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SOCIALNE IN TENIŠKE ZNAČILNOSTI REKREATIVNIH IGRALCEV TENISA V SLOVENIJI
Jošt Deržek
IZVLEČEK

Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšne so socialne in teniške značilnosti povprečnega
slovenskega rekreativnega igralca tenisa. Podrobneje nas je zanimal socialni status,
zastopanost spolov pri udejstvovanju v igranju tenisa ter kakšni so motivi za začetek igranja
tenisa. Ugotoviti smo želeli, ali so se rekreativni teniški igralci s tenisom ukvarjali v mladih letih
ter kakšen je njihov obseg igranja danes. Anketo je rešilo 54 rekreativnih teniških igralcev in
igralk. Anketiranje je potekalo na dveh rekreativnih turnirjih in na enem turnirju za otroke.
Turnirji so potekali v Kočevju in Ljubljani. Igralci in igralke so po končanem dvoboju rešili
anketni vprašalnik, na turnirju za otroke pa so anketni vprašalnik rešili tisti gledalci, ki se
ukvarjajo z rekreativnim igranjem tenisa. Dobljene podatke smo obdelali v programu
Microsoft Excel. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da je večinski delež rekreativnih teniških
igralcev moškega spola. Večina igralcev in igralk nima visokošolske izobrazbe in ni lastnik vsaj
ene nepremičnine, katere vrednost je višja od 100.000 €. Ugotovili smo, da imajo rekreativni
teniški igralci in igralke povprečno bruto plačo nižjo od 20.000 €, ter da igrajo tenis manj kot
trikrat tedensko. Ugotovili smo, da več kot polovica rekreativnih igralcev in igralk nastopi na
manj kot enem turnirju mesečno. Razloga za igranje tenisa sta predvsem druženje in zabava.
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SOCIAL AND TENNIS CHARACTERISTICS OF SLOVENIAN RECREATIONAL TENNIS PLAYERS
Jošt Deržek
ABSTRACT
The purpose of the thesis was to establish the social and tennis characteristics of an average
Slovenian recreational tennis player. We were especially interested in their social status,
gender demographics of tennis players, as well as the motives that encouraged them to start
playing tennis. We wanted to learn whether the recreational tennis players started playing at
a young age, and how often they play it now. The questionnaire was filled in by 54 recreational
tennis players of both genders at two recreational tournaments and a children's tournament,
held in Kočevje and in Ljubljana. The players at the tournaments filled in the questionnaire
after their matches, while at the children's tournament the questionnaire was filled in by
spectators who play tennis recreationally. The obtained data were processed using Microsoft
Excel. Based on the result it was established that the majority of recreational tennis players
were male, most of the respondents do not have university education, and are not owners of
real estate property of a value above 100,000 €. The data showed that the gross annual
income of recreative tennis players of both genders ranges below 20,000 €, and that they play
tennis less than three times a week. More than one half of the respondents of both genders
participate at less than one tournament per month. The respondents' main reasons for playing
tennis are socializing, and pleasure.
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1 Uvod
1.1 Tenis kot rekreativna dejavnost
Tenis je ena najbolj priljubljenih iger z loparjem. Je šport, s katerim se lahko ukvarjajo tako
profesionalni kot rekreativni teniški igralci različnih starosti in sposobnosti (Chandler, 2000).
Rekreativni teniški igralci lahko igrajo tenis redno ali občasno, in običajno odigrajo tudi kakšen
turnir. Tudi rekreativni teniški igralci so lahko tekmovalni in si želijo zmage na določeni tekmi,
vendar jim zmagovanje in vrhunske uvrstitve na turnirjih niso primarni cilji. Njihov prvenstveni
cilj predstavlja zabava ob igranju. Tako igranje tenisa kot občasen trening sta bolj usmerjena k
izboljšanju zdravja kot k izboljšanju njihovih teniških sposobnosti in veščin. Tekmovanje in
zmagovanje sta sicer še vedno pomembni sestavini tenisa, vendar pomembnejši cilj
predstavlja izboljšanje zdravja (Chandler, 2000).

1.2 Pozitivni vplivi tenisa na zdravje
Teoretični podatki in praksa kažejo, da je preventivni vidik športne rekreacije in raznovrstnega
telesnega gibanja v smislu ohranjanja in izboljšanja zdravja najmanj toliko pomemben kot
terapevtski vidik (Berčič, 2005).
Telesna dejavnost ščiti pred večino kroničnih bolezni, aterosklerozo, hipertenzijo, možgansko
kapjo, sladkorno boleznijo tipa 2, osteoporozo in karcinomom širokega črevesa. Epidemiološki
podatki kažejo, da pomeni telesna nedejavnost najmanj dvakrat večjo ogroženost za nastanek
oziroma napredovanje koronarne bolezni, tako kot nekateri drugi znani dejavniki tveganja za
aterosklerozo (zvišana stopnja holesterola, kajenje, hipertenzija). K pomembnemu izboljšanju
našega zdravja pripomorejo primerne izbrane organizacijske in vsebinske oblike športno
rekreativnega udejstvovanja, gibanja in telesne vadbe (Fras, 2001, v Berčič, 2005).
Te podatke podpirajo tudi raziskave, pri katerih je bila ugotovljena pozitivna povezanost med
rednim teniškim udejstvovanjem in pozitivnimi zdravstvenim učinki vključno z vitkejšo
postavo, bolj ugodnimi vrednostmi lipidov, boljšim zdravjem kosti in z zmanjšano verjetnostjo
srčno žilnih bolezni in umrljivostjo. Dolgoročno igranje tenisa vpliva tudi na povečano vrednost
mineralov v kosteh dominantne roke, ledvenega dela hrbtenice in nog (Pluim, Staal, Marks,
Miller in Miley, 2007).
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1.3 Rekreativni tenis pri nas
Teniška zveza Slovenije poleg za člane in mlajše kategorije organizira prvenstva tudi za
rekreativce. Tekmovanja rekreativcev so različna: moški posamezno, moški dvojice, ženske
posamezno in ženske dvojice. Teniška zveza Slovenije organizira tekmovanja veteranov, ki so
namenjena igralkam in igralcem, starejšim od 35 let, ter vodi lestvico najboljših rekreativnih
igralk in igralcev, ki je objavljena na njihovi spletni strani.

1.4 Mednarodna teniška zveza (ITF) – tekmovanja veteranov
Svetovno posamično prvenstvo ITF za mlajše veterane, veterane in super veterane je najbolj
popularno individualno tekmovanje ITF za veterane.
Prvo svetovno prvenstvo veteranov je leta 1981 potekalo v Braziliji v mestu Sao Paulo. Na
prvem svetovnem prvenstvu so bile samo štiri starostne kategorije, in sicer moški 45+ in 55+
ter ženske 40+ in 50+. Ta številka pa se je sedaj povečala na 21, z več kot tisoč sodelujočimi v
tekmovanjih posameznikov in tekmovanjih dvojic. Leta 1993 je Mednarodna teniška zveza
zaradi povečane priljubljenosti in udeležbe na turnirjih sprejela odločitev in turnirje ločila na
dve kategoriji: turnirji veteranov in turnirji super veteranov. Zaradi nadaljnje priljubljenosti in
uspešnosti pa je leta 2015 prišlo do nujne delitve turnirjev na tri kategorije, in sicer na teniške
turnirje mlajših veteranov, veteranov in super veteranov.
V kategoriji mlajših veteranov lahko nastopajo igralke in igralci stari med 35 in 45 let, v
kategoriji veteranov lahko nastopajo igralke in igralci stari med 50 in 60 let. V kategoriji super
veteranov pa lahko nastopajo igralci stari med 65 in 85 let in igralke stare med 60 in 80 let.
Svetovna individualna prvenstva veteranov in super veteranov se odvijajo na različnih
prizoriščih. Prvenstva vsako leto potekajo v različni državi. Gostiteljice turnirjev so Južna
Afrika, Avstralija, Nova Zelandija, Združene Države Amerike in različne države v Evropi.
Veteranskih tekmovanj se udeležujejo tudi naši igralci in igralke. Leta 2016 je svetovno
prvenstvo mlajših veteranov ter super veteranov potekalo v Umagu, svetovno prvenstvo
veteranov pa na Finskem. V Umagu sta odlično nastopili Slovenki Maja Matevžič, ki je osvojila
prvo mesto v kategoriji 35+, ter Barbara Mulej, ki je prav tako osvojila prvo mesto v kategoriji
40+. Tekmovalki sta osvojili prvo mesto v dvojicah v kategoriji 35+.
Leta 2017 je potekalo svetovno prvenstvo mlajših veteranov v Južni Afriki. Barbara Mulej je v
kategoriji 40+ osvojila drugo mesto, v kategoriji mešanih dvojic pa je skupaj z Nizozemcem
Bartom Beksom osvojila prvo mesto. Prvenstvi veteranov in super veteranov bosta na Floridi
v Združenih državah Amerike.
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1.5 Predmet in problem
Osveščanje o koristnosti telesno dejavnega načina življenja je v današnjem času zelo
pomembno, predvsem zato, ker živimo v visoko industrializirani družbi, v kateri zaradi
mehanizacije in avtomatizacije delo, ki zahteva telesni napor, izginja. Telesna nedejavnost
prebivalstva je postala vse bolj pogost dejavnik tveganja za razvoj številnih bolezni. Vrhunski
tehnološki napredek današnje družbe na eni strani omogoča opravljanje vsakodnevnih
obveznosti z minimalnim telesnim naporom, na drugi strani pa številni mediji vabijo k
dejavnemu načinu življenja, katerega primarni namen je zmanjšanje negativnih učinkov
telesne nedejavnosti. Zmerna in redna telesna dejavnost ima številne posredne in neposredne
učinke na vse vidike zdravja. Aktiven življenjski slog pa ne pomeni le manjše tveganje za
obolevnost in umrljivost, ampak pomembno pripomore tudi k splošni kakovosti življenja.
Redna telesna dejavnost bi morala biti del vsakdana v vseh starostnih obdobjih (Pori idr.,
2013).

1.5.1 Šport za vse
Petrovič idr. (2001) so ugotovili, da postaja športna rekreacija v Sloveniji pomemben dejavnik
razvoja in sestavina vsakdanjega življenja določenega dela prebivalstva. Čeprav z rezultati
razvoja športne rekreacije v Sloveniji še ne moremo biti čisto zadovoljni, trendi v zadnjih
desetletjih kažejo na napredek.
Udeležba Slovencev v športu se je v 12 letih (od 1996 do 2008) bistveno spremenila. Skoraj v
vseh kategorijah, ki označujejo vsaj nekaj športne dejavnosti (vsaj enkrat na mesec), je opaziti,
da se vedno več ljudi ukvarja s športnimi dejavnostmi. Največje spremembe je moč opaziti pri
športno neaktivnih. Leta 1996 se skoraj 50 odstotkov prebivalcev ni ukvarjalo s športno
rekreacijo, leta 2008 pa je bilo takšnih le še manj kot 30 odstotkov. Prebivalstvo Slovenije je
razdeljeno v tri približno enako močne skupine: dobra tretjina je športno neaktivnih, slaba
tretjina občasno športno aktivnih (enkrat na teden in redkeje), tretjina pa je redno športno
aktivnih, ki so dejavni najmanj dvakrat na teden (Sila, 2010).
Sila (2010) ugotavlja, da lahko na podlagi podatkov in izkušenj iz preteklosti v povezavi s
procesom počasne, a vztrajne preobrazbe v razmišljanju o športni rekreaciji v sistemu vrednot
sklepamo, da se bo vedno več tistih iz tretjine občasno športno aktivnih spremenilo v redno
aktivne in da se bo vedno več tistih športno neaktivnih spremenilo v občasno, morda tudi
redno aktivne.

1.5.2 Športna rekreacija in zdravje
Športno rekreacijo na podlagi številnih raziskav upravičeno povezujemo z zdravjem. Zdravje
postaja v vseh družbah vse bolj cenjena vrednota in dobrina, obenem pa tudi socialna,
družbena, ekonomska in okoljska kategorija. Zdravje je pomembno za posameznika in za
družino, za manjšo oziroma večjo skupino ljudi in za narod. Redna telesna aktivnost in
3

rekreativno športno udejstvovanje opazno pozitivno vplivata na zdravje. Na osnovi sodobnih
spoznanj spremlja športna rekreacija človeka vse od zgodnjega obdobja do pozne starosti.
Taka je strokovna obravnava posameznih skupin prebivalstva, ki je povezana s starostnimi
obdobji. Zato govorimo o športni rekreaciji v družini, športni rekreaciji predšolskih otrok,
športni rekreaciji v šolskem obdobju, športni rekreaciji v obdobju zrelosti ter o športni
rekreaciji starostnikov (Berčič, 2005).

