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OSIP MED MLADIMI SLOVENSKIMI TEKAČI IN TEKAČICAMI V ATLETIKI
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IZVLEČEK:
Vse zgodnejše ozko usmerjanje otrok v tekmovalni šport (zgodnja specializacija) lahko vodi v
predčasno zaključitev športne kariere (osip), še preden posameznik doseže lasten potencial v
članskem tekmovalnem športu.
Namen diplomskega dela je obravnava problematike osipa mladih športnikov v tekmovalnem
športu otrok in mladine. Z raziskavo smo želeli ugotoviti stopnjo osipa med mladimi slovenskimi
perspektivnimi tekači ter ugotoviti, koliko pionirjev uspe doseči vidnejše rezultate med člani na
nacionalni in mednarodni ravni. Želeli smo preveriti: (1) ali prihaja do razlik v velikosti osipa med
starostno skupino pionirji (starost do 15 let) in mlajšimi pionirji (od 11 do 13 let); (2) ali prihaja do
razlik v velikosti osipa med obema spoloma; (3) ali se delež v uspešnosti v članski kategoriji
razlikuje glede na uspešnost/rezultate posameznikov v pionirski kategoriji.
S pregledom pionirskih tablic od leta 1993 do 2011, kjer smo vsako leto za vsako disciplino od 400
m do 10.000 m vzeli 15 najboljših pionirjev, smo dobili vzorec A, ki je zajemal 1731 različnih
rezultatov. Na osnovi tega vzorca smo s postopkom filtracije (izločitev posameznikov, ki so se
pojavljali večkrat v različnih letih in/ali disciplinah) oblikovali tri različne vzorce. Vzorec B
vključuje vsakega posameznika le enkrat; vzorec C pionirje, stare 11-13 let, ki so dosegali kriterije
izbora v vzorec A; vzorec D najuspešnejše pionirje in pionirke (10 najboljših v celotnem obdobju
izbora za posamezno disciplino). Statistično pomembnost razlik med skupinami smo preverjali z
izračunom hi-kvadrat testa.
Rezultati raziskave kažejo: (1) Stopnja osipa pionirjev (vzorec B) v tekih na srednje in dolge proge
znaša 75 % , v stopnji osipa med vzorci prihaja do statistično značilnih razlik (p ≤ 0,001). Osip med
tistimi, ki so bili zelo uspešni že v starosti 11-13 let (vzorec C), znaša 80,1 %, med najbolj elitnimi
mladimi tekači (vzorec D) 61,5 %, med tekačicami 49,1 %. (2) V velikosti osipa med spoloma
(vzorec D) ni statistično značilnih razlik in tudi ne v deležu najuspešnejših pionirjev oz. pionirk, ki
so se uvrstili na velika mednarodna tekmovanja v članski kategoriji. (3) Uspešnost pionirjev glede
na mesto v pionirskih tablicah je statistično značilno povezana z uspešnostjo razvoja članske kariere
ter z uspešnostjo na nacionalni in mednarodni ravni.
Zgodnja specializacija in izgorelost sta zagotovo pomembna razloga velikega osipa med mladimi
slovenskimi tekači. Zato je nujno, da se atletski delavci in trenerji zavedajo pomembnosti in
povezanosti te problematike ter mladim športnikom omogočajo primerno pot razvoja.

KEY WORDS: athletics, runners, dropout rates pioneers, competitive sports of young athletes,
talent development, early specialization problems, Slovenia
DROPOUT RATES AMONG YOUNG SLOVENIAN RUNNERS IN ATHLETICS
GREGOR VERBOŠT
ABSTRACT:
Early specialization of young athletes in competitive sports can lead to premature termination of
the sports career (dropout) even before they have even reached their own potential competing as
seniors.
The purpose of the thesis was to deal with the problem of dropout rates among young athletes in
competitive sports and to determine how many pioneers have reached more visible results among
members on national and international level. The intention was to evaluate: (1) differences in
dropout rates between pioneers (age up to 15 years) and younger pioneers (age between 11 and 13
years); (2) differences in dropout rates between men and women athletes; (3) differences in success
between pioneer and senior runners.
The sample A included 1731 different results which were obtained from pioneer result charts from
years 1993 to 2011; from each year, top 15 pioneers were selected for each discipline from 400 m
to 10.000 m runs. With the process of filtration of sample A three more sample groups were formed.
Sample B included each athlete only once; sample C included pioneers between 11 and 13 years
who sufficed the criteria of sample A; sample D included the most successful pioneers (top 10 of
the entire period for each discipline). The statistically significant differences among groups were
verified by chi-square test.
Results of the study showed: (1) Dropout rates of pioneers (sample B) in middle and long distance
runs were at 75 % and statistically significant differences were proven (p ≤ 0,001). Dropout rates
among athletes aged between 11 and 13 were at 80,1 %, among top young runners (sample D) 61,5
% (boys) and 49,1% (girls). (2) No statistically significant differences for dropout rates between
men and women athletes (sample D) nor for top pioneers who competed at international
competitions as members were detected. (3) The success of pioneers regarding the place at pioneer
result charts was statistically significant with developing a successfull career as a member and with
success on national and international level.
Early specialization and burnout are two of the most important reasons for huge dropout rates
among young Slovenian runners. Thus, coaches and their colleagues must be aware of the
importance of that problem and enable an appropriate development path for their young athletes.
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1.

