-9,63 

-13,06 
5,20  

-11,13 -
1,40 
6,56 

-91,12 
-2,48 

-28,15 

-16,59 

18,17 
-6,64 
8,75 

40,61 
20,60 

-80,00 

0,24 

3,66 
0,00 
0,o5 
0,10 
0,49 
1,24 

-0,98 
-0,79 

0,47 

0,18 
0,05 
0,22 
0,06 
1,14 

0,33 

3,19 
1,81 
3,12 
2,50 
1,70 
1,75 
1,22 
1,76 

2,13 

1,73 
1,79 
3,68 
0,81 
1,17 
4,73 
1,12 
2,16 

2,13 

1,39 
0,97 
1,47 
3,25 
1,98 
2,47 

1,92 

0,51 
0,13 
0,04 
0,16 
0,31 
0,46 
0,48 
0,42 

0,33 

0,21 
0,09 
0,18 
0,10 
0,49 

0,21 

20,09 
4,66 

14,13 
6,72 
3,96 
3,78 
3,06 
3,85 

7,53 

4,43 
4,18 

17,37 
0,81 
2,10 

29,40 
1,60 
5,38 

8,15 

3,21 
1,33 

 3,04 
18,80 
6,99 
9,34 

7,11 

0,65 
0,02 
0,17 
0,04 
0,15 
0,36 
0,34 
0,22 

0,22 

0,06 
0,02 
0,05 
0,02 
0,45 

0,12 

505,10 
129,40 
268,60 
92,69 

127,40 
99,47 

124,96 
125,38 

184,12 

160,30 
138,90 
314,00 
78,23 
90,52 

355,09 
65,11 
92,47 

158,00 

155,17 
68,90 

111,70 
450,90 
201,50 
167,20 

202,39 

63,40 
3,95 
11,89 
11,71 
26,68 
42,69 
37,82 
27,75 

28,36 

14,73 
12,80 
14,34 
9,51 

51,62 

23,93 



44 33,45 0,11 33,05 0,98 33,52 0,19 1,50 9,10 -0,16 15,07 14,91 1,56 6,87 162,94 0,57 0,46 -0,09 0,71 0,62 0,33 0,13 20,15 
45,67 0,24 45,67 0,09 45,54 0,15 0,48 0,41 -0,38 0,65 0,27 0,32 0,18 30,40 0,50 0,40 -0,15 0,51 0,37 0,28 0,15 29,64 
37,48 0,14 37,26 0,10 37,42 0,09 0,59 0,48 0,00 0,48 0,48 0,24 0,14 30,67 0,37 0,24 -0,18 0,41 0,23 0,24 0,14 30,47 
47,87 0,05 47,73 0,11 47,75 0,15 0,29 0,14 0,00 0,17 0,17 0,18 0,05 16,62 0,29 0,17 -0,04 0,23 0,19 0,20 0,08 22,42 
29,51 0,25 29,25 0,18 29,35 0,20 0,88 .1,02 0,00 1,02 1,02 0,44 0,25 28,76 0,54 0,48 0,00 0,60 0,60 0,38 0,16 24,77 
34,32 0,10 34,23 0,05 34,24 0,05 0,32 0,13 -0,09 0,15 0,06 0,10 0,02 13,23 0,29 0,12 -0,09 0,16 0,417 0,12 0,03 16,29 
37,83 0,11 37,92 0,14 37,91 0,14 0,40 0,26 -0,28 0,62 0,34 0,26 0,10 20,56 0,37 0,24 -0,25 0,62 0,37 0,25 0,10 21,68 

X 38,01 0,14 37,87 0,23 37,96 0,13 0,63 1,64 -0,13 2,59 2,46 0,44 1,08 43,31 0,41 0,30 -0,10 0,46 0,35 0,25 0,11 23,63 

45 35,31 0,21 35,17 0,18 35,19 0,09 0,79 0,89 -0,51 1,05 0,53 0,33 0,26 41,27 0,45 0,44 -0,08 0,85 0,77 0,37 0,24 35,57 
39,85 0,11 39,57 0,21 39,62 0,19 0,70 0,74 0,00 0,74 0,74 0,44 0,25 28,00 0,58 0,62 0,00 0,78 0,78 0,46 0,29 33,57 
37,51 0,14 37,52 0,10 37,48 0,10 0,45 0,26 -0,38 0,23 -0,15 0,20 0,06 15,30 0,29 0,11 -0,14 0,11 -0,04 0,10 0,20 12,31 
43,56 0,07 43,42 0,12 43,54 0,21 0,32 0,23 0,00 0,39 0,39 0,29 0,13 24,08 0,32 0,22 -0,68 0,17--0,52 0,27 0,12 24,81 
27,85 0,05 27,70 0,21 27,63 0,21 0,54 0,84 0,00 1,40 1,400 0,57 0,55 49,79 0,79 1,11 0,00 1,23 1,23 0,53 0,48 49,76 
32,79 0,07 32,79 0,15 32,70 0,09 0,40 0,42 -0,09 0,97 0,88 0,33 0,26 42,47 0,33 0,23 -0,09 0,37 0,28 0,23 0,12 28,06 
36,33 0,52 35,92 0,62 35,95 0,56 1,35 3,30 -0,90 4,20 3,64 1,01 1,49 73,49 1,10 2,15 -0,08 2,38 2,30 0,77 0,94 63,60 