1.5.3 Cilji športne rekreacije
Cilje športne rekreacije lahko opredelimo kot dejavnike, ki so usmerjeni v sprostitev, razvedrilo
in v vzpostavljanje izgubljenega biopsihosocialnega ravnovesja ter zdravja ljudi. Prav
ohranjanje in izboljšanje zdravja je eden temeljnih ciljev na področju športne rekreacije. Temu
so načeloma podrejeni vsi drugi cilji in usmeritve, če izhajamo iz narodovega zdravja v celoti.
Športno rekreativno udejstvovanje vpliva na dobro zdravstveno stanje ljudi, kar se odraža v
njihovem dobrem telesnem stanju, psihičnem počutju, duševnosti ter duhovnem ustroju.
Neposredno učinkuje na imunski sistem, na gibalne in funkcionalne sposobnosti, na
uravnavanje telesne teže in bogati prijateljske vezi (Berčič, 2001).
V povezavi z razvojno dinamiko športne rekreacije je bilo opravljenih več delitev na osnovi
različnih kriterijev. Jovan (1973) rekreacijo deli glede na:
•
•
•
•
•
•

vrsto aktivnosti (športno, kulturno, zabavno),
obliko udejstvovanja (usmerjeno, organizirano, individualno),
formalno družbeno strukturo (družinsko rekreacijo, rekreacijo v šolah, v krajevnih
skupnostih, v delovnih organizacijah),
socialno strukturo (privatno, javno, komercialno),
čas (odmori med delom, tedensko v času vikendov, letno),
starost, spol, treniranost.

Danes posebej obravnavamo športno rekreacijo glede na okolje, zato govorimo o športni
rekreaciji v bivalnem okolju, v delovnem okolju in izven njiju na področju turizma (Berčič,
2005).

1.5.4 Športna rekreacija v družini
Družina je v sleherni družbeni skupnosti osnovna celica družbenega življenja in najmanjša ter
hkrati najpomembnejša organska enota in oblikovalka otrokove osebnosti (Musek, 1995, v
Tušak, Tušak in Tušak, 2003).
Številni strokovnjaki opozarjajo na vpliv družine pri otrokovem razvoju, saj dobi otrok v
mikrosocialnem okolju prve in osnovne izkušnje o telesnem, čustvenem, socialnem,
duhovnem, duševnem in osebnostnem razvoju. Veliko tega (lahko) pridobi s telesnim
gibanjem in z osnovnimi športnimi dejavnostmi (Berčič, 2005).
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Šport oziroma njegova različica športna rekreacija ima pri zorenju otrok v družini zelo
pomembno mesto. Ugotovili so, da je v zgodnjem otrokovem obdobju mogoče najučinkoviteje
vplivati na njegov celostni razvoj, še zlasti na njegov motorični razvoj. Športna dejavnost v
družini ima več kot samo socialno kompenzacijsko vlogo. V dogledni perspektivi naj bi
predstavljala pomemben (so)dejavnik preoblikovanja življenjskega stila mnogih družin
(Petrovič in Doupona Topič, 1996).
Športnorekreativna dejavnost v družini pa ni namenjena le otrokom in mladostnikom, ampak
vsem družinskim članom. To pomeni, da naj bi se s posameznimi športnorekreativnimi
dejavnostmi ukvarjali tudi starši. Pravo podobo športne družine moramo iskati med tistimi, ki
si v vsakodnevno družinsko življenje vnašajo različne športne aktivnosti in si dneve bogatijo z
razvedrilnim športom (Berič, Sila, Tušak in Semolič, 2001).

1.5.5 Tenis kot šport za celo življenje
Tenis uvrščamo med aciklične polistrukturne športne panoge, kjer ne moremo vnaprej
predvideti vseh okoliščin, pod katerimi se bodo odvijale posamezne točke in sam teniški
dvoboj. Tenis je igra z omejenim igralnim poljem, ki meri približno 100 m2 (igra posameznikov)
in mrežo. Igralci uporabljajo lopar in žogico. Igra se lahko posamično ali v dvojicah. Štetje pri
tenisu je specifično in ga pri drugih športnih igrah ne srečamo. To se kaže v tem, da se vsaka
igra v vsakem nizu znova začenja, in igralec niti ob visokem vodstvu v enem nizu ne more biti
zanesljivo prepričan v svojo zmago (Filipčič, 2002).
Tenis sodi med tiste športe, s katerimi se lahko ukvarjamo celo življenje. Z njim se lahko
ukvarjajo malčki ali pa izkušeni veterani. Tenis je šport, ki ga lahko igramo s prijatelji, znanci,
sorodniki, z mlajšimi od sebe, sami ali v dvoje. Motivov za igranje tenisa je več: potreba po
druženju in komunikaciji, doseganje vrhunskih rezultatov, potreba po socialnem priznanju …
Možnosti, ki jih ponuja tenis, je ogromno (Filipčič, 2002).

1.5.6 Pozitivni učinki ukvarjanja s tenisom
Redno in sistematično ter zmerno ukvarjanje s športnimi aktivnostmi krepi zdravje; telesna
vadba in gibanje imata ugodne učinke na človekov organizem. To se odraža na dobrem
fizičnem in psihičnem počutju, na človekovi duševnosti in na njegovem duhovnem ustroju.
Zmerno telesno oziroma športno udejstvovanje pomembno učinkuje na oblikovanje skladno
razvitega in vzdrževanega telesa z optimalno telesno težo. Eden izmed pomembnih učinkov
ukvarjanja z rekreativnim športom je ohranjanje in izboljšanje srčno-žilne ter dihalne funkcije.
Z aerobno vadbo je mogoče razvijati in ohranjati zdravje srca in ožilja ter dihal, torej
funkcionalne sposobnosti posameznega človeka (Berčič, 2005).
Pluim, Staal, Marks, Miller in Miley (2007) so v svoji študiji predstavili vlogo tenisa pri promociji
zdravja in preventivi različnih bolezni. Zbrali so vse bistvene članke, ki so bili objavljeni do leta
2007. Osredotočili so se na dejavnike tveganja za zdravje, ki se navezujejo na sedeč življenjski
slog, vključno z nizko stopnjo aktivnosti, debelostjo, povišano stopnjo holesterola, povišanim
krvnim tlakom, diabetesom, srčno-žilnimi boleznimi in osteoporozo. Priporočena dolžina
5