UVOD

Ko govorimo o atletiki, gre za eno najstarejših in globalno najbolj razširjenih športnih panog z
veliko tradicijo, katero sestavljajo teki, meti, skoki in hitra hoja. Uvrščamo jo v skupino
bazičnih športov, saj so v njej zajete vse poglavitne gibalne sposobnosti. Zaradi enostavnosti
tekmovanj in majhnega števila potrebne športne opreme so atletska tekmovanja ena
najpogostejših športnih tekmovanj na svetu, še posebej, kadar gre za tekaški del atletskih
tekmovanj. Vsem disciplinam, ki izhajajo iz zgoraj naštetih naravnih oblik gibanj, je skupna
ena lastnost, in sicer objektivna merljivost rezultata, kar pomeni, da iščemo v teku in hoji
najhitrejšega, v skokih in metih pa najdaljšega oziroma najvišjega tekmovalca. Prav zaradi
objektivne merljivosti rezultata in odvisnosti tekmovalcev od samega sebe ter do neke mere
enostavnosti je atletika zanimiva in atraktivna športna panoga, kjer športniki iščejo meje
sposobnosti lastnega telesa. Gre za športno panogo, kjer se od discipline do discipline močno
razlikujejo zahtevane sposobnosti športnikov za tekmovalno uspešnost. Teki na srednje in dolge
proge so discipline, ki od tekmovalca zahtevajo zelo specifične morfološke značilnosti in
gibalne sposobnosti, predvsem pa pripravljenost na velike napore, psihološko trdnost, visoko
stopnjo motivacije, vztrajnost ter večletna vlaganja v razvoj rezultata.
Ob želji po vrhunskem rezultatu in uspešnem tekmovalnem udejstvovanju v članski konkurenci
in še prej v mladinskih kategorijah je treningu potrebno nameniti veliko časa in pozornosti.
Značilnosti in zahteve športov so zelo različne. Različno dolgi so tudi procesi oblikovanja
športne ustvarjalnosti. Ustvarjanje vrhunskega športnega dosežka v splošnem sestavljata dva
procesa: identifikacija in izbor talentov (selekcijski proces) ter razvoj mladih talentov v
vrhunske športnike (Škof, 2016). Skoraj vsak otrok, ki je vključen v tekmovalni šport, ima
svojega vzornika in sanja o uspehih, olimpijskih igrah, vendar le redkim uspe uresničiti te
otroške sanje. Raziskovanje in odkrivanje talentov ima dolgo tradicijo in je zelo zapleten
proces, zlasti z vidika odnosa talent-uspešnost v odraslosti. Starost začetnega izbora in začetka
ukvarjanja z določeno športno disciplino ali panogo je zelo različna (Škof in Bačanac, 2007).
Kot navajajo številni športni strokovnjaki, ki se strinjajo s Ericssonovo teorijo usmerjenega
treninga, kjer je za dosego pričakovanega oziroma željenega rezultata v članski kategoriji v
izbrani športni panogi potrebnih vsaj 10.000 ur kakovostnega in ozko usmerjenega treninga,
zaradi česar smo deležni vedno zgodnejšega vključevanja otrok v šport, lahko ima le-to ob
primernem in humanem pristopu pozitivne učinke na mladega športnika. Šport mladih je
namreč zelo pomembno področje tako rekreativnega kot tekmovalnega športa, saj preko
organiziranega športa razvijamo in oblikujemo mlad organizem in ga tako pripravljamo za
kasnejše odraslo obdobje (Fraser-Thomas, Côté in Deakin, 2008). Raziskave kažejo na dejstvo,
da je le 5-10 % vrhunskih športnikov v otroštvu (v starosti 10-12 let) bilo zelo uspešnih v tem
športu in prepoznanih kot talentov (Bloom, 1985 v Martindale, Collins in Daubney, 2005).
Poleg zelo nizke (pogosto negativne) povezanosti otroške uspešnosti in uspešnosti v odraslem
obdobju je ena od neželenih posledic zgodnjega vključevanja otrok v specializiran vadbeni
proces tudi velik osip in zgodnji konec športne kariere. Vedno več mladih vrhunskih športnikov
se odloči, da bo svojo kariero končalo še pred prestopom v članske vrste. V Sloveniji (in najbrž
tudi drugod) je opaziti upad števila vrhunskih športnikov pri prestopu v članske vrste, kljub
temu pa je ta problematika pri nas slabo raziskana (Fišer, 2007).
Namen tega diplomskega dela je ugotoviti stopnjo osipa med mladimi, »najbolj
perspektivnimi« atleti tekači v Sloveniji (v starosti 10-15 let (pionirji). Ugotoviti želimo, koliko
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pionirjev uspe doseči vidnejše rezultate med člani na nacionalni in mednarodni ravni, in
preveriti, ali obstajajo kakšne razlike med najuspešnejšimi fanti in dekleti v osipu in uspešnosti
v članskih kategorijah. .