X 36,17 0,16 36,00 0,22 36,01 0,20 0,65 0,95 -0,19 1,25 1,06 0,45 0,42 39,20 0,55 0,69 -0,15 0,84 0,83 0,39 0,31 35,38 

46 38.77 0,16 38,56 0,20 38,58 0,20 0,59 0,81 -0,07 0,89 0,82 0,43 0,46 55,39 0,49 0,74 0,00 0,93 0,93 0,42 0,50 59,72 
38,57 0,09 38,37 0,12 38,38 0,17 0,52 0,30 0,00 0,30 0,30 0,10 0,03 14,44 0,49 0,43 0,00 0,38 0,38 0,24 0,10 23,53 
35,83 0,07 35,72 0,16 35,68 0,19 0,36 0,36 -0,08 0,71 0,64 0,34 0,23 37,37 0,53 0,55 -1,31 0,87 0,55 0,42 0,27 35,05 
41,22 0,11 41,11 0,28 41,09 0,30 0,41 0,75 -0,15 1,81 1,66 0,46 0,58 61,87 0,41 0,74 -0,06 1,46 1,40 0,45 0,57 62,29 
27,22 0,08 27,13 0,03 27,22 0,10 0,48 0,28 -0,14 0,36 0,23 0,20 0,05 13,96 0,29 0,11 -0,14 0,13 -0,01 0,12 0,02 10,47 
32,43 0,07 32,39 0,06 32,34 0,13 0,18 0,08 -0,10 0,17 0,07 0,18 0,04 10,84 0,40 0,26 0,10 0,34 0,24 0,21 0,10 25,06 
35,65 0,08 35,47 0,20 35,56 0,13 0,50 0,47 0,00 0,67 0,67 0,39 0,22 29,59 0,36 0,27 -0,08 0,43 0,35 0,25 0,14 30,67 
39,03 0,27 38,75 0,27 38,75 0,31 0,87 0,94 -0,17 1,14 0,97 0,36 0,18 28,07 0,82 0,85 -0,07 0,94 0,87 0,37 0,18 26,59 

X 36,09 0,11 35,93 0,16 35,95 0,19 0,48 0,49 0,08 0,75 0,67 0,30 0,22 31,44 0,47 0,48 -0,22 0,68 0,58 0,31 0,23 34,17 

47 39,83 0,18 39,48_0,15 39,46 0,16 0,88 0,99 0,00 0,10 @,10 0,37 0,22 31,38 0,93 1,19 0,00 1,32 1,32 0,47 0,34 35,82 
37,40 0,09 37,24 0,08 37,34 0,07 0,48 0,31 -0,07 0,38 0,31 0,22 0,08 20,77 0,27 0,16 -0,07 0,28 0,21 0,16 0,08 26,22 
31,84 0,05 31,95 0,10 31,90 0,07 0,35 0,23 -0,28 0,00 -0,28 0,18 0,11 30,07 0,25 0,08 -0,10 0,10 0,00 0,10 0,02 9.10 
36,80 0,16 36,73 0,22 36,61 0,19 0,46 0,93 -0,13 4,45 4,28 0,52 0,72 66,92 0,57 1,01 -0,07 1,43 1,35 0,53 0,69 65,17 
26,87 0,07 26,65 0,16 26,72 0,17 0,82 1,18 0,00 1,48 1,48 0,53 0,52 49,09 0,63 0,89 -0,14 1,26 1,12 0,46 0,50 56,59 
31,76 0,07 31,73 0,07 31,62 0,08 0,22 0,09 -0,10 0,17 0,07 0,18 0,04 11,79 0,44 0,26 0,00 0,29 0,29 0,21 0,06 16,01 
31,62 0,06 31,55 0,12 31,54 0,18 0,28 0,15 -0,10 0,23 0,13 0,17 0,07 22,44 0,32 0,26 -0,10 0,63 0,53 0,32 0,16 27,89 

X 33,73 0,0933,61 0,12 33,59 0,13 0,49 0,55 -0,09 1,11 1,01 0,31 0,25 33,20 0,48 0,55 -0,06 0,75 0,68 0,32 0,26 33,82 

48 32,55 
36,87 

0,08 
0,12 

32,28 
36,73 

0,15 
0,22 

32,47 
36,65 

0,09 
0,21 

0,83 
0,43 

1,01 
0,79 

0,00 
-0,07 

1,12 
1,56 

1,12 
1,48 

0,50 
0,47 

0,32 
0,60 

30,37 
61,81 

0,31 
0,65 

0,21 
0,93 

-0,10 
-0,07 

0,39 
1,54 

0,30 
1,47 

0,25 
0,56 

0,11 
0,55 

25,50 
49,25 

30,16 0,80 30,07 0,14 30,14 0,18 0,43 0,34 -0,11 0,64 0,53 0,32 0,16 26,91 0,33 0,22 -0,55 0,27 -0,27 0,27 0,11 23,22 

35,45 0,14 35,38 0,15 35,32 0,16 0,42 0,32 -0,16 0,55 0,39 0,28 0,15 28,72 0,42 0,29 -0,08 0,41 0,33 0,28 0,11 21,91 

26,36 0,16 26,29 0,06 26,39 0,17 0,41 0,44 -0,58 0,95 0,37 0,43 0,27 34,18 0,42 0,27 -0,38 0,28 -0,09 0,21 0,10 26,03 

29,32 0,06 29,23 0,07 29,26 0,07 0,38 0,17 -0,12 0,20 0,09 0,12 0,03 15,63 0,27 0,12 -0,12 0,17 0,06 0,16 0,07 14,31 

30,84 0,10 30,79 0,19 30,77 0,15 0,49 0,62 -0,19 1,36 1,18 0,39 0,38 50,34 0,36 0,35 -0,11 0,81 0,71 0,31 0,22 37,86 