telesne aktivnosti se je spreminjala skozi čas. V zgodnjih devetdesetih letih je bila priporočena
dolžina telesne aktivnosti dvajset minut trikrat tedensko. Novejša priporočila pa priporočajo
vsaj trideset minut zmerne telesne aktivnosti skoraj vsakodnevno (npr. hitra hoja, plavanje …).
Priporočila o neprekinjeni telesni aktivnosti so se nekoliko spremenila zaradi ugotovljenih
pozitivnih lastnosti časovno krajših telesnih aktivnosti. Pozitivni učinki krajših telesnih
aktivnosti so ekvivalentni tistim pri daljših telesnih aktivnostih, dokler je celotna porabljena
energija enaka.
Znano je, da imajo športi kot so kolesarjenje, tek in plavanje, ki imajo veliko število privržencev,
pozitivne učinke na zdravje. Enako velja tudi za številne športne igre z žogo, kot so nogomet,
košarka, odbojka ali igre z loparji. Me igrami z loparji je tenis eden najbolj popularnih športov
na svetu in ga igra na milijone ljudi. Za večino tistih, ki igrajo tenis, je značilen športni način
življenje. Tenis je zato idealen šport za izboljšanje stopnje telesne aktivnosti in posledično
zdravstvenega stanja.
V nadaljevanju diplomskega dela bomo predstavil nekatere karakteristike rekreativne teniške
igre. Predstavili bomo pozitivne učinke igranja tenisa na telo, ter pojasnili, za katere osebe
igranje tenisa ni priporočljivo. Predstavili bomo tudi nekaj smiselnih načel, ki so pomembna
predvsem za starejše rekreativne teniške igralce.
Intenzivnost vadbe
Z raziskovanjem določanja intenzivnosti vadbe so se ukvarjali Pluim, Staal, Marks, Miler in
MIley (2007), ki so izdelali pregled zaključkov študij, ki kažejo, da je srčni utrip med igro tenisa
na intervalu med 70 – 90% maksimalnega srčnega utripa, poraba kisika pa je na intervalu med
50 – 80% maksimalne porabe kisika. Stopnja laktata je v povprečju med igro na intervalu med
2 -3 mmol/l. Rezultati kažejo, da lahko teniško igro označimo kot živahno intenzivno vadbo.
Aerobna kapaciteta
Pluim, Staal, Marks, Miler in Miley (2007) so v pregledu zaključkov študij ugotovili, da je
zdravstveno stanje teniških igralcev in igralk (različne starosti, spola, telesne pripravljenosti),
katerih vrednosti Vo2max dosegajo vrednosti med 36 in 65 ml/kgmin, boljše od zdravstvenega
stanja normalno aktivne kontrolne skupine enake starosti in spola.
V longitudinalno študijo Wilmore, Davis, O´ Brien, Vodak, Walder in Amsterdam (1980) je bilo
vključenih 38 prostovoljcev srednjih let. Razdeljeni so bili v 4 skupine: kolesarstvo, tenis, tek,
kontrolna skupina. Vsaka skupina je trenirala trikrat tedensko po 30 minut. Študija je potekala
20 tednov. Kontrolna skupina je ostala enaka kot v presečnih študijah. Rezultati so pokazali,
da je skupina, ki je trenirala tenis, povečala stopnjo vzdržljivosti za skromnih 5,7%. Kolesarji so
povečali stopnjo vzdržljivosti za 15%, tekači pa za 14%. Upoštevati pa je treba, da je zajemala
efektivna igra tenisa samo 30 do 50% celotnega igralnega časa.
Debelost
Schneider in Greenberg (1992) sta ugotovila, da imajo tekači, tisti ki se ukvarjajo s hitro hojo
in teniški igralci (18-34 let) v primerjavi s tistimi, ki se ukvarjajo z ekipnimi športi, manj
možnosti, da postanejo prekomerno težki. Manjša verjetnost je, da postanejo kadilci in da
konzumirajo velike količine alkoholnih pijač. Raziskava je pokazala, da je pri teniških igralcih
možnost vožnje avtomobila brez zapetega pasu manjša.
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Swank, Candra in Yates (1998) so ugotovili, da imajo vrhunski veteranski teniški igralci občutno
manjšo stopnjo podkožnega maščevja kot enako stare osebe v kontrolni skupini z zmerno
aktivnimi testiranci. Tako mlajši kot starejši veterani so v povprečju za 3% vitkejši kot testirane
osebe v kontrolni skupini.
Povišana stopnja holesterola
Vodak, Wood, Haskell in Williams (1980) so raziskovali koncentracijo lipidov in lipoproteinov
v krvi. Študija je zajemala 25 teniških igralcev in 25 igralk. Testiranci so bili v povprečju stari 42
let. S tenisom so se morali ukvarjati vsaj 9 let. Rezultate so primerjali s kontrolno skupino, v
kateri so bile osebe s sedečim načinom življenja enake starosti, spola in izobrazbe. Nivo
lipoproteinov z visoko gostoto (HDL) je bil občutno višji pri teniških igralcih kot pri kontrolni
skupini (moški 1.39 (0,30) v 1.17 (0,31) mmol/l); (ženske 1,72 (0,22) v 1.56 (0,29) mmol/l).
Vsebnost lipoproteinov z zelo nizko gostoto (VLDL-C) in trigliceridov pri teniških igralcih je bila
občutno nižja kot pri kontrolni skupini, vsebnost celotnega holesterola (TC) in lipoproteinov z
nizko gostoto pa je bila podobna kot pri kontrolni skupini.
Ferrauti, Weber in Strüder (1997) so raziskovali kratkoročne vplive treniranja tenisa na lipidni
metabolizem. Raziskovali so učinke šesttedenskega, tekaško visoko intenzivnega treninga
tenisa. Sodelovalo je 22 veteranskih igralcev, od tega 11 moških in 11 žensk. Starost teniških
igralk in igralcev je bila med 43 in 47 let. Primerjali so jih s kontrolno skupino 16 testirancev,
ki so nadaljevali s svojimi teniškimi navadami. Raziskava je pokazala rahel dvig vsebnosti
holesterola HDL2, majhen upad vsebnosti holesterola HDL3, holesterola LDL in trigliceridov.
Kljub nekoliko boljšim rezultatom se vsebnosti med skupinama niso veliko razlikovale. To
najverjetneje lahko pripišemo majhnemu številu testirancev in časovno omejeni raziskavi.
Swank, Candra in Yates (1998) so izvedli raziskavo, ki je vključevala 28 vrhunskih igralcev,
starejših od 40 let, ki so se s tenisom v povprečju ukvarjali 21 let. Kontrolno skupino je
sestavljajo osemnajst zmerno aktivnih testirancev primerljive starosti. Raziskava je pokazala,
da med njimi in kontrolno skupino ni bilo bistvenih razlik med lipoproteini z visoko gostoto
(HDL), lipoproteini z nizko gostoto (LDL), skupno vsebnostjo holesterola (TC), trigliceridi in
razmerjem med skupno vsebnostjo holesterola in lipoproteini z visoko gostoto. Vendar pa
imajo teniški igralci med 40 in 59 letom starosti v primerjavi s kontrolno skupino v povprečju
za 0.21 mmol višje vrednosti lipoproteinov z visoko gostoto (HDL). Teniški igralci, starejši od
60 let, pa imajo vrednosti lipoproteinov z visoko gostoto (HDL) za 0.06 mmol višje od kontrolne
skupine.
Hipertenzija
Raziskava o krvnem tlaku je bila opravljena na enaindvajsetih teniških igralcih srednjih let (50
(7) let). Krvni tlak so merili s prenosnimi napravami. Povprečna vrednost sistoličnega krvnega
tlaka je bila 137(19) mm Hg, povprečna vrednost diastoličnega pa 88 (13) mm Hg. Med teniško
igro je povprečni sistolični tlak znašal 168 (19) mm Hg, najvišji sistolični tlak med igro pa je
dosegel vrednost 198 (30) mm Hg. Povprečni diastolični tlak je padel na 82 (16) mm Hg (Jetté,
Landry, Tiemann in Blümchen, 1991).
Swank idr. (1998) so izvedli raziskavo na skupini 28 vrhunskih starejših teniških igralcev, ki so
se z igranjem tenisa ukvarjali vsaj 21 let. Kontrolna skupina je bila sestavljena iz osemnajstih
zmerno aktivnih testirancev. Med testiranci pri sistoličnem in diastoličnem tlaku ni bilo
bistvenih razlik.
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Srčno žilne bolezni (velikost srca)
Pluim, Staal, Marks, Miler in Miley (2007) so v pregledu zaključkov študij prišli do ugotovitve,
da sta bili pri vrhunskih teniških igralcih ugotovljeni povečana velikost in zmogljivost srca ne
glede na spol igralcev. Sistolične in diastolične funkcije pa so bile v normalnih vrednostih
Zaključki predstavljenih študij
Ugotovitve kažejo, da ima igranje tenisa pozitivne zdravstvene učinke na igralce. Teniški igralci
imajo predvsem nižjo stopnjo podkožnega maščevja, bolj ugodne lipidne vrednosti in manjšo
verjetnost za nastanek srčno žilnih bolezni. Številne študije so pokazale višjo gostoto kosti ne
samo pri tistih, ki se s tenisom ukvarjajo od otroštva, ampak tudi pri tistih, ki so se s tenisom
pričeli ukvarjati v srednjih letih (Pluim, Staal, Marks, Miller in Miley, 2007).
Pomembno odkritje je, da so pri teniških igralcih v primerjavi z manj aktivnimi izmerjene nižje
vrednosti podkožnega maščevja. Debelost je postala globalna epidemija z več kot bilijonom
odraslih, ki so prekomerno težki, in najmanj 300 milijoni ljudi, ki so klinično debeli.
Ugotovitve pregleda zaključnih študij Pluim, Staal, Marks, Miller in Miley, (2007) kažejo, da je
tenis povezan tudi s povečano vsebnostjo HDL holesterola. Trenutno poznamo več kot 200
vzrokov za bolezni srca in ožilja, največji problem pa še vedno predstavlja povišana vsebnost
holesterola. Več kot polovico problemov srca in ožilja se navezuje na abnormalne vrednoti
lipidov.
Vodak, Wood in Haskell (1980) so ugotovili, da se srčni tlak pri igri tenisa spreminja enako kot
pri zmerno intenzivni dinamični vadbi. Vendar pa je bilo izdelanih premalo dolgoročnih študij,
ki bi to lahko nesporno potrdile.
Pluim, Staal, Marks, Miler in Miley (2007) so v pregledu zaključkov študij ugotovili, da igranje
tenisa pripomore k izboljšanju zdravja kosti pri obeh spolih in pri vseh starostih. Na gostoto
vpliva predvsem količina in frekvenca treningov. V American College of Sport Medicine
priporočajo 20 do 40 minut igranja tenisa oziroma vzdržljivostne vadbe vsaj trikrat tedensko.
To naj bi pripomoglo k izboljšanju gostote in mineralne sestave kosti pri otrocih in
adolescentih. Trikrat tedensko po 30 do 60 minut takšne aktivnosti pa naj bi pripomoglo k
izboljšanju zdravja kosti pri odraslih.
Pluim, Staal, Marks, Miler in Miley (2007) so v pregledu zaključkov študij ugotovili, da je
povprečna vrednost srčnega utripa med igro tenisa (single) nahajala med 70 in 90%
maksimalnega srčnega utripa, poraba kisika pa med 50 in 80% maksimalne porabe kisika.
Zmerno intenzivna aktivnost je tista, pri kateri se vrednost srčnega utripa ohranja med 60 in
75% maksimalnega srčnega utripa in 40 in 60% maksimalne porabe kisika. Visoka intenzivnost
pa je tista, pri kateri so vrednosti srčnega utripa nad 75% maksimalnega srčnega utripa, poraba
kisika pa nad 60% maksimalne porabe kisika. Posamično igro tenisa lahko torej uvrstimo med
zmerno do visoko intenzivne aktivnosti. V igri dvojic, pa sta srčni utrip in poraba kisika nekoliko
nižja. Igra »single« naj bi bila potrebna za izboljšanje zdravstvenega stanja mladih športnikov,
igra dvojic pa je glede na intenzivnost primerna za teniške igralce srednjih in poznih let, saj sta
pri tej vrsti igre maksimalni srčni utrip in maksimalna poraba kisika nižja.
Veljavnost rezultatov študij je predvsem omejena z majhnim številom longitudinalnih študij.
Od sedemnajstih študij, ki so preučevale kardiovaskularne dejavnike tveganja zdravja, sta bili
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samo dve longitudinalni; prav tako sta bili od dvaindvajsetih študij, ki so preučevale sestavo
kosti, samo dve longitudinalni.
Dualde in Morales (2001) ugotavljata, da največjo skrb pri starejših teniških igralcih predstavlja
to, da telesna dejavnost lahko povzroči akutno epizodo nezadostne preskrbe srčne mišice s
krvjo, kar povzroči srčni napad ali srčno smrt. Pri starejših starostnih razredih je povečana
možnost srčno-žilnih bolezni. Razširjenost srčnih bolezni pri moških, starih med 30 in 39 let, je
1,9% (ženske 0,3%). Pri starosti 60-69 let pa se ta vrednost pri moških poveča na 12,3% in pri
ženskah na 7,5%. Večina epidemioloških študij je dokazala, da je možnost srčnega napada
povečana med in takoj po telesni aktivnosti. Kljub vsemu pa redna športna aktivnost zmanjšuje
možnost srčnih zastojev.
Zgodnje odkrivanje srčnih dejavnikov tveganja bi se moralo opravljati pri vseh teniških igralcih,
starejših od 35 let. Testi bi morali vključevati družinsko zgodovino koronarnih bolezni,
zgodovino kajenja, visokega holesterola, neaktivnosti, hipertenzije ter zgodovino debelosti in
sladkorne bolezni. Podrobni testi so priporočljivi za teniške igralce z večkratnimi
kardiovaskularnimi dejavniki tveganja in za tiste z opozorilnimi simptomi (Dualde in Morales,
2001).
Pomembno načelo, ki ga morajo dosledno upoštevati starejši rekreativni igralci (Dualde in
Morales, 2001), vključuje:
•

•
•

•
•
•

Ogrevanje pred igranjem: Zadostuje 10-minutni proces, ki naj vsebuje lahkoten tek ali
hojo okoli igrišča, ob hkratnem kroženju z rokami in različnimi raztegi nog. Za konec
ogrevanja pa je primeren mini-tenis ali tenis znotraj servisnih polj, kjer vadimo različne
tipe udarcev.
Ohlajanje po igri: Ta rutina naj bi vključevala lahkotne udarce, skupaj z nekaterimi
dihalnimi vajami in dinamičnim ter statičnim raztezanjem mišic in sklepov.
Tedensko planiranje igranja: Planiranje igranja naj bo opravljeno vestno takrat, ko
igralci med enim in drugim dnem opazijo daljši čas okrevanja v primerjavi s časi
okrevanja v preteklosti. V želji po boljšem okrevanju je smiselno dneve, ki vključujejo
živahne aktivnosti, nadomestiti z aktivnostmi zmerne intenzivnosti, kot sta igranje
golfa in hoja.
Raztezanje: Raztezanje pomaga pri ohranjanju celotnega obsega gibanja sklepov.
Ključnega pomena je, da je raztezanje specifično za tenis in prilagojeno vsakemu
posamezniku.
Ohranjanje moči: Vaje za moč prispevajo k ohranjanju mišične moči in zmanjšajo
možnost poškodb mišic.
Oprema: Izbira opreme pri veteranih mora biti skrbna. Posebno pozornost je potrebno
nameniti loparjem, napetosti strun, karakteristikam gripov in teniški obutvi. Primerna
oprema pomaga pri preprečevanju poškodb. Počasna igrišča so z vidika sklepov in kosti
primernejša od trdih.
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1.5.7 Rekreativna tekmovanja pri nas
Tekmovanja za teniške rekreativce sestavljajo odprta prvenstva, državna prvenstva in
zaključno tekmovanje najboljših z lestvice Teniške zveze Slovenije za rekreativce. Tekmovalno
leto se prične z zimskim delom, ki poteka v dvorani in traja od novembra do aprila, nadaljuje
pa se s poletnim delom, ki traja od maja do oktobra. V tem obdobju rekreativno-tekmovalna
komisija TZS v različnih slovenskih mestih organizira devet odprtih prvenstev, dve državni
prvenstvi in, kot rečeno, zaključno tekmovanje najboljših, t. i. masters. Igralci se morajo na
tekmovanje prijaviti do roka za prijavo, ki je naveden v koledarju tekmovanj, ki ga dvakrat
letno objavi RTK. Tekmovanja se pričnejo v soboto, izjemoma in le z dovoljenjem RTK se lahko
pričnejo v petek pozno popoldne. Vsi dvoboji glavnega turnirja se igrajo na dva dobljena tiebreak niza, morebitni tretji niz se igra kot odločilni tie-break do deset dobljenih točk. V
zimskem obdobju pa se vsi dvoboji igrajo po sistemu brez prednosti (No-Ad), kar pomeni, da
pri izenačenem rezultatu (enaka) branilec izbere stran, na katero mora servirati server,
zmagovalec točke pa je tudi zmagovalec te igre.
Na vseh rekreativnih tekmovanjih imajo pravico nastopa polnoletni igralci, ki so pravilno
registrirani pri društvu igralcev tenisa Slovenije (DITS) kot rekreativci, če niso registrirani, pa
morajo na tekmovanjih plačati višjo prijavnino. Na državnih prvenstvih imajo pravico nastopa
le državljani Slovenije, ki so registrirani pri DITS kot rekreativci. Rekreativnih tekmovanj se
lahko udeležijo tudi bivši teniški tekmovalci, ki pri TZS ne smejo biti registrirani po letu 2010,
pridobiti pa morajo dovoljenje za igranje. Za jakostno lestvico za rekreativce v posamični
konkurenci šteje najboljših šest odprtih prvenstev, dve državni prvenstvi, masters, točke,
osvojene v licenciranih zimskih in poletnih regionalnih ligah, ter točke, osvojene v slovenski
rekreativni ekipni teniški ligi. Z letom 2014 so se pričela tudi samostojna tekmovanja v
dvojicah. Za to konkurenco se vodi tudi samostojna lestvica, za katero štejejo poletno in
zimsko državno prvenstvo, štiri odprta prvenstva ter masters.
Preden smo začeli zbirati podatke, smo preverili stanje rekreativnih aktivnosti v slovenskih
teniških klubih. Analizirali smo sedem večjih teniških klubov v Sloveniji. Ugotovitve kažejo, da
ima največ letnih teniških igrišč teniški klub Koper, največ pokritih igrišč pa ima ŽTK Maribor,
in sicer kar osem. Največje število rekreativnih igralcev je v teniškem klubu Velenje, približno
toliko tudi v teniškem klubu Koper, ki ima največje število rekreativnih teniških igralk. V vseh
klubih razen v Teniškem klubu Koper prevladuje posamičen način igranja. Prav tako je v TK
Koper največ tistih, ki so udeleženci ligaškega tekmovanja. V ŽTK Maribor pa ligaškega
tekmovanja nimajo. Klub organizira samo turnirje, katerih se v povprečju udeleži petdeset
igralcev. Kot zanimivost naj omenimo, da so pri teniškem klubu Olimpija navedli, da vse
rekreativne igralke nastopajo v ligaškem tekmovanju.
Po svetu in pri nas je tenis zelo razširjena in priljubljena športna panoga, ne samo pri
profesionalnih igralcih, ampak tudi pri rekreativcih. Tudi sam sem navdušen rekreativni teniški
igralec, kar je bil tudi glavni razlog za izbrano teme diplomskega dela. Na tem področju nisem
zasledil podobnih raziskav, kar mi je predstavljalo dodatno motivacijo za raziskovanje.
V nadaljevanju diplomskega dela bomo predstavili rezultate naše raziskave, ki obsega splošne
podatke o rekreativnih teniških igralcih pri nas, njihovo teniško anamnezo, namen igranja
tenisa, razloge za začetek igranja in podatke o teniški ponudbi pri nas. Podatke, pridobljene v
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naši raziskavi, smo primerjal z dosedanjimi raziskavami in teoretskimi dognanji iz strokovne
literature.