9

1.2. TEKMOVALNI ŠPORT MLADIH
Tekmovalni šport vključuje posameznike, ki kot posamezniki ali kot del ekipe tekmujejo med
seboj po vnaprej določenih pravilih z željo ugotoviti, kdo je boljši (Škof, 2016).
Najpomembnejše značilnosti te oblike odraslega in mladinskega športa so preverjanje lastnih
sposobnosti in uspešnosti v izbrani športni panogi ter telesne pripravljenosti, velika selektivnost
in dolgotrajna pot do uspeha. Tekmovalni ali vrhunski šport je torej področje, kjer iščemo
oziroma preverjamo skrajne človeške telesne in duševne zmožnosti posameznika ali ekipe.
Znotraj tekmovalnega športa poznamo več različnih oblik športa, ki imajo vsaka svoje
značilnosti in zakonitosti. V osnovi delimo športne dejavnosti na individualne in ekipne. Pri
individualnih dejavnostih poznamo vsaj dve različni skupini športov. V prvi skupini gre za
športe estetike in gibalne perfekcije (gimnastika, umetnostno drsanje, skoki v vodo, balet, ples),
kjer je rezultatski vrh športnikov nekoliko zgodnejši kot v drugih športnih panogah, zato je v
teh športih prisotna tudi zgodnejša specializacija. Na drugi strani poznamo skupino športov pod
tujko »CGS sports«, kjer se rezultati izražajo v objektivnih merah, kot so centimetri, grami in
sekunde (atletika, kolesarstvo, veslanje, triatlon, smučarski tek, plavanje, alpsko smučanje,
kajak-kanu, dvigovanje uteži idr.), gre za iskanje meja človeških sposobnosti. Za te športe ni
potrebna zgodnja specializacija, saj se rezultatski vrhi dosegajo v dokaj širokem časovnem
intervalu, pri nekaterih športih lahko tudi v poznih 30 letih (vzdržljivostni športi). Pri CGS
športih je linearni vzorec razvoja veliko bolj pogost kot pri ostalih športih (Gulbin,
Weissensteiner, Oldenizel in Gange, 2013).
Čeprav si stroka ni povsem enotnega menja, kdaj je najbolj primeren čas za vključitev otroka v
šport oziroma v sistematičen klubski šport, lahko opazimo trend vse hitrejšega vključevanja
mladih v tekmovalni šport. Pred 20 leti in več je bila najpogostejša starost pričetka ukvarjanja
s športom 10-13 let, medtem ko se v zadnjem času ta starost pomika vse nižje (Weinberg in
Gould, 2011, v Bačanac in Škof, 2016). V ZDA se ena tretjina otrok v šport vključi že do 8.
leta starosti (Gibson, 2006, v Bačanac in Škof, 2016).
Tabela 1: Starost vključevanja, specializacije in začetega doseganja mednarodnih uspehov pri
različnih športnih panogah (Güllich in Emrich, 2014)
Športna panoga
Vključitev v članski šport
Začetek tekmovanj v
izbranem športu
Popolna specializacija
Uvrstitev na veliko
mednarodno tekmovanje
Sodelovanje pri drugih
športih (delež v %)
Sodelovanje pri drugih
športih (št. športov)

CGS šport

Borilni športi

Športne igre

11-12
12-14

Estetski
šport
6-7
8-9

8-9
10-11

10-11
12-13

13-15
17-18

8-9
14-15

10-12
15-17

11-15
17-18

60 %

30 %

50 %

70 %

4

1

4

5
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V tabeli 1 so predstavljeni pomembni mejniki v vadbi