7  31,65 0,10 31,53 0,14 31,57 0,14 0,48 0,52 -0,17 0,91 0,73 0,35 0,27 35,42 0,39 0,34 -0,20 0,55 0',35 0,29 0,17 28,29 



K 0 R R E L Á C I Ó K 

01 	A-B A-M B-M Mi -A.+1  02 A-B A-M B-M  M.-A.+1  

0,76 0,64 0,61 0,85 0,80 0,08 0,36 0,71 
0,45 0,37 0,22 0,71 0,49 -0,19 -0,08 0,79 
0,79 0,23 0,52 0,87 0,77 0,54 0,64 0,59 
0,75 0,43 0,39 0,83 0,35 -0,04  0,50 0,75 
0,76 0,31 0,19  0,86  0,22 0,30  0,49  0 , 45 
0,78 0,57 0,65  0,87  0,26 -0,03 -0,08 0,56 

-0,22 -0,39 0,28 -0,11 0,60 0,75 0,84 0,86 
0,80 0,56 0,50 0,74  0, 37 0,00 0,49 0,57 
0,23 0,22 0,64 0,47 0,83 -0,20 0,00 0,44 
0,78 -0,22 0,21 0,87 0,74 -0,69 -0,55 0,38 

0,62 0,27 0,42, 0,69 0,54 0,05 0,26 0,60 

03 	0,74 0,39 0,17  0 , 51 04 0,81 0,62 0,75 0,67 
0,73 0,50 0,76 0,83 0,18 -0,06 -0,06 -0,28 
0,82 0,30 0,30 0 „71 0,76 0,73 0,68 0,79 
0,,85 0,48 0, 35 0,22 0,83 0 , 27 0,19 0,75 
0 ,45 0 , 21 0 , 38 -0 , 56 0,69 0,75 0,71 0,78 
0,80 -0,10 -0,14 0,53 0,63 0,47 0,72 0,72. 
0,87 0,10 0,09 0,05 
0,76 0,65 0,65 0,25 
0,88 0,48 0,52 0,60 
0,85 0,70 0,6 2 0; 39 

x 0,77 0,37 0,37 0,35 0,65 0,46 0,49 0,57 

05 	0,16 -0,12 0,60  0,42  06 0,81 0,31 0,36 0,75 
0,00 0,00 0,38 0,00 0,88 0,57 0,54 0,85 
0,48 -0,16 0,07  0,74  0,85 0,53 0,62 0,84 
-0,30 -0,25 0,69  0,39  0,74 -0,09 -0,02 0,83 
0,60 0,14 0,50 0,14 0,82 0,70 0,75 0,76 
0,20 0,09 0,46 0,46 0,85 0,46 0,45 0,77 
0,55 0,66 0,68 0,67 0,87 0,10 0,09 0,05 
0,23 0,13 '0,21  -0,01 0,81 -0,6'6 -0,67 0,46 
0,28 -0,24 0,45 -0,05 0,87 0,58 0,65 0,62 

0,75 0,40 0,48 0,54 

X 0 ,24 0,02 0,44 0,30 0,82 0,29 0,32 0,64 

07 	0,81 0,51 0,46 0,87 08 0,69 0,19 0,28 0,67 
0,71 0,; 27 0,33 0,83 0,87 0,53 0,60 0,75 
0,78 0,62 0,80 0,79 0,89 0,48 0,43 0,78  
0 , 49 0, 1 4 0,64 0,68 0,89 0,76 0,77 0,87 
0,73 0,21  0,44 0,57 0,88 0,19 0,14 -0,32 
0,82 0,61 0,75 0,79 0,87 0,48 0,54 0,80 
0,53 -0,22  0,35 0,84 0,86 0,30 0,36  0,04  
0,58 0,31 0,66 0,79 0 , 49 0,13 0,22 0,82 
0, ;  79  0,42  0,24 0,66 0,54 0,73 0,58 0,74 

0,75 0,03 -0,18 0,76 

x0,69 0,31 0,51 0,76 0,77 0,38 0,37 0,59 



09 	A-B A-M B-M Mi -Ai+1 10 	A-B A-M B-M M.-A.+1  

0,39 -0,68  -0,05 0,82 0,79 0,37  0,28 0,63 
0,80 0,26 0,10 0,66 0,79 0,43 0,57  -0,41  
0,82 0,48 0,41  _0,,83 0,.64 0,22 0,51 0,78 
0,47 0,51 0,55 0,75  0,89  '0,81 0,79  -0,08 
0,56 0,07 0,15 0,70  0,:89 0,.81 0,78  0,25 
0,51 -0,10 0,46 0,68 0,00 0,00  .%-0,00 0,00  
-0,09 -0,17 0,75 0,69 0,85 0,82 0,86  0,43 
0,38 -0,12 0,15 0,57 0,88 0,71 0,74 0,73 
-0,05 0,17 .-0,02 -0,42 0,80 0, 54 0,66 0,66 
0,64 0,14 0,59 0,80 0,90 -0,22 -0,22 0,35 	. 

x 0,44 0 1.05 0,30  0,60 0,74 0 44 0,,49 0,33 

11 	0,36 -0,31 -0,28 0,49 26 	0,07 0,44 -0,16 0,41 
0,,61 -0, , 44 -0, . 46 0,43  0,80 0,52 0,76 0,76 
-0,16 -0,36 0,08 0,16 0,74 0,37 0,64 0,21 
-0,43 -0,15 0,65 -0, 39 0,73 0,38 0,59 0,71 