1.6 Cilji
Na osnovi v uvodu predstavljenih teoretskih dognanj smo si pri izdelavi diplomskega dela
postavili naslednje cilje:

1.
2.
3.
4.

ugotoviti, kakšen je socialni status povprečnega slovenskega teniškega igralca;
ugotoviti, kakšna je zastopanost spolov pri udejstvovanju v igranju tenisa v Sloveniji;
ugotoviti razloge in motive za začetek in nadaljevanje igranja tenisa;
ugotoviti, ali so se rekreativni teniški igralci s tenisom ukvarjali v mladih letih, ter koliko
časa posvečajo igranju tenisa.

1.7 Hipoteze
Na osnovi predstavljenih ciljev smo postavili naslednje hipoteze:

H01: Rekreativni teniški igralci imajo visokošolsko izobrazbo.
H02: Rekreativni teniški igralci imajo povprečno letno bruto plačo višjo kot 20.000 €.
H03: Rekreativni teniški igralci so lastniki vsaj ene nepremičnine v vrednosti več kot 100.000 €.
H04: Rekreativni teniški igralec je pričel igrati tenis po 18. letu starosti.
H05: Rekreativni teniški igralec je moškega spola.
H06: Rekreativni teniški igralec igra najmanj trikrat tedensko.
H07: Rekreativni teniški igralec nastopi najmanj na enem turnirju mesečno.
H08: Rekreativni igralec se s tenisom ukvarja zaradi druženja.
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2 Metode dela
2.1 Vzorec preizkušancev
Analizirali smo igralce in igralke, ki se s tenisom ukvarjajo rekreativno. Analizirali smo 54
teniških igralcev in igralk, od tega 35 v Ljubljani in 19 v Kočevju. 49 anketiranih je bilo moškega
spola, 5 pa je bilo predstavnic ženskega spola. Podatke smo pridobili na treh teniških turnirjih.
Dva turnirja sta bila rekreativna, en turnir pa je bil namenjen otrokom. En izmed rekreativnih
turnirjev se je odvijal v Kočevju, drugi pa v Ljubljani. Otroški turnir je potekal v mestu Kočevje.
Nekaj podatkov pa smo dobil tudi preko spletne ankete.

2.2 Vprašalnik
Podatke smo zbrali z vprašalnikom. Vprašalnik je sestavljen iz treh sklopov. Pri prvem delu smo
ugotavljali splošne informacije o igralcih (starost, spol, izobrazba, finančni status, kraj bivanja).
V drugem delu vprašalnika nas je zanimala teniška anamneza (kolikokrat tedensko igrajo tenis,
ali se udeležujejo tekmovanj, ali so kdaj trenirali tenis), v tretjem delu vprašalnika pa smo
ugotavljali, zakaj so izbrali tenis (druženje, zabava, odmik od vsakodnevnih skrbi …), kdo jih je
navdušil za tenis, koliko članov družine je vključeno v teniško udejstvovanje in ali so zadovoljni
s teniško ponudbo pri nas.

2.3 Postopek
Anketa se je izvajala na dveh rekreativnih turnirjih in enem turnirju za otroke.
Turnir v Ljubljani je potekal v športnem parku Savsko naselje. Turnir se je pričel ob 10. uri.
Teniške igralke in igralce v Ljubljani sem večinoma anketiral po končani prvi igri, nekateri pa
so anketo rešili pred dvobojem. Igralke in igralce sem ogovoril in jim razložil namen
anketiranja. Anketiral sem tudi nekaj gledalcev, ki pa jih zaradi odsotnosti tribun ni bilo prav
veliko.
Turnir v Kočevju se je prav tako pričel ob deseti uri zjutraj. Večino igralcev sem anketiral po
njihovem prvem dvoboju. Po končanem dvoboju je večina igralcev odšla na tribuno. To mi je
omogočilo, da sem lahko ogovoril in razložil namen anketiranja večji skupini hkrati.
Naslednji dan je v Kočevju potekal teniški turnir za otroke, ki se je pričel ob enajsti uri. Na tem
turnirju se je zbralo veliko število gledalcev. Gledalce sem nagovoril in jim razložil namen
anketiranja. Tiste, ki se s tenisom ukvarjajo rekreativno, sem prosil za sodelovanje pri anketi.
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Anketiranci na vseh turnirjih so bili v večini moškega spola, stari med 38 in 44 let. Vprašalnik
so anketiranci rešili takoj, saj sem želel, da bi vsi anketiranci oddali rešen vprašalnik. Med
izpolnjevanjem vprašalnika sem bil na voljo za morebitna vprašanja. Dobljene podatke smo
analizirali v programu Microsoft Excel in jih predstavili v programu Microsoft Word.
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3 Rezultati in razprava
Rezultati so razdeljeni v različne sklope in so predstavljeni v logičnem zaporedju. Rezultate
smo predstavili v obliki grafikonov ter tabel in jih interpretirali.

3.1 Osnovne socialne značilnosti anketirancev

Spol
5
Moški
Ženski
49

Slika 1. Spol anketirancev.

Vzorec tistih, ki so bili vključeni v raziskavo, je vseboval občutno večje število predstavnikov
moškega spola. V raziskavo je bilo vključenih 49 rekreativnih igralcev in samo 5 rekreativnih
igralk. Glede na raziskavo (Pori in Sila, 2010) se z igranjem tenisa ukvarja 3,2% športno aktivnih
Slovenk in 8,2% športno aktivnih Slovencev. Glede na priljubljenost športno-rekreativnih
dejavnosti je pri Slovenkah tenis na 17. mestu, pri Slovencih pa na 15. mestu. Pri obeh spolih
so najbolj priljubljene športne panoge hoja, plavanje in cestno kolesarstvo, ki imajo občutno
večji odstotek udeležbe.
Če primerjamo podatke o priljubljenosti športno-rekreativnih dejavnosti v povezavi s spolom
in izobrazbo (Pori in Sila, 2010) z raziskavo (Haughey, 2015), ki je vključevala populacijo v Novi
Zelandiji, opazimo nekaj razlik. Pri obeh spolih v Novi Zelandiji je na prvem mestu hoja (moški
46,8%, ženske 72,2%). Na drugem mestu pri moškem spolu je ribolov, podobno dobro
zastopano je kolesarjenje ter plavanje. Tenis se uvršča na 17. mesto s 6,6-odstotno udeležbo.
Ženske se poleg s hojo najraje ukvarjajo s plavanjem, na tretjem mestu je »equipment-based
exercise«, podobno zastopano pa je kolesarjenje. Tenis je na lestvici priljubljenosti telesne
aktivnosti uvrščen višje kot pri moških, z njim se ukvarja 6 odstotkov predstavnic ženskega
spola (Haughey, 2015).
Dai idr. (2015) so v raziskavi, ki je bila narejena v Združenih državah Amerike, ugotovili, da je
najpogostejša športna dejavnost v Združenih državah Amerike hoja, sledi ji kolesarjenje, delo
na dvorišču in ples. Najpogostejše telesne dejavnosti pri moških so hoja (29%), kolesarjenje
(14%), delo na dvorišču (13%), tek (10%), košarka (10%). Ženske se najraje ukvarjajo s hojo
(38%), aerobiko (11%), plesom (10%), kolesarjenjem (10%) in tekom (9%). Z igranjem tenisa se
ukvarja le 2,1 odstotka moških in 1,4 odstotka žensk.
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Danes velja, da si je odgovorna, zaposlena ženska pripravljena vzeti čas in ga porabiti za
prijetno in koristno dejavnost, pri čemer nima namena zaostajati za moškimi. Treba je
poudariti, da se je tudi odnos moških do tega pozitivno spremenil, saj večina moških podpira
športno dejavnost partnerk in jih pri tem tudi spodbuja (Sila, 2007).
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Slika 2. Starost anketirancev.

Največ tistih, ki so bili vključeni v raziskavo, je starih med 38 in 44 let. 6 rekreativnih igralcev
na to vprašanje ni odgovorilo. Povprečna starost anketirancev je 39,6 let. Kot vidimo na Sliki
2, je po 44. letu starosti občutno manj rekreativnih teniških igralcev. V raziskavi (Pori, Pori in
Sila, 2010) so ugotovili, da je ukvarjanje s tenisom v starostni skupin od 35 do 44 let in nad 64
let slabo zastopano (ni med šestnajstimi najbolj priljubljenimi športnimi panogami). Največji
delež oseb, ki se po omenjeni raziskavi ukvarjajo z igranjem tenisa, je starih od 25 do 34 let,
kar ne sovpada z našo raziskavo.
Če primerjamo rekreativno ukvarjanje s tenisom z alpskim smučanjem, ugotovimo, da se z
alpskim smučanjem v starostnem razredu 35-44 let ukvarja občutno več rekreativcev, in sicer
kar 23,8 odstotkov. Alpsko smučanje zaseda četrto mesto na lestvici priljubljenosti športnih
panog. V omenjenem starostnem razredu je najbolj priljubljena športno-rekreativna dejavnost
hoja oziroma sprehajanje, s katero se ukvarja 58,1 odstotka ljudi. Na drugem in tretjem mestu
pa sta plavanje (45,4 odstotkov) in cestno kolesarstvo (35 odstotkov). Prav tako je v
starostnem razredu nad 65 let, kjer so na prvih treh mestih hoja oziroma sprehajanje, plavanje
in cestno kolesarstvo, vendar je odstotek tistih, ki se ukvarjajo s plavanjem in cestnim
kolesarstvom, bistveno nižji kot pri zgoraj omenjenem starostnem razredu (Pori, Pori in Sila,
2010).
Po podatkih Evrobarometra (2014) se s športno dejavnostjo ukvarja največ oseb, starih med
15-24 let. Takšnih, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo najmanj enkrat tedensko, je 64
odstotkov, od tega se 11 odstotkov s športom ukvarja najmanj petkrat tedensko, 19 odstotkov
pa se s športom ne ukvarja. S športno aktivnostjo se po 55. letu najmanj enkrat tedensko
ukvarja 30 odstotkov ljudi, od tega 8 odstotkov najmanj petkrat tedensko. V tem starostnem
obdobju je delež tistih, ki se ne ukvarjajo z nobeno obliko športne aktivnosti, največji in znaša
kar 58 odstotkov.
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Menim, da je danes mlajšim generacijam pomen športne dejavnosti bolje in bolj sistematično
predstavljen že od zgodnje mladosti tako s strani staršev, kot tudi šole.
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Slika 3. Stopnja izobrazbe anketirancev.