0,29 0,15 0,11 0,68 
0,60 0,27 0,28 0,83 
0,09 -0,54 0,04 0,06 
0,07 -0,16 0,41 0,67 
0,15 0,02 "0,63 0,47 

o,09 -0,31 0,00 0,17 0,39 0,16 0,.36 0,53 

0 , 74 0,24 0,29 o 5  0,56 -0,16 0,30 0,77 
-0,5o -0,44 0, 13 0,70 0,64 -0,25 0,35 0,70 
0,51 0,67 0,60 0,76 0,57 0,30 -0,09 0,62 
0,84 0,6o 0,66 0,65 0,90 0,63 0,63 0,67 
o,00 o,o0 0,53 0,00 0,66 0,58 0,81 0,29 
0,54 0,15 0,73 0,00 -0,02 0,03 0,62 -0,24 

0,36 0,13 0 1 52 0,43 
0,24 0,15 0,66 0,24 

x 0,35 0,20  0, 49 0;43 0,49 0 , 17 0, 47 0,46 

29 -0,41 -0,04 -0,07 -0,16 3o -0,01 -0,39 0,:44 0,33 
0,36 0,01 -0,16 0,79 0 ,64 0,33 -0 , 09 0,,77 
-0,46 .  0,26 0,34 0,77 0,15 0,00 0,66 0,77 
-0,26 -0,41 0,24 0,38 0,48 0,34 0,43 0,77 

0,12 -0,02 -0,16 0,26 
0,19 0,29 0,10 0,56 

X-0, .18 -0,04 0,08 0,44 0,26 0,09 0,23 0,58 



31 	A-B A-M B-M Mi-Ai+1 32 A-B A-m  B-M Mi-A.+1  

0,13 -0,01 0,54 0,14 0,32 0,57 0,13 0,78 
0,08 -0,01 -0,61 0,00 0,16 0,22 0,43 0,82 
0,.62 -0,25 0 1 06 0,58  0 1 82 -0,04  0,11 0,85  
0,31 0,42 0,78 0,67 0,39 -0,67 0,04  0,77 
0,35 -0,68 0,07 0 : 36 0,80 0,13 0,28 0,69 
-0,04 -0,28 0,47 0,71 0,86 0,56 0,59 0,57 

0,77 0,43 0,52 0,72 
0,72 -0,09 0,06 0,45 

X  0,24  0,13 0,21 0,41  0 ,60 0,13 0, 26 0,70 

34 	0,55 0,29 0,66 0,73  35 -0,02 -0,14 -0,63 0,14 
0,52 0 , 29 09 33 0 , 29 0,59 -0,13  -0,46 0,52 
0,81 0,12 0 1 40 0,47 0,91 -0,02 -0,02 0,15 
0,91 0,41 0,41 0,52 0,84 0,29 0,23 0,04 
0,00 0,00 0 1 55 0, . 00 0,68 0,26 -0,16 -0,44 
0,48 -0,36 -0,14 0,14 0,90 -0, 43  -0,43  -0,03 
0,73 0 955 0,69 0,60 
-0,50 -0,52 0 ,73 0,13 

x  0,43  0 , 09  0,45  0 , 36 0,65 -0,03 -0,24 0,06 

0,85 0,12 0,01 0,75 43 0,81 -0,28 -0,24 0,43 
0,81 0,49 0,73 0,39 0 1 71 0,74 0,59 0,50 
0,57 0,41 -  0,75 0,43 0,82 -0,13 -0,25 0,00 
0,88  0,33 0,34  0,52 0,84 -0,38 -0,15 0,61 
0,10 0 1 34 0,89  0,,36 -0,54 -0,70 0,43 -0,88 
0,78 -0,56 -0,61 -0,04  0„50 0,27 0,02 -0,23 
0,62 0,74 0,80 0,79  0,46  0,46 -0,11 0,23  
0,53 0 ,47 0,78 0,56 0,44 0,46 0,67 0,15 

7  0,64 0,29 0,46 0,47  0,50 0,05 0,12 0,10 

44 	0,47  0 ,12 0,23  -0 ,15 45 0,47 -0,30 0 1 20 0,01. 
0,43 -0,40  0,17 0,29 0,86 0,32 0,07 0,38 
0,37 0,24 -0,22 -0,03 0,51 0,34 
0,75 0,41 0,30 0,47 -0,60 -0,11 0,17 -0,12 
0,81 0,71 0,76 0,33 0,76 -0,06 0,.12 -0,,77 

0 974 0,69 0959 0 ,53 0,67 -0433 0,03 0,24 
0,86 0,06 0,09 -0,02 0,87 0 ,49 0,66 0,53 

x 0,63 0,26 0,27 0,20 0,47 -0,02 0,25 0,08 



46 	A-B A-M B41 Mi -Ai +1 • 	47 	A-B A-M B-M M.-A.+1  

0,85 0,47 0,46 0,69 0,80 0,28 0,05 0,31 
0,51 0,33 0,55 0,37 0,61 -0,08 -0,14 0,08 
0,22 0,40 0,81 0,79 0,42  0,14 0,38  0, 19 
0 , 25 0,34 0,77 0,22 0,90 -0,61 -0,72 0,33 
0,69 -0,52 -0,19 -0,06 0,42 -0,38 -0,47 0,26  

0,34 0,14 0,41  0,65 
0,77 0,46 0,64 0,59  

X 0,50 0,20 0,48 0,40  0,60 -0,01 0,02 0,34 

48 	0 , 55 -0,09 0,13 -0,33 
0,70 -0,40 -0,33 0,39 
0,44 0,13 0,60 0,00 
0,73 0,09 0,50 0,62 
0,45  --0,09 0,57  -0, 48 
0 ,79 0,22 0,35 0,29 
0,86 -0,12 0,08 0,28  

x 0,64 0,30 0,27 0,11 



JELMAGYARÁZAT: 

INDEX: A = ALACSONY 
	

KORRELÁCIÓ A = AJÁNLOTT 

K = KÖZEPES 
	

B = BECSÜLT 

M = MAGAS 
	

M = MÉRT 

01.  INDEX  ÁT LAG  02. INDEX  ÁT LAG 

MOTIV7,ÁCI ÓS : M A M 88 , 54 M A K 75 , 67 

EFFEKTIV: M A M 75,86 M K K 68,45 

KORRELÁCIÓK: 

A - B M A M 0,62 K K M 0,54 

A-M KA 0,27 AAA 0,05 

B = M K K 0,42 K K K 0,26 

M.-.A.+1 M K M 0,62 M K K 0,60 
1 	1 

03. 04. 

MOTI VÁCI ÓS : MKK A . "  73,06 M K M  134,20  

EFFEKTIV: K A K 70 , 40 M K K 117 , 09 

KORRELÁCIÓK: 

A - B M M M 0,77 M M M 0,65 

A - M K A M 0,37 K K K 0,45 

B - M K A K 0,37 K K K 0,49 

M.- A.+1 M A A 0,35 K M  M 0,57 
1 	1 

05. 06. 

MOTIVÁCIÓS: M A K 78,01 M  K M  87,05  

EFFEKTIV: M M K  107,57  M K M  85,56  

KORRELÁCIÓK: 

A -  A K 0,24 M M M 0,82 

A - M A A K 0,02 K K A 0,29 

B - M K K K 0,44 K K A 0,32 

M.- A.+1 
1 	1 

K K A 0,30 M M K 0,64 



07. INDEX ÁTLAG 08. INDEX ÁTLAG 

MOTIVÁCIÓS: M K M  86,46  I< K M  79,99  

EFFEKTIV: K K M  79,10 K K M 79,51  

KORRELÁCIÓK:  

A - B M M K 0,69 M M K 0,77 

A - M .KAA. 0,31 K K A 0,38 

B - M K K K 0,51 K A A 0,37 

M.- 	A.+1 M K K 0,75 M K M 0,59 
1 	1 

09. lo.  

L"4OTIVÁCIÓS: M K K 64,71 M K M 79,50 

EF FEI<TI V í K K K 57,68  M K M 77,48 

KORRELÁC16K: 

A - B M K A 0,44  M M M 0,74 

A- M A A A 0,05  A M M 0,44 

B - M A K K 0,30 K M M 0,49 

M.- 	A.+1 
1 	1 

M M K 0,60 K A M 0,33 

11. 26. 

MOTIVÁCIÓS : M  95,25 M M M 142,42 

EFFEI<TIV í I< 85,89 M  M  M 158,84 

KORRELÁCIÓK: . 

A - B A 0,09 M K A 0,39 

A - M A -0,31 I<AA 0,16 

B - M A 0,00 M K K 0,36 

M i  - Ai+ 1 K A 0,17 K M K  • 0,53 



27. INDEX 	ÁTLAG 	28. INDEX 	ÁTLAG 

MOTIVÁCIÓS: 	 M M 	 15o,66 	 M M M 	162,78 

EFFEKTIV: 	 M M 	 162,80 	 M K M 	133,06 

KORRELACIÖK: 

A - B 	 K K 	 0,35 	 K M A 

A- M 	A K 	0,20 	 A K A 

B - M 	 K M 	 0,49 	 K M M 

M -A. I. 	 M A 	 0,43 	 M K K 
1 	1 

	

29. 	 30. 

MOTIVÁCIÓS: 	 M 	 174,40 	 M M 	 169,11 

EFFEKTIV: 	 M 	 362,50 	 M K M 	194,17 

KORRELACIóK: 

A - B 	 A 	 - 0,18 	 K A 	 0,26 

A - M 	 A 	 - 0,04 	 A A 	 0,09 

B - M 	 A K 	 0,08 	 K A 	 0,23 

M. - A. 4-1 	 K 	 0,44 	 M K 	 0,58 
1 	1 

	

31. 	 32. 

MOTIVÁCIÓS: 	 M M 	 176,90 	 M M M 	161,90 

EFFEKTIV: 	 M M 	 184,80 	 M K M 	184,12 

KORRELACIÓK: 

A - B 	 A K 	 0,24 	 K M M 	 0,60 

A - El 	 AA 	 0,13 	 ÁAK 	0,13 

B - M 	 AK 	 0,21 	 AAK 	0,26 

M - A i1 	 A K 	 0,41 	 M M M 	 0,70 
1 	1 

O ,49 

O ,17 .  

O ,47 

O ,46 



33, INDEX ÁTLAG 34. INDEX ÁTLAG 

MOTIVÁCIÓS: M M '162,37 M M 166,50 

EFFEKTIV: M K M 158,00 K M 202,39 

KORRELÁCIÓK: 

A - B M K 0,43 K M 0,65 

A - M A A 0,09 A A -0,03 

B - M KKK 0,45 A A -0,24 

M.- 	A. + 1 
i 	1 

K A 0,36 K A 0,06 

35. 43. 

MOTIVÁCIÓS: K M 40,38 K M 25,67 

EFFEKTIV: K M 28,36  K M  23,93 	, 

KORRELÁCI ÓK : 

A - B M M 0,64 K K 0,50 

A - M K K K 0,29 K A 0,20 

B - M M A M 0,46 K M A 0.,48 

M.- 	A.+1 K K 0,47 M A 0,40 
1 	1 

44. 45. 