Največ anketiranih rekreativnih igralcev in igralk tenisa ima 5. stopnjo izobrazbe, vsi pa imajo
vsaj 4. stopnjo izobrazbe. Ena izmed anketirank ima 8. stopnjo izobrazbe.
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (Razpotnik, 2015) je imelo v letu 2015
30,2% prebivalcev Slovenije peto stopnjo izobrazbe (srednja strokovna, srednja splošna). V
naši raziskavi pridobljeni podatki o izobrazbeni strukturi kažejo, da ima največ anketirancev
prav peto stopnjo izobrazbe. Statistični podatki kažejo, da ima 4,6% prebivalcev Slovenje 6/2.
stopnjo izobrazbe (visokošolski strokovni in univerzitetni programi). Primerjava z izobrazbo
anketirancev kaže, da ima 29,6% anketirancev stopnjo izobrazbe 6/2. Statistični podatki
kažejo, da ima 9,7% prebivalcev Slovenije 7. stopnjo izobrazbe (magisterij stroke). Če to
primerjamo z izobrazbo anketirancev, ugotovimo, da ima 11 odstotkov 7. stopnjo izobrazbe.
Ugotovimo lahko, da je število rekreativnih teniških igralcev, ki imajo stopnjo izobrazbe vsaj
6/2. (visokošolski strokovni in univerzitetni programi), višje od povprečne izobrazbene
strukture prebivalcev Slovenje.
Pori in Sila (2010) ugotavljata, da ne glede na izobrazbeno strukturo Slovenci najraje hodimo,
plavamo in kolesarimo. Podrobnejši pogled pokaže, da se tisti z višjo izobrazbo več ukvarjajo s
športno rekreacijo; v večini aktivnosti ima višji odstotek aktivnih udeležencev višjo izobrazbo.
To velja tudi za tenis, kjer se odstotek udeležencev povečuje enakovredno z izobrazbo od samo
2 odstotkov oseb s končano osnovno šolo na 13 odstotkov oseb s končano višjo šolo.
Največja odstopanja so pri »dražjih« dejavnostih, kjer je potrebno za vadbo plačati. Plača se
lahko vadnina (fitnes, aerobika ipd.) ali prostor za vadbo (tenis, badminton ipd.). Največ razlik
je opaziti v alpskem smučanju, aerobiki in tenisu. V moštvenih igrah so odstotki udeležencev
bolj izenačeni. Največ razlik je pri nogometu, kjer je odstotek aktivnih najnižji pri tistih z
najvišjo izobrazbo; večji odstotek v tem primeru gre najverjetneje na račun aktivnejše moške
populacije v nižje izobraženih skupinah (Pori in Sila, 2010).
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Van Tuyckom in Scheerder (2008) sta raziskovala socialno stratifikacijo rekreativnih športnih
dejavnosti v državah EU in ugotovila, da je 69 odstotkov evropskih državljanov, ki so končali
šolanje po enaindvajsetem letu starosti, bolj športno aktivnih v primerjavi z 39 odstotki tistih,
ki so končali šolanje do petnajstega leta starosti. Opazne so tudi razlike glede na poklic.
Najmanj športno aktivnih je med upokojenci (48 odstotkov), največ pa med študenti (85
odstotkov). Sledijo jim menedžerji, delavci v pisarnah (»White collar workers«), fizični delavci,
samozaposleni posamezniki in nezaposleni.
Tudi rezultati Evrobarometra (2014) kažejo povezanost stopnje izobrazbe s količino športnega
udejstvovanja.
Stopnja izobrazbe je pomembna in kompleksna socialna razsežnost. V marsičem vpliva tudi na
druge dejavnike socialno demografskega statusa. V obdobju, ki je bilo zajeto v raziskavi, ki jo
je Sila opravil o športno-rekreativni dejavnosti, je moč ugotoviti povezanost med stopnjo
izobrazbe in športno dejavnostjo. Razmere so se v 35 letih nekoliko spremenile v smislu
manjše povezanosti, vendar so še vedno statistično značilne. Vrednosti koeficientov
kontingence, ki prikazujejo stopnjo omenjene povezanosti, vztrajno padajo, zato lahko na
podlagi tega trdimo, da je odvisnost športne dejavnosti od izobrazbe vedno manjša, kar
potrjuje ugotovitev, da postaja športna dejavnost v prostem času vse pomembnejša
razsežnost kakovostnega življenjskega sloga. Glede izbire športne dejavnosti in kakovosti
(strokovni kader, oprema …) pa so morda razlike še večje kot so bile nekoč (Sila, 2010).
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Slika 4. Kraj bivanja anketirancev.

Največ anketiranih rekreativnih igralcev in igralk prihaja iz Kočevja in Ljubljane. Glede na to,
da sta to mesti, v katerih sem opravljal raziskavo, lahko ugotovimo, da se večina rekreativnih
igralcev udeležuje tekmovanj v lastnem kraju.
Sila (2010) ugotavlja, da je bivalno okolje, ki ga v našem primeru definira tip krajevne
skupnosti, povezano z odnosom do športa. Strokovnjaki opažajo, da se ta povezanost vztrajno
manjša na račun vse večje ozaveščenosti o večstranskih učinkih primerne telesne dejavnosti
tudi v vaških okoljih. Novejši rezultati kažejo več dejavnosti primestnega prebivalstva. Kot so
strokovnjaki v preteklosti že sklepali, je razlog za to tudi boljši odnos prebivalstva do naravnega
okolja in različnih dejavnostih v tem okolju, kar je tudi privedlo do odločitve za bivanje zunaj
mest. Tudi različnih športnih objektov je danes mnogo več kot v preteklosti, predvsem v
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manjših občinah, v katerih so krajani oziroma njihovi predstavniki ugotovili, da primanjkuje
športne infrastrukture.
Kazalniki o športni dejavnosti posredno prikazujejo dogajanja in stanje na različnih področjih.
Za nekatera vemo, da so neposredno povezana s športno aktivnostjo. Iz publikacij Urada za
statistiko lahko ugotovimo, da so razlike v bruto domačem proizvodu (BDP) med regijami zelo
velike, te pa so neposredni kazalec stopnje razvitosti. Če primerjamo te podatke in podatke o
deležu športno dejavnih, velja splošna ugotovitev, da je v regijah z višjim BDP tudi nekoliko več
športne dejavnosti, medtem ko je v regijah z nižjim BDP (Pomurje in Zasavje) delež športno
dejavnega prebivalstva najmanjši (Sila, 2010). Osrednjeslovenska in jugovzhodna regija (regiji,
v katerih smo opravljali raziskavo) se po odstotku športno aktivnih v letu 2010 bistveno ne
razlikujeta kljub veliki razliki v bruto družbenem proizvodu.

3.2 Struktura anketirancev glede na finančni status

Kolikšna je vrednost vaših nepremičnin?
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Slika 5. Vrednost nepremičnin v lasti anketirancev.

Največ anketirancev ima v lasti nepremičnine z vrednostjo med 50.000 in 100.000 €. Velik
delež anketiranih ni lastnikov nepremičnine. Med njimi so trije anketiranci v starosti med 17
in 23, eden je star 25, ostali pa so stari med 31 in 44 let. Ugotovimo lahko, da stopnja izobrazbe
in dohodek nista nujno povezana z lastništvom nepremičnin.
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Kolikšna je vrednost vašega motornega vozila?
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Slika 6. Vrednost motornega vozila v lasti anketirancev.

Na Sliki 6 lahko vidimo, da ima največm anketiranih rekreativnih teniških igralcev in igralk v
lasti vozilo v vrednosti do 10.000 €. Osem anketirancev ima v lasti vozilo v vrednosti 20.000 do
25.000 €, ena izmed anketiranih igralk pa ima v lasti vozilo v vrednosti več kot 35.000 €. Lahko
sklepamo, da se rekreativni teniški igralci v večini ne odločajo za nakup zelo dragih motornih
vozil oziroma se ne odločajo za nakup novega motornega vozila, kar je glede na gospodarsko
krizo tudi pričakovan podatek.

Kolikšen je vaš letni bruto dohodek?
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Slika 7. Bruto letni dohodek anketirancev.

Največ anketiranih rekreativnih igralcev (25%) ima bruto letni dohodek med 10.000 in 15.000
€. Šest anketirancev nima rednih prihodkov. Dva izmed njih sta stara 19 let, eden 18 let, 21,
25 in eden 61 let. Šest anketirancev pa ima bruto letni dohodek višji kot 40.000 €. Po
statističnih podatkih republike Slovenije (september 2016) znaša povprečna mesečna bruto
plača 1558 €, kar je približno 18.700 € letno. Ugotovimo lahko, da ima 17,6% anketirancev
bruto letni dohodek v tem okviru, 45% pa jih ima bruto letni dohodek višji od slovenskega
povprečja. Če upoštevamo dejstvo, da se polovica tistih brez rednih dohodkov še izobražuje,
lahko ugotovimo, da je bruto letni dohodek rekreativnih teniških igralcev višji od slovenskega
povprečja.
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3.3 Teniška anamneza anketirancev

Kolikokrat tedensko igrate tenis?
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Slika 8. Pogostnost igranja tenisa.

Med anketiranimi je zelo malo takih, ki igrajo tenis več kot trikrat tedensko. Med tistimi
anketiranci, ki so izbrali odgovor Drugo, jih je večina navedla, da igrajo tenis enkrat na mesec.
Javnomnenjske raziskave za leto 2008 (Sila, 2010) kažejo, da se največ športno aktivnih
Slovencev (16,9%) s športno rekreativno dejavnostjo ukvarja 1-krat do 3-krat tedensko.
Občutno manjši odstotek je tistih, ki se s športno rekreativno dejavnostjo ukvarja več kot
trikrat tedensko. Do podobnih rezultatov smo prišli tudi v naši raziskavi. Glede na povprečno
starost igralcev menim, da ima večina službe, družinske in ostale obveznosti, zato je takšen
podatek povsem logičen.
Zaletelj (2014) med drugim ugotavlja tudi tedensko pogostost teka. Vzorec je bil vzet iz
raziskave »Povezanost med ukvarjanjem z rekreativnim športom in vrednotenjem
zadovoljstva z življenjem pri odraslih slovenskih udeležencih ljubljanskega maratona«. V
raziskavi je ugotovila, da povprečna vrednost tedenske pogostnosti teka za moške znaša 3,41,
za ženske pa 3,38.
Podatki telesne aktivnosti v raziskavi Evrobarometer (2014) kažejo, da se 41 odstotkov
Evropejcev z različnimi športi ukvarja vsaj enkrat tedensko, od tega 8 odstotkov petkrat ali več
kot petkrat tedensko. Število tistih, ki se ne ukvarjajo s športom, pa je naraslo na kar 42
odstotkov. Evropska država z največjim številom oseb, ki se s športom ne ukvarjajo, je
Bolgarija, kjer je takšnih kar 78 odstotkov ljudi. Samo 2 odstotka ljudi v Bolgariji se ukvarja s
športno aktivnostjo najmanj petkrat tedensko. Največji delež športno aktivnih pa je v
skandinavskih državah. Na Švedskem se le 9 odstotkov prebivalcev ne ukvarja s športom, na
drugem mestu je Danska (14%) in Finska (15%). V Sloveniji je nedejavnih 22 odstotkov, 51
odstotkov pa se jih s športno dejavnostjo ukvarja vsaj enkrat tedensko.
Strokovnjaki so dosegli soglasje o obsegu in vrsti telesne dejavnosti, ki jo priporočajo za
ohranjanje in izboljšanje zdravja. Mednarodno strokovno mnenje podpira vsaj 150 min/teden
telesne dejavnosti zmerne intenzivnosti ali 75 min/teden visoke intenzivnosti za ohranjanje
zdravja oziroma 300 min/teden zmerne ali 150 min/teden telesne dejavnosti visoke
intenzivnosti za izboljšanje zdravja. Pod zmerno intenzivne telesne dejavnosti se uvršča hitra
hoja, počasen tek (jogging), joga, dviganje lahkih uteži, počasno kolesarjenje, počasno plavanje
itd. (Pori idr., 2013).
20

Priporočljive so torej aerobne ritmične telesne dejavnosti, pri katerih so dejavne velike mišične
skupine in ki lahko potekajo kontinuirano (hoja, tek, plavanje, planinarjenje …). Tovrstne
dejavnosti lahko potekajo dovolj dolgo, da povzročijo izboljšanje funkcionalnih sposobnosti
dihalnega in srčno-žilnega sistema. Dejavnosti, za katere je značilen kratkotrajen izraz hitrosti,
ne povzročijo značilnega izboljšanja funkcionalnih sposobnosti. Manj priporočljivo je izvajanje
takih dejavnosti pri prej telesno nedejavnih osebah in pri starejših (če ne gre za dejavnost, ki
jo posameznik izvaja skozi daljše časovno obdobje). Novejša stališča pa poudarjajo tudi pomen
vaj za moč, ki sicer ne povzročajo opaznega povečanja aerobnih sposobnosti, vendar
povečujejo mišično moč, mišično vzdržljivost, nemastno telesno maso in stimulirajo gradnjo
kosti (Pori idr., 2013).

Ali se udeležujete teniških turnirjev?
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Slika 9. Udeležba na teniških tekmovanjih.

69% anketiranih igralcev in igralk se udeležuje teniških tekmovanj, in sicer 70% najmanj enkrat
mesečno. Ugotovimo lahko, da je starost tistih, ki se ne udeležujejo teniških tekmovanj,
nekoliko višja od povprečne, in znaša 42,4 let. Trije izmed njih so stari med 55 in 65 let. Torej
lahko rečemo, da se s starostjo delež tistih, ki se ne udeležujejo teniških turnirjev, veča.
Menim, da je razlog za udejstvovanje na turnirjih želja po socializaciji v družbenem okolju.
Potreba ali motiv afirmacije se pri posamezniku kaže kot želja, da bi bil v širši ali ožji družbi
priznan in poznan. Razumljivo je, da si vsak posameznik želi, da bi bil tako doma kot tudi na
delovnem mestu kar najbolj uspešen, mnogi pa so lasten krog želja še razširili. Tudi področje
prostega časa, ki je pogojni faktor športne rekreacije, vedno bolj postaja tudi področje
afirmacije tistih, ki morda niso uspeli na drugem področju. S športno-rekreativnimi tekmovanji
lahko v veliki meri zadovoljimo potrebo oziroma motiv afirmacije. Med socialnimi motivi je
pomemben tudi motiv oziroma potreba po dominaciji, kar se kaže v tem, da želi biti
posameznik najboljši, da hoče zmagati za vsako ceno. Ta motiv je vseeno nekoliko bolj prisoten
na področju vrhunskega ali selektivnega športa. Poistovetenje s člani rekreacijske skupine ali
t. i. skupinsko identifikacijo prav tako uvrščamo v skupino socialnih potreb oziroma motivov
posameznika. Znano je, da se želijo člani določene skupine poistovetiti s skupino, se zliti z njo
in postati njen organski del. S športno-rekreativnimi tekmovanji lahko spodbujamo pripadnost
določeni skupini, prav tako pa lahko v pozitivnem smislu vplivamo na posamezne konstitutivne
elemente rekreacijske skupine. Na športno-rekreacijskih površinah, kjer potekajo tekmovanja,
lahko v veliki meri zadovoljujemo tudi emocionalne potrebe. Športno-rekreativna tekmovanja
21

so z bogastvom emocionalnih doživetij, kjer se nenehno spreminjajo igralne situacije,
nasprotna utež motečim dejavnikom sodobnega proizvodnega procesa. Pri tem gre v bistvu
tudi za določeno sprostitev in zmanjšanje psihične napetosti (Berčič, 1979).
V sezoni 2015/2016 je pod okriljem Teniške zveze Slovenije v kategoriji »moški/ženske
posamezno« nastopilo 107 rekreativnih igralcev in 27 rekreativnih igralk. V kategoriji dvojic pa
je nastopilo 61 rekreativnih igralcev in 19 rekreativnih igralk.