MOTIVÁCIÓS: M A 43,31 K M 39,20 

EFFEKTIV: K A 23,63 K  M 35,28 

KORRELÁCIÓK: 

A - B K M 0,63 K M 0,47 

A - M 	- A K 0,26 A A -0,02 

B - M A K 0,27 A A 0,25 

M i- 	A.4.1 
1 

A K 0,20 K A K 0,08 



46. INDEX ÁTLAG 47. INDEX ÁTLAG  

M0TIV~aCIÓS: K A 31,44 K M A 33,20  

EFFEKTIV: K A 34,17 M M A 33,82  

KoRRELÁCI6K:  

A — B M K 0,50 M K K 0,60 

A —  M A K 0,05 A —0,01  

B — M A I< 0,12  A M 0,02  
y  

Mi 	Ai +1 M A 0,10 K K M 0,34 

48.  

MOTIVÁCIÓS: . M K M 35,42  

EFFEKTIV: K 28,29  

KORRELÁC16K :  

A— B I< M  0,64  

A — M A 0,30  

B— M A I< A 0,27  

M i 	Ai ¢1 A 0,11 



R.B. CATTELL 16 FAKTOROS SZEMÉLYISÉGTESZT.  

NÉVAZONOSITÓ 

A B C E 

F 

F 

A 

G 

K 

H  

T 

I 

O 

L 

R 

M 

O 

N 

K  

O  Q1 Q 2 Q 3 Q 4  

01 5 6 5 3 4 5 4 6 4 4 5 7 6 4 8 6  
02 5 10 9. 4 6 5 5 7 4 6 6 3 4 4 7 8  
03 7 7 6 4 4 7 5 5 5 5 1 7 4 8 10 5  
04 6 1 3 6 8 3 7 5 8 3 3 4 8 5 5 8  
05 5 10 6 7 6 8 6 6 6 5 5 7 5 6 7 8  
06 6 9 7 5 8 6 5 4 7 7 2 5 8 5 7 8  
07 7 10 3 9 4 7 5 1 8 10 5 4 7 4 7 6  
08 3 8 5 6 5 9 2 5 7 4 7 4 6 4 7 5  
09 8 10 7 9 6 8 6 8 8 6 4 4 8 5 8 5  
10 4 9 8. 7 5 4 6 5 6 5 7 3 7 7 5 6  
11  
12 3 8 10 9 8 1 7 7 6 5 1 4 9 5 4 6  
27 8 8 7 6 5 7 5 6 3 6 1 8 8 6 5 7  
28 6 8 5 7 4 4 4 5 9 6 2 8 6 5 7 6  

29  ~ 

31 4 7 5 4 3 6 3 8 4 3 1 6 4 9 9 6  
32 5 10 6 7 4 7 6 3 5 6 3 6 10 7 9 5  
33 6 8 4 6 5 6 5 5 4 4 4 7 5 6 7 6  

34 9 7 4 5 5 7 6 5 7 6 5 7 6 7 6 8  
35 5 5 4 6 5 5 5 5 6 3 7 6 7 3 9 4  
43 3 8 7 6 5 6 5 4 6 2 3 7 6 6 6 6  
44 6 7 4 6 2 5 3 5 6 4 5 7 10 6 6 8  
45 5 8 5 6 4 6 5 7 10 1 6 7 3 4 8 9  
46 4 6 7 7 3 8 7 4 8. 6 5 5 8 7 10 7  
47 10 10 9 7 5 5 7 2 2 5 1 4 9 6 10 3  
48 4 6 8 7 8 3 4 3 6 2 3 5 7 6 5 4  



CATTELL SPEKTRUM  

N °  MINŐSITŐ 	10 - 7 	 4 - 1  

KÖZÖS FAKTOR  

M 	A 

17 — 19 évesek.  

04 	2 	F,L,Q1,Q4,H;  

08 	2 	G,B,L,N,Q 3 ; 

O,C,G,H,N,B; L 2/2 0 2/2 

M,0,Q 2 ,A,H; 

30 	2  

33 	2  

14 -17 évesek.  

L,A,Q I ,B,E, 0 ,Q4;  

O,Q3,Q4,L;  

F,G,I,M,C,N; L 2/2 12/2 

B,E,F,G,I; 0 2/2 G 2/2 

17 - 19 évesek.  

03 	5 	Q3 ,Q 2 ,A;B,G,0;  

01 	4 	Q3 ,0;  

02 	4 	B,C,Q 4 ,I,Q3 ; 

06 	4 	B,F,Q1,Q4,C,L,M,Q3;  

09 	4 	B,E,A,G,I,L,Q1,Q3,C;  

E,F,Q 1 ,N; B 5/4 E 5/3  

- E,F,H,L,M,Q 2 ; Q3  5/5 N 5/3  

E,L,Q ~ ,Q2, 0 ;  

I,N; 

N,O;  

14 — 17 évesek.  

28 	5  

34 	5 	B,Q3 ; 
 

26 	4 	C,E,Q1 ,B,F,H,I; 

31 	4 	 Q 2,Q3, I,B;  

F,G,H,N; B 4/4 N 4/3 

C,L,M,N; Q3  4/3  

O,Q 3 ,A,G,N; 

A,E,L,Q1,F,H,M; 



KORRELÁCI ÓK. 

A B 

0,00 - 0,10 0,11 - 0,30 

1 	2 

11; 29; 	05; 30; 31; 

0,31 .^ o,50 

3 

09; 26; 27; 
28; 33; 43 
45; 46; 

0,51 = 0,70 0,71 - 

4 	5 

01; 02; 04; 03; 06; 08; 
07; 32; 34; 10; 
35; 44; 47; 
48; 

1 

02; 05; 11; 
29; 30; 31; 
32; 33; 34; 
45; 46; 47; 

1 

11; 29; 34; 
47; 

4 

1; 06; 26; 
27; 28; 35; 
43; 44; 48; 

2 

2; 30; 31; 
32; -  44; 45; 
46; 48; -  

5 

3; 04; 07; 
8; 09; 10; 

3 

01; 03; 04; 
05; 06; 08; 
9; 10; 26; 
27; 28; 33; 
35; 43; 

A M 

B - M 

2 

4 
	

5 

07; 

Mi- Ai+1 	1 

34; 45; 

2 	3 	4 	5 

11; 44; 46; 03; 05; 10; 01; 02; 04; 07; 32; 
48; 	29; 31; 33; 06; 08; 09; 

35; 43; 47; 26; 27; 28; 
30; 

NÉVAZONOSITÓ A - B A .- M B - M M1
.- Ai+1 PONTSZÁM ÉRTÉKELÉS KÓD 

01 	4 	4 	3 	4 	 3 
02 	4 	5 	2 	4 	 3 
03 	5 	5 	3 	5 	 4 
04 	4 	5 	3 	4 	 4 
05 	2 	1 	2 	5 	 2 
06 	5 	4 	3 	4 	 4 
07 	4 	5 	4 	2 	3 
08 	5 	5 	3 	4 	 4 
09 	3 	5 	3 	4 	3 
10 	5 	5 	3 	5 	 4 
11 	1 	1 	1, 	3 	 1 
26 	3 	4 	3 	4 	 3 
27 	3 	4 	3 	4 	3 
28 	3 	4 	3 	4 	 3 
29 	1 	1 	1 	5 	 1 
30 	2 	1 	2 	4 	 2 
31 	2 	1 	2 	5 	 2 
32 	4 	1 	2 	2 	 2 
33 	3 	1 	3 	5 	 3 
34 	4 	1 	1 	1 	. 	. 	1 
35 	4 	4 	3 	5 	 4 
43 	3 	4 	3 	5 	 3 
44 	'4 	4 	2 	3 	 3 
45 	3 	- 1 	2 	1 	 1 
46 	3 	1 	2 	3 	 1 
47 	4 	4 	2 	3 	 3 
48 	4 	4 	2 	2 	 3 

15 
15 
18 
16 
10 
16 
15 
17 
15 
18 
06 
14 
14 
14 
08 
09 
10 
09 
12 
07 
16 
15 
13 
07 
07 
13 
12 

19-20=5 

16-18=4 

12-15=3 

09-11=2 
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IRODALOM 

1. P.K. ANOHIN 

A feltételes reflex sarkalatos problémáinak mód-

szertani elemzése. Filozófiai problémák a magasabb-

rendü idegmüködés fiziológiájában és a pszichológi-

ában. 192-259 oldal. 

Akadémiai Kiadó, Budapest. 1965. 

2. ÁDÁM. GYÖRGY 

Érzékelés, tudat, emlékezés biológus sze mmel. 

Gondolat Könyvkiadó, Budapest. 1976. 

3. N.A. BERNSTEIN 

A fejlődés uj vonalai a fiziológiában s ezek kap-

csolata a kibernetikával. Filozófiai problémák a 

magasabbrendű idegmüködés fiziológiájában és a 

pszichológiában. 366-395 oldal. 

Akadémiai Kiadó, Budapest. 1965. 

4. N.A. BERNSTEIN 

A mozgásfunkció geneziséről. 	. 

A.pszichikum és a tevékenység a mai szovjet pszicho-

lógiában. 87-96 oldal. 

Gondolat Könyvkiadó, Budapest. 1974. 

5. N.A. BERNSTEIN 	• 

A mozgáskoordináció ontogenezise. 

A pszichikum és a tevékenység a mai szovjet pszicho-

lógiában. 97-138 oldal. 	. 

Gondolat Könyvkiadó, Budapest. 1974. 
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6. N.A. BERNSTEIN 

Az aktivitás fiziológiájának utjai és feladatai 

A pszichikum és a tevékenység a mai szovjet pszicho-

lógiában. 139-156 oldal. 

Gondolat Könyvkiadó, Budapest. 1974. 

7. É.A. BUGYILOVA 

A filozófia és a szovjet pszichológia. 

Kossuth Könyvkiadó, 1978. 

8. CZIGLER ISTVÁN - PUTNOKY JENŐ 

A mozgástanulás alapjai. 

A sport és testnevelés időszerű kérdései. 70/1 

123-140 oldal. 

Sport 1969. 

9. D.O. HEBB 

A pszichológia alapkérdései. 

Gondolat Könyvkiadó 1975. 

10. HEPP FERENC 

A mozgásérzékelés kisérleti vizsgálata  sportolókon. 

Akadémiai Kiadó, Budapest. 1973. 

1 .1. HORVÁTH GYÖRGY 

Személyiség és öntevékenység. . 

Tankönyvkiadó 1978. 

12. HORVÁTH L. GÁBOR 

A személyiség megismerése. 

Akadémiai Kiadó 1971. 

13. KARDOS LAJOS 

Általános pszichológia. 

Tankönyvkiadó 1970. 

14. KARDOS LAJOS 

A neuropszichikus információ eredete. 

Akadémiai Kiadó „Budapest. 1976. 
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15. KELEMEN LÁSZLÓ 

A személyiségfejlődés pszichológiai alapjai. 

Bács-Kiskun megyei Pedagógus. Továbbképző Intézet 

Kecskemét, 1979. 

16. KEMECSEY IMRE 

Az iramtanitás problémái ifjusági kajakozók felké-

szitésében. A sport és testnevelés időszerű kér-

dései . : 19. 89-106 oldal. 