Tabela 1
Število veteranov in veterank pod okriljem TZS v sezoni 2015/2016

Moški
Ženske

35+

40+

45+

50+

55+

60+

65+

70+

75+

SKUPAJ

11
3

12
1

10
9

15
6

18
1

8
1

6
0

4
0

0
0

84
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Kako pogosto se udeležujete turnirjev?
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Slika 10. Pogostost udeleževanja na teniških tekmovanjih.

Izmed tistih anketirancev, ki nastopajo na turnirjih, se jih kar 70% udeleži vsaj enega turnirja
mesečno. Malo pa je tistih, ki se turnirja udeležijo več kot enkrat mesečno. Med tistimi
anketiranci, ki so izbrali odgovor Drugo, pa je 11 igralcev navedlo od »enkrat letno« do največ
»štirikrat letno«. Tudi pogostnost udeležbe na tekmovanjih, kot smo že omenili zgoraj,
pripisujemo predvsem socialnim motivom (Berčič, 1979).
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3.4 Vključenost anketirancev v proces treniranja tenisa

Ali ste kdaj trenirali tenis?
14
DA
NE
40

Slika 11. Vključenost v proces treniranja tenisa.

74% anketiranih rekreativnih teniških igralcev in igralk ni nikoli treniralo tenisa. Ugotovimo
lahko, da je povprečna starost tistih, ki tenisa niso trenirali, 42 let, kar je deset let več kot
povprečna starost tistih, ki so bili vključeni v proces treniranja. Torej s starostjo pada odstotek
tistih, ki so bili v preteklosti vključeni v proces treniranja. Povezave med izobrazbo
anketirancev in njihovo vključenostjo v proces treniranja nisem ugotovil, vendar sem mnenja,
da je vključenost v proces treniranja v veliki meri odvisna od izobrazbe njihovih staršev.
Izobrazba je dejavnik, ki vpliva na to, kakšno mnenje imajo starši o športni aktivnost, obenem
pa tudi vpliva na materialni položaj družin. Višja izobrazba v večini primerov nakazuje tudi
boljše gmotno stanje družine. Boljši materialni položaj omogoča ljudem, da namenijo več
sredstev za različne pripomočke in s tem otroke dodatno motivirajo in animirajo. Privoščijo si
lahko boljše pogoje vadbe in dodatno športno opremo. Pomemben dejavnik vključevanja
otrok v športne aktivnosti je tudi okolje. Okolje lahko spreminjajo starši in družina kot osnovna
mikrosocialna zgradba. To lahko olajša, ali pa preprečuje fizično aktivnost otrok. Na športno
aktivnost vpliva izbira vadbenih prostorov, opreme in programov. To je zelo pomembno za
dolgoročno ukvarjanje z nekaterimi aktivnostmi (Tušak, Tušak in Tušak, 2003).

Koliko časa ste bili vključeni v proces
treniranja?
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Slika 12. Trajanje vključenosti v proces treniranja.
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Na to vprašanje so odgovarjali samo tisti anketiranci, ki so v preteklosti trenirali tenis. Nihče
izmed teh ni bil vključen v proces treniranja dlje kot 10 let.
Razloge za prenehanje vidim v povečevanju stroškov treniranja. Šen (2015) ugotavlja, da je
finančna podpora staršev pomembna pri otrokovem udejstvovanju v športu. V raziskavi so
sodelovali starši otrok, ki obiskujejo klube v novogoriški regiji. Otroci so bili stari med 6 in 10
let. Primerjal je mesečne stroške, ki jih imajo starši z otrokovim športnim udejstvovanjem
(košarka, nogomet, alpsko smučanje in tenis), in ugotovil, da sta si glede na povprečje najbližja
in prinašata najvišje mesečne stroške tenis in alpsko smučanje (med 100 in 200 €). Košarka in
nogomet po povprečni oceni zahtevata nižje mesečne stroške (med 0 in 50 €). Stroški za
smučanje in igranje tenisa pa se občutno povečujejo s starostjo otroka.

Starost, pri kateri ste bili vključeni v proces
treniranja
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Slika 13. Starost, pri kateri so bili anketiranci vključeni v proces treniranja.

Na to vprašanje so odgovarjali samo tisti anketiranci, ki so v preteklosti trenirali tenis. Največ
jih je bilo vključenih v proces treniranja med desetim in dvanajstim letom starosti. Glede na
raziskave je to primeren čas za začetek sistematičnega ukvarjanja s športom.
Večina klubskega športa pri nas je usmerjenega v tekmovalni šport, kar pomeni, da je tudi delo
z mladimi v veliki večini selektivno – iskanje nadarjenih otrok. Zato so vprašanja o primerni
starosti za vključevanje otrok v tak šport povezana z razvojem odnosa otrok do tekmovanj.
Med strokovnjaki ni enotnega mnenja, pri kateri starosti naj se otroci začnejo sistematično
ukvarjati s športom, je pa dejstvo, da otroci prihajajo v šport čedalje bolj zgodaj in bolj
množično (Škof, 2009).
Pedagogi in psihologi ugotavljajo, da je pravi čas za vključitev otroka v organizirano športno
dejavnost trenutek, ko je otrok motivacijsko pripravljen ozirom takrat, ko si to sam želi (Škof,
2009).
Škof (2009) ugotavlja, da je čas motivacijske pripravljenosti otroka tesno povezan z njegovo
željo po medsebojnem primerjanju ali tekmovanju, da torej svoje telesne sposobnosti
primerja s sposobnostmi drugih otrok. To je obdobje, ko je zlasti za fante posebej pomembno,
kdo je najhitrejši, najmočnejši, največji. Otroci so tako zavzeti s primerjanjem, da se ne
primerjajo samo z vrstniki, temveč tudi s starejšimi otroki, odraslimi osebami itd. Fantje zelo
radi primerjajo svoje športne spretnosti kot so moč, hitrost ipd. s spretnostmi svojih očetov.
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Okrog petega ali šestega leta starosti se pri otrocih začne pojavljati zanimanje za šport.
Zanimanje za šport skupaj z željo po primerjanju telesnih in športnih sposobnosti je prvi
pokazatelj njihove pripravljenosti, da se vključijo v organizirano športno dejavnost.

Ali razmišljate o treniranju tenisa?
9
DA
NE
31

Slika 14. Želja po vključitvi v proces treniranja tenisa.

Na to vprašanje so odgovarjale samo osebe, ki niso bile vključene v proces treninga. 23%
anketirancev, ki tenisa v preteklosti niso trenirali, o tem še razmišlja. Ta podatek je glede na
povprečno starost 39,9 let zelo spodbuden. To pripisujem visoki izobrazbi ter veliki izbiri
različnih ponudb za treniranje. Hartmann-Tews (1998, v Doupona Topič in Petrović, 2007)
ugotavlja, da rast deleža športno dejavnih ljudi v razvitem delu Evrope, Kanadi in ZDA
pogojujeta predvsem dva dejavnika. Prvi dejavnik je potreba ljudi po športni dejavnosti, ki
izhaja iz povečanega obsega prostega časa, višjega življenjskega standarda, dviga
ozaveščenosti o pomenu športne dejavnosti za zdravje, večje medijske odzivnosti tovrstnih
dejavnosti itd. Drugi dejavnik povečane športne dejavnosti pa izhaja iz kakovostnejše športne
ponudbe.
Poudariti velja, da je eden izmed temeljnih pogojev za učinkovito udejanjanje človekovih
pravic možnost, da lahko vsakdo ohranja in razvija svoje fizične, intelektualne in moralne
potenciale, ter da je dostop do športnega izobraževanja in športne aktivnosti zagotovljen vsem
ljudem. Zavedati se moramo, da razvijanje in ohranjanje fizičnih, moralnih in intelektualnih
potencialov pomeni izboljšanje kakovosti življenja (Doupona Topič in Petrović, 2007).
Menim, da je smiselno, da teniški klubi organizirajo sistematične programe treniranja za
rekreativne igralce in s tem omogočijo dvig ravni teoretičnega in praktičnega znanja. Kot sem
že omenil, sta Pori in Sila (2010) v raziskavi ugotovila, da je ukvarjanje z alpskim smučanjem,
aerobiko in tenisom v veliki meri povezano z izobrazbo, zato bi po mojem mnenju morali
teniški klubi v največji meri nagovarjati predvsem bolj izobražene osebe oziroma osebe z
urejenim socialno ekonomskim-statusom.
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3.5 Razlogi za igranje tenisa

Navedite razlog igranja tenisa
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Slika 15. Razlogi za igranje tenisa.

Anketiranci so lahko navedli več odgovorov. Največ anketiranih rekreativnih teniških igralcev
je odgovorilo, da se s tenisom ukvarjajo zaradi druženja in zabave. Veliko anketirancev igra
tenis tudi zaradi izboljšanje zdravja in odmika od vsakodnevnih skrbi. V raziskavi smo prišli do
rezultatov, ki potrjujejo ugotovitve Berčiča (Berčič, 2001).
V zadnjem času vse bolj prihaja v ospredje užitek, zadovoljstvo, zabava in veselje. Poleg tega
pa gre tudi za omilitev različnih negativnih posledic sodobnega življenjskega sloga, mnogoterih
stresov in pogojev v delovnem okolju (slabe drže zaradi prisilnega položaja sede ali stoje,
prevelike obremenitve posameznih organskih sistemov in podsistemov, zasvojenosti itd.).
Prav tako gre za kompenzacijo pasivnemu življenjskemu slogu oziroma telesni neaktivnosti
(Berčič, 2001).
Če športu oziroma športni rekreaciji odvzamemo čar igrivosti, to neha bi razvedrilna in
sproščujoča dejavnost. Kljub naporom, ki so pri športnem in tudi športno-rekreativnem
udejstvovanju prisotni in se dostikrat približujejo visokim vrednostim, pa je ob vključevanju
elementa igrivosti te mogoče prenesti. Igrivost je lahko celo pobudnik velikih, celo izjemnih
fizičnih naporov (Berčič, 2001).
Med najbolj zanimivimi odgovori anketirancev, ki so izbrali možnost Drugo, sta »meditacija«
in »razvoj kluba«. Odgovor »meditacija« lahko enačimo z odgovorom Odmik od vsakdanjih
skrbi. Menim, da se odgovor »razvoj kluba« nanaša na željo po večji, oziroma veliki udeležbi
na turnirjih in s tem k povečani promociji teniškega kluba.
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Kdo vas je navdušil za igranje tenisa?
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Slika 16: Navdih za igranje tenisa.

Tudi pri tem vprašanju so lahko anketiranci navedli več odgovorov. Samo enega anketiranca
je za igranje tenisa navdušil učitelj športne vzgoje. Kar 15 pa jih je označilo odgovor »drugo«,
kjer so v večini navedli »sam«, štiri izmed njih pa so za igranje navdušili Roger Federer, Bjorn
Borg, Stefan Edberg in Ivan Lendl. Ker je povprečna starost anketiranih rekreativnih igralcev
39,6 let in ker jih 74% ni nikoli treniralo tenisa, je logično, da je večina z igranjem tenisa začela
nekoliko pozneje. Zato je tudi pričakovano veliko takih, ki so jih za igranje tenisa navdušili
prijatelji oziroma so se za tenis odločili sami.
Horžen (2006) je ugotavljal pobudnika za športno aktivnost zaposlenih v Lisci d.d. Ugotovil je,
da je največ tistih, ki so bili sami pobudniki za športno aktivnost, veliko pa so jih za športno
aktivnost navdušili prijatelji, kar je primerljivo z rezultati naše raziskav. Občutno več pa je
takšnih, k jih je za športno aktivnost navdušil športni pedagog.
Menim, da družba v veliki meri vpliva na posameznika tudi pri izbiri športne dejavnosti, sploh
takrat, ko je motiv za ukvarjanje s športom druženje in zabava. Zdi se mi, da so posamezniki
sami pobudniki za neko športno dejavnost predvsem takrat, ko želijo s športno aktivnosti
vplivati na ohranjanje in izboljšanje zdravja.
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3.6 Vpliv anketiranih igralcev tenisa na vključitev družinskih članov v proces
treniranja tenisa

Ali kateri izmed družinskih članov trenira tenis?

19
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35

Slika 17. Vključenost družinskih članov anketirancev v proces treniranja tenisa.

35,2% anketiranih rekreativnih teniških igralcev ima vsaj enega družinskega člana, ki je
vključen v proces treniranja tenisa. Menim, da je ta podatek spodbuden in predvsem odraz
dobre izobrazbe in finančne stabilnosti staršev ter želje otrok po vključevanju v različne
skupine. V raziskavi smo ugotovili, da ima večina anketirancev, katerih otroci trenirajo tenis,
otroke stare med 7 in 12 let. Doupona Topič in Petrovič (2007) ugotavljata: »Za mnoge postane
socializacija npr. v športni klub (poleg šole) najpomembnejši proces sprejemanja kulture neke
družbe oz. kulture neke skupine.«
Trening je zahteven in dolgotrajen, a praviloma naj bi bil prijeten proces. Predvsem učenje je
za mlajše športnike prijetnejše, če poteka v skupini, v družbi vrstnikov. Seveda mora otrok na
ta način sprejeti preteklost, ki jo ima navadno vsaka skupina, njene simbole, in tudi ritual, kar
pomeni, da se mora posameznik prilagoditi urniku treningov in tekem, da prihaja na vadbo
točno in redno (Doupona Topič in Petrovič, 2007).

Koliko družinskih članov je vključenih v proces
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Slika 18. Število družinskih članov, vključenih v proces treniranja.
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Petintrideset odstotkov anketiranih rekreativnih igralcev ima vsaj enega družinskega člana, ki
je vključen v proces treniranja tenisa. Pri večini (12) je v proces treniranja tenisa vključen en
družinski član.
Podatki Statističnega urada republike Slovenije (januar, 2015) kažejo, da imajo slovenske
družine povprečno 1,16 otroka, če pa upoštevamo samo družine z otroki (tri od štirih družin),
je ta številka večja (1,56 otroka). Družin z enim otrokom je 53%. Po podatkih Statističnega
urada Slovenije povprečno gospodinjstvo v letu 2015 šteje 2,47 osebe (Razpotnik, 2015).
Glede na podatke Statističnega urada republike Slovenije so rezultati naše raziskave
spodbudni. Nekateri imajo kar tri družinske člane, ki so vključeni v proces treniranja.

Starost družinskih članov, ki trenirajo tenis
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Slika 19. Starost družinskih članov, ki so vključeni v proces treniranja.

Najbolje zastopana starost družinskih članov, ki so vključeni v proces treniranja, je sedem do
devet let, dobro zastopana pa je tudi starost deset do dvanajst let. Ta podatek kaže na to, da
je starost tistih, ki so danes vključeni v proces treniranja, nekoliko nižja kot je bila starost
anketirancev, ki so bili v proces treniranja vključeni v preteklosti. Zanimiv podatek je, da sta
dva anketiranca stara med 40 in 42 let in dva starejša od 55 let.
Razlog vidim v vse večji ozaveščenosti o pozitivnih učinkih športa. Sam menim, da je to tudi
odraz boljšega dela športnih pedagogov v osnovnih in srednjih šolah ter vzgojiteljev v vrtcih.
S pravilnikom o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v
programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi
potrebami je določena izobrazba, ki jo morajo imeti vzgojitelji predšolskih otrok, svetovalni
delavci in drugi strokovni delavci v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih
za predšolske otroke s posebnimi potrebami (Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih
otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih
programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami, 2012).
Posebnosti predšolskega otroka narekujejo vzgojiteljem in športnim pedagogom specifičen in
celosten pristop. Pristop se v marsičem razlikuje od pristopa pri poučevanju odraslih. Otroci
naj bi v predšolskem obdobju pridobili pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova
kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. Ta temelj mora biti kakovostno zgrajen, saj
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pomembno vpliva na otrokov celosten razvoj. Pomemben vpliv ima na kasnejše vključevanje
v različne športne zvrsti (Videmšek, Štihec, Karpljuk, Meško in Gregorc, 2010).
S pravilnikom o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu
osnovne šole je določna izobrazba, ki jo morajo imeti učitelji, laboranti, svetovalni delavci,
knjižničarji in drugi strokovni delavci v izobraževalnem programu osnovne šole (Pravilnik o
izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole,
2011).
Starost ima določen vpliv na izbor najbolj priljubljenih športno-rekreativnih dejavnosti. Mlajši
imajo raje moštvene igre, srednja generacija tek v naravi in alpsko smučanje, starejši
posamezniki pa jutranjo gimnastiko in ples (Pori, Pori in Sila, 2010).

Navedite sorodstveno razmerje družinskih
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Slika 20. Sorodstveno razmerje tistih družinskih članov, ki so vključeni v proces treniranja.

Najpogosteje je v proces treniranja tenisa vključen sin anketirane osebe, drugi najpogostejši
odgovor pa je »hčerka«. Torej je največ tistih, ki imajo otroka, vključenega v proces treniranja.
»Glede na veliko vlogo družine pri razvoju posameznika lahko mirno zapišemo, da ima že
komaj rojeni otrok večje možnosti, da poseže po športu kot obliki življenja, če mu mladi starši
v novonastali družinski skupnosti predstavljajo ustrezen model športnega delovanja« (Tušak,
Marinšek in Tušak, 2009, str. 81).
Starši, nekatere raziskave menijo, da predvsem oče, so tisti, ki otroka seznanijo z različnimi
športnimi panogami. Govorimo o socializaciji za šport, uvedbi v športno dejavnost (Tušak,
Marinšek in Tušak, 2009).
Trend razvoja športa gre v smeri, ki ne dopušča, da bi starše lahko izločili iz sistema športnikove
podpore. Pravzaprav tega ne smemo storiti. Pomena družine in staršev v športnikovem
življenju ne smemo podcenjevati, saj imajo le-ti v življenju športnika najpomembnejši vpliv, pa
čeprav so tisti člen celotnega sistema, ki je od igrišča pravzaprav najbolj oddaljen (Tušak idr.,
2009).
Obstaja več vzrokov za vključevanje otrok v športne aktivnosti. Med njimi so vzpostavljanje
novih prijateljstev, želja postati dober v nečem, se zabavati in izkusiti vznemirjenje. Potrebno
je poudariti, da zmagovanje ni na prvem mestu. Očitno je percepcija med otroki in odraslimi v
prioritetah različna. Ta odkritja kažejo na to, da mora biti tako trening kot tudi tekmovanje
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priložnost za razvoj otrokovih veščin in socialnih interakcij. Biti mora zabavno in vznemirljivo
(Tušak, Marinšek in Tušak, 2009).

Spol družinskih članov, ki trenirajo tenis
9
Moški spol
Ženski spol
20

Slika 21. Spol družinskih članov, ki so vključeni v proces treniranja.

Zastopanost družinskih članov, ki trenirajo tenis, je z 68% bolj v prid moškemu spolu. Razlike
med spoloma so prisotne tudi med mlajšimi.
Še vedno prevladujoči patriarhalni kulturni obrazci od zgodnjega otroštva pripisujejo moškim
in ženskam »primerne« socialne vloge. Družba preko dejavnikov socializacije (šola, družina,
družbene institucije) prenaša na posameznika oziroma posameznico vzorce vedenja in sklope
vrednot, ki so družbeno sprejemljivi. To vpliva na izbor poklicev kot tudi na izbiro športnih
panog (Doupona Topič in Petrovič, 2007).
Moški se za razliko od žensk bolj nagibajo k športom, ki temeljijo na zmagovanju, tekmovanju
in premagovanju nasprotnika (rokomet, nogomet, tenis …). Predstavnice ženskega spola se
vse bolj nagibajo predvsem k »estetskim športom« kot so aerobika, ples, jutranja gimnastika
ipd. in k tistim aktivnostim, ki potekajo v naravi (hoja, kolesarjenje, smučanje, planinarjenje
ipd.) (Doupona Topič in Petrović, 2007).
V naši raziskavi smo ugotovili, da je v proces treniranja tenisa vključenih več dečkov kot deklic.
Videmšek in Pišot (2007) ugotavljata, da se dečki pogosteje vključujejo v bolj aktivne in
agresivne igre, igrajo se zunaj in v večjih skupinah. Vloge dečkov v igri so mnogovrstne, pravila
prilagajajo številu otrok in svojim sposobnostim. Z igo se dečki naučijo zavzemati zase in za
svoje prijatelje. Igre deklic niso tako doživljajsko bogate. Deklice se raje igrajo v prostoru, ne
kažejo takšnega interesa za tekmovalne in skupinske igre, njihova pravila pa so jasna in
enostavna. Igre deklic ne nudijo dovolj možnosti za razvijanje aerobnih sposobnosti in ne
zagotovijo odločnosti in borbenosti (Videmšek in Pišot, 2007).
Te ugotovitve podpira tudi naša raziskava. Na otroškem turnirju je bilo moč opaziti večje
število dečkov kot deklic. Tudi po podatkih Teniške Zveze Slovenije je število dečkov, ki so
vključeni v uradna tekmovanja, večje od števila deklic.
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Tabela 3
Število tekmovalcev/tekmovalk pod okriljem Teniške zveze Slovenije

U 12
134
76

Dečki
Deklice

U 14
147
92

U 16
149
86
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Slika 22. Število družinskih članov, ki so vključeni v proces igranja tenisa.

Najbolje zastopana odgovora sta bila »dva« in »trije« družinski člani. Eden je pod drugo
navedel odgovor »5 družinskih članov«. Kar 72% anketiranih oseb ima v družini vsaj enega
člana, ki se ukvarja z igranjem tenisa. Ta podatek kaže na to, da želja po igranju tenisa v družini
ni omejena samo na enega družinskega člana. Menim, da je to zelo spodbuden podatek in
odraz želje po ohranjanju zdravja in po kakovostnem preživljanju prostega časa.
Fras (2001, v Sila, 2010) ugotavlja, da vse večji delež prebivalstva povezuje športno dejavnost
z višjo ravnijo zdravstvenega stanja. Na različnih lestvicah razlogov športnega udejstvovanja je
nemalokrat na vrhu izboljšanje ali ohranjaje zdravja.
Večina prebivalcev v svojem vsakodnevnem življenju dosega določeno raven kakovosti
življenja. Stopnja izobrazbe, oddih, razmere za delo, vsebine prostega časa, raven
prehranjevanja, opremljenost stanovanja in neposrednega življenjskega okolja so pri ljudeh
različni. Vse navedene prvine skupaj tvorijo kakovost življenja vsakega posameznika. In prav
športna rekreacija je eno tistih področij, ki nudi in omogoča različnim kategorijam prebivalstva,
da si v okviru svojih zmožnosti in z izbiro sebi primernih dejavnosti zagotovijo kakovostnejše
preživetje prostega časa (Svirčić – Gotovac, 2008, v Sila, 2010).
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3.7 Ocena ustreznosti teniške ponudbe pri nas

V kolikšni meri ste zadovoljni s teniško
ponudbo pri nas?
30
25
20
15
10
5
0

Razočaran
Dokaj zadovoljen
Zadovoljen
Zelo zadovoljen

Slika 23. Ocena teniške ponudbe v Sloveniji.