Sport 1978. 

17. KEMECSEY. IMRE 

Sportolók.személyiségvizsgálata. 

Szakdolgozat, 1977. 

18. KEMECSEY IMRE - KOVÁCS. IVAN 

Évi terhelési modell élversenyző kajakosok számára. 

A sport és testnevelés időszerü kérdései. 73/2. 

77-100 oldal. 

Sport 1973. 

19.' KEMECSEY. IMRE - PÉHL JÓZSEF 

A magyar..kajak-kenu válogatott helyzete az 1974-es 

mexikói. világbajnokság tükrében. 

A sport és testnevelés időszerű kérdései. 75/2. 

117-153 oldal. 

Sport 1975. 

20. KEMECSEY IMRE- MADARÁSZ ISTVÁN 

The significance of data relating to the pace-

learning dynamics of kayak sportsmen in the coach's 

praxis. /Előadás./ 

FEPSAC Kongress. Várna 1979. /Európai Sportpszicho-

lógiai Kongresszus./ 

21. KEMECSEY IMRE - MADARÁSZ. ISTVÁN - NÁDORI LÁSZLÓ 

Observation on the pace-learning and keeping- 
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ability of young kayak competitors during a 

preparation training period. /Előadás./ 

ISSP Kongress. Prága 1977. /Sportpszichológiai 

Világkongresszus./ 

22. KÓLTAI JENŐ - NÁDORI LÁSZLÓ 

Sportképességek fejlesztése. 

Sport 1976. 

23. A.G. KOVALJOV 

Személyiséglélektan. 
a 

Tankönyvkiadó 1972. 

24. A.R. LURIJA. 

Az emberi agy és a pszichikus. folyamatok. 

Filozófiai problémák a magasabbrendű idegmüködés 

fiziológiájában és a pszichológiában. 263-336 ol-

dal. 

Akadémiai Kiadó 1965. 

25. A.R. LURIJA 

A tudatos cselekvés eredete és agyi szerveződése. 

A pszichikum és a tevékenység a mai szovjet pszi-

chológiában. 61-86 oldal. 

Gondolat 1974. 

26. A.R. LURIJA 

Válogatott. tanulmányok. 

Gondolat 1975. 

27. MADARÁSZ ISTVÁN - KEMECSEY IMRE - NÁDO-RI LÁSZLÓ 

Az iramtanulás pszichofiziológiai kérdései. 

A sport és testnevelés időszerü kérdései. 15. 

101-132 oldal. 

Sport 1976. 

28. MADARÁSZ ISTVÁN  - KEMECSEY IMRE- NÁDORI LÁSZLÓ 

Psychophysiological Problems of Pace Learning. 
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/Előadás./ 

ISSP Prága. 1977. 

29. Magatartásminták - Azonosulás. 

Gondolat 1978. 

30. G.H. MEAD 

A pszichikum az én és a társadalom. 

Gondolat 1973. 

31. NAGY GYÖRGY 

Cselekvéstanulás és mozgástranszfer. 

Akadémiai Kiadó 1978. 

32. NAGY GYÖRGY 

Sportpszichológia. 

Tankönyvkiadó 1971. 

33. NADORI .LASZL6 

Az edzés elmélete és módszertana. 

Sport 1976. 

34. NADORI LASZL6 

Sportmozgások oktatásának módszertani problémái. 

A sport és testnevelés időszerü kérdései. 19. 

1 .71-190 oldal. 

Sport 1978. 

35. NÁDORI LASZL6 

A mozgástanulás szakaszai. 

Tanulmányok a testnevelés és sporttudományok 

köréből. 59-73 oldal. 

Magyar Testnevelési Főiskola, Budapest. 1978. 

36. NADORI LASZL6 - MADARÁSZ ISTVÁN - KEMECSEY IMRE 

Psychophysiological Characteristice in Learning 

tempo in Rowing. 

Report on. the Eight Coaches Conference in Tata 

1979. 
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37. RÓKUSFALVY PÁL 

Pszichológia testnevelőknek és edzőknek. 

Sport 1977. 

38. RÓKUSFALVY PAL 

Sportpszichológia. 

Sport 1974. 

39. RÓKUSFALVY PAL 

Sportpszichológia. 

Alkalmazott pszichológia. 

239-256 oldal. 

Gondolat 1973. 

40. SZ.L. RUBINSTEIN 

Az általános pszichológia alapjai. 

Akadémiai Kiadö'1977. 

41. SZ.L. RUBINSTEIN 

Lét és tudat. 

Kossuth Könyvkiadó 1967. 

42. B.F. SKINNER 

A tanitás technológiája. 

Gondolat 1973. 

43. TÖRÖK ATTILA - KEMECSEY IMRE 

A kajakozás fizikája. 

A sport és testnevelés időszerü kérdései. 75/1. 

123-151 oldal. 

Sport 1975.- 

44. Tipustanok és személyiségvonások. 

Gondolat 1978. 

45. VERECZKEI LAJOS 

A marxista tudat-felfogás a tanulási, megerősitési 

és:4motivációs elméletek tükrében. 

Akadémiai Kiadó 1975. 
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46. L.SZ. VIGOTSZKIJ 

A magasabb pszichikus funkciók fejlődése. 

Gondolat 1971. 

47. G.M. WEINBERG 

A számitógép-programozás pszichológiája. 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1979. 

48. ZSIDEGH MIKLOS - KEMECSEY IMRE 

Ujabb adatok a kajakozásról. 

Magyar Testnevelési Főiskola Tudományos Közlemé-

nyei. 159-170 oldal. 

1977. 