Večina anketiranih rekreativnih igralcev in igralk je zadovoljna, oziroma zelo zadovoljna z
oddajanjem igrišč. Raziskava je pokazala podoben rezultat tudi glede zadovoljstva z
urejenostjo igrišč. Tudi s samo organizacijo teniških turnirjev so anketiranci zadovoljni. Slabši
rezultat pa je pri teniškem svetovanju, kjer je večina anketiranih dokaj zadovoljnih. Podoben
rezultat je tudi pri individualnih teniških programih. Sam sem mnenja, da imamo v Sloveniji
zelo dobro individualno ponudbo in da so slovenski rekreativni teniški igralci z njo zelo
zadovoljni. Nekoliko večji odstotek je tistih, ki so zadovoljni s skupinskimi teniškim programi.
Teniški kampi pa so poželi največje neodobravanje anketirancev. Menil sem, da so za to krive
zelo visoke cene teniških kampov, vendar sem ugotovil, da se cene teniških kampov za otroke
pri nas gibljejo od 90 do 150 € za 5 dni, kar po moji oceni ni pretirano. Očitno so razlogi za
neodobravanje nekje drugje.
Cokan (2016) v diplomskem delu ugotavlja, da so starši in njihovi otroci (vključeni v proces
treninga) najvišje ocenili področja delovanja trenerjev na urejenosti in kakovosti objektov,
psihološkem treningu in pomoči, tehnično-taktičnih navodilih ter teniških in kondicijskih
treningih. Glede na to, da je bilo tudi v raziskavi leta 2010 najbolje ocenjeno področje
urejenosti in kakovosti objektov, je potrebno pohvaliti vodilne v teniških klubih, saj je sploh za
tekmovalce pomembno, da imajo dobre pogoje za trening. Tudi naša raziskava je pokazala
veliko zadovoljstvo z urejenostjo igrišč.
Starši so tako v letu 2010 kot v letu 2012 najslabše ocenili področje trenerjeve aktivnosti na
tekmovalnem področju, s tem da je bila ocena v letu 2012 nekoliko boljša. Tako pri fantih kot
pri dekletih je najnižje ocenjeno področje komunikacijskih sposobnosti, ki se od leta 2010 ni
pretirano izboljšalo, tako da je na področju komunikacije trenerjev, njihove osebnosti,
razumevanja ter občutka do soljudi potrebnega še veliko dela. Odnosi med trenerjem,
igralcem in starši morajo biti pozitivni in sproščeni (Cokan, 2016). Ker je pri organizaciji teniških
kampov potrebno veliko komunikacije med trenerji, igralci in starši, je morda to lahko eden
izmed razlogov za visoko nezadovoljstvo na področju teniških kampov.
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4 Sklep
Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti socialni status povprečnega slovenskega teniškega igralca.
Želeli smo ugotoviti, kakšna je zastopanost spolov pri udejstvovanju v igranju tenisa pri nas.
Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti razloge in motive za začetek in nadaljevanje igranja tenisa
in ugotoviti, ali so se rekreativni teniški igralci s tenisom ukvarjali v mladih letih, ter kakšen je
njihov obseg igranja danes.
Poudariti velja, da je analizirani vzorec obsegal 54 igralcev, od tega samo 5 predstavnic
ženskega spola. Raziskavo smo izvajali na dveh rekreativnih in enem teniškem turnirju za
otroke. Turnirji so potekali v Kočevju in v Ljubljani. Podatke smo pridobili z anketnim
vprašalnikom. Na rekreativnih turnirjih sem igralce po končani tekmi nagovoril in jim razložil
namen anketiranja, na turnirju za otroke pa sem nagovoril gledalce. Podatke smo obdelali s
programom Microsoft Excel in jih v obliki grafikonov in tabel predstavili v programu Microsoft
Word.

H01: Rekreativni teniški igralci imajo visokošolsko izobrazbo.
Pri prvi hipotezi smo predpostavljali, da imajo teniški igralci visokošolsko izobrazbo. To
hipotezo smo morali ovreči, saj je takšnih manj kot polovica anketiranih. Največ anketiranih je
imelo končano peto stopnjo.
H02: Rekreativni teniški igralci imajo povprečno letno bruto plačo višjo kot 20.000 €.
Tudi drugo hipotezo, pri kateri smo predpostavljali, da imajo rekreativni teniški igralci bruto
letni dohodek višji kot 20.000 €, smo morali ovreči. Izvzeli smo tri, ki nimajo rednega dohodka,
saj smo glede na njihovo starost in stopnjo izobrazbe predvidevali, da so še v procesu
izobraževanja. Ugotovili smo, da je takšnih, ki imajo bruto letni dohodek višji kot 20.000 €,
manj kot polovica.
H03: Rekreativni teniški igralci so lastniki vsaj ene nepremičnine v vrednosti več kot 100.000 €.
Zavreči smo morali tudi tretjo hipotezo, pri kateri smo predpostavljali, da ima rekreativni
teniški igralec v lasti vsaj eno nepremičnino v vrednosti več kot 100.000€. Kot lahko razberemo
iz grafikona, je takšnih le štirideset odstotkov anketiranih.
H04: Rekreativni teniški igralec je pričel s tenisom igrati po 18. letu starosti.
Hipoteze, da se je rekreativni teniški igralec pričel s tenisom ukvarjati po osemnajstem letu
starosti, žal ne moremo ne potrditi ne ovreči. V raziskavi smo bili osredotočeni na starost, pri
kateri so se nekateri igralci vključili v proces treniranja, in ne na starost, pri kateri so začeli z
rekreativnim igranjem tenisa. Tukaj vidim možnosti za nadaljnjo raziskovanje.
H05: Rekreativni teniški igralec je moškega spola.
Potrjujemo hipotezo, da je rekreativni teniški igralec moškega spola. Izmed vseh anketiranih
je bilo kar devetdeset odstotkov predstavnikov moškega spola.
H06: Rekreativni teniški igralec igra najmanj trikrat tedensko.
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Ugotovili smo, da manj kot trideset odstotkov rekreativnih teniških igralcev igra tenis najmanj
trikrat tedensko. Zelo veliko je takih, ki igrajo tenis enkrat ali dvakrat tedensko. Na podlagi
dobljenih podatkov zavračamo to hipotezo.
H07: Rekreativni teniški igralec nastopi najmanj na enem turnirju mesečno.
Zavračamo hipotezo, da se rekreativni teniški igralec udeleži najmanj enega turnirja mesečno.
Slabih 70 odstotkov anketiranih se udeležuje teniških turnirjev, od tega 70 odstotkov najmanj
enkrat mesečno (ostali manj kot enkrat mesečno). Gledano na celotno populacijo
anketirancev je takšnih, ki se udeležijo turnirjev najmanj enkrat mesečno, le 48 odstotkov.
H08: Rekreativni igralec se s tenisom ukvarja zaradi druženja.
Dobljeni rezultati potrjujejo hipotezo, da rekreativni teniški igralec igra tenis zaradi druženja.
Takšnih je kar 70 odstotkov anketiranih. Še nekoliko več jih igra tenis zaradi zabave. Menim,
da sta druženje in zabava medsebojno močno povezana. Veliko jih igra tenis zaradi izboljšanja
zdravja in odmika od vsakodnevnih skrbi.

Menim, da so anketiranci na večino vprašanj odgovarjali realno. Največ »neodobravanja«
anketirancev pa se je pokazalo pri vprašanjih o finančnem statusu. Zanimalo jih je, zakaj
potrebujem ta podatek, nekateri celo niso želeli dati podatka o svojem finančnem statusu
kljub temu, da je anketa anonimna. Zaradi njihove nezaupljivosti menim, da nekateri na ta
sklop vprašanj niso odgovorili čisto realno. Vseeno pa sem mnenja, da je večina tudi na ta sklop
vprašanj odgovarjala točno.
Vprašalnika kljub nekaj »težavam« na področju finančnega statusa ne bi bistveno spreminjal.
Anketirancem sem pred začetkom reševanja vprašalnika razložil, čemu so namenjena
vprašanja o finančnem statusu. Morda bi koristilo, če bi pred tem sklopom vprašanj dodal
kratek uvod, kjer bi anketirance še v pisni obliki seznanil, s kakšnim namenom je bilo vprašanje
o finančnem statusu zastavljeno.

Po moji oceni smo cilje, ki smo si jih zastavil na začetku diplomskega dela, tudi dosegli.
Diplomsko delo pa je seveda odprlo tudi nova vprašanja in področja nadaljnjega raziskovanja.
Nekaj igralcev je pri anketiranju omenilo, da bi organizatorji lahko v sklopu turnirjev ponudili
več: hrano, pijačo, možnost testiranja različnih loparjev itd., skratka dogajanja za dodatno
popestritev teniških turnirjev. Na tem področju vidim možnosti dodatnega raziskovanja, kar bi
koristilo tudi organizatorjem in jim pomagalo pri izboljšanju teniške ponudbe pri nas. Zanimivo
bi bilo tudi raziskati, kje so razlogi za nezadovoljstvo v povezavi teniškimi kampi pri nas. Nekaj
pomanjkljivosti v raziskavi je v samem vzorcu anketirancev, saj je v raziskavi sodelovalo
občutno več predstavnikov moškega spola. Menim, da se veliko žensk ukvarja z igranjem
tenisa, vendar se ne udeležujejo tekmovanj. Na tem področju vidim možnosti za nadaljnje
raziskovanje.
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6 Priloge
Anketni vprašalnik
Pozdravljen! Sem Jošt Deržek in sem študent Fakultete za šport. Sem v fazi izdelave
diplomskega dela, katerega cilj je ugotoviti, kakšen je povprečen rekreativni teniški igralec v
Sloveniji. Zato bi bil neizmerno hvaležen, če bi odgovorili na spodnja vprašanja. S tem mi
boste omogočili pridobitev pomembnih podatkov. Z rešeno anketo boste postali del
raziskave, katere rezultati bodo analizirani v diplomskem delu. Anketa traja dobro minuto in
je anonimna!

Q1 - Kolikokrat tedensko igrate tenis?
1 x tedensko
2 x tedensko
3 x tedensko
4 x tedensko
5 x tedensko
Vsak dan
Drugo:

Q2 - Ali se udeležujete teniških tekmovanj?
Da
Ne

IF (1) Q2 = [1]
Q3 - Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z Da, napišite pogostnost udeleževanja.
1 x mesečno
2 x mesečno
3 x mesečno
4 x mesečno
Drugo:

Q4 - Ali ste kdaj trenirali tenis?
Da
Ne
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IF (2) Q4 = [1]
Q5 - Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z Da, napišite, koliko časa ste bili vključeni v
proces treninga.
Do 5 let
6 - 10 let
11 - 15 let
16 - 20 let
Več kot 20 let

IF (3) Q4 = [1]
Q6 - Če ste na 4. vprašanje odgovorili z Da, napišite starost, pri kateri ste bili vključeni v
proces treniranja.

IF (4) Q4 = [2]
Q7 - Če ste na 4. vprašanje odgovorili z Ne, napišite ali morda razmišljate o treniranju
tenisa.
Da
Ne

Q8 - Navedite razlog igranja tenisa.
Možnih je več odgovorov
Druženje
Zabava
Izboljšanje zdravja
Odmik od vsakodnevnih skrbi
Drugo:

Q9 - Kdo vas je navdušil za igranje tenisa?
Možnih je več odgovorov
Prijatelji
Znanci
Družinski člani
Starši
Učitelj športne vzgoje
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Drugo:

Q10 - Ali kateri izmed družinskih članov trenira tenis?
Da
Ne

IF (5) Q10 = [1]
Q11 - Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z Da, navedite število družinskih članov, ki
trenirajo tenis.
1.
2.
3.
4.
Drugo:

IF (6) Q10 = [1]
Q12_2 - Če ste na 10. vprašanje odgovorili z Da, navedite njihovo starost. Če je družinskih
članov več, starosti ločite z vejico (na primer: 15, 22).

IF (7) Q10 = [1]
Q19_2 - Če ste na 10. vprašanje odgovorili z Da, navedite njihovo sorodstveno razmerje do
vas. Če je družinskih članov več, jih ločite z vejico (na primer: hčerka, sin, vnuk).

Q12 - Koliko članov družine se ukvarja z igranjem tenisa?
Nihče
1
2
3
Drugo:
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Q13 – Označite, v kolikšni meri ste zadovoljni s teniško ponudbo pri nas:
Razočaran Dokaj
Zadovoljen Zelo
zadovoljen
zadovoljen
Izdajanje igrišč
Urejenost igrišč
Teniški turnirji (organizacija)
Svetovanje
Individualni teniški programi
Skupinski teniški programi
Teniški kampi

Q14 - Spol
Moški
Ženski

Q15 - Starost

Q16 - Stopnja izobrazbe (na primer: 1., 2., 3., ...)
1. Nedokončana osnovna šola
2. Osnovna šola
3. Nižje poklicno izobraževanje (2 leti)
4. Srednje poklicno izobraževanje (3 leta)
5. Gimnazijsko, srednje poklicno, srednje tehniško izobraževanje
6/1. Višješolski program (1. bolonjska stopnja)
6/2. Visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bolonjska stopnja)
7. Magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
8/1. Magisterij znanosti
8/2. Doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja)

Q17 - Kraj bivanja
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Q18 - Kolikšna je vrednost vaših nepremičnin?
Nisem lastnik nepremičnine
do 50.000 €
50.000 - 100.000 €
100.000 - 150.000 €
150.000 - 200.000 €
Več kot 200.000 €

Q19 - Kolikšna je vrednost vašega motornega vozila?
Nisem lastnik motornega vozila
do 10.000 €
10.000 - 15.000 €
15.000 - 20.000€
20.000 - 25.000 €
25.000 - 30.000€
30.000 - 35.000 €
Več kot 35.000 €

Q20 - Kolikšen je vaš letni bruto dohodek?
Nimam rednih prihodkov
do 10.000 €
10.000 - 15.000 €
15.000 - 20.000 €
20.000 - 25.000 €
25.000 - 30.000 €
30.000 - 35.000 €
35.000 - 40.000€
Nad 40.000€
Najlepša hvala za sodelovanje!
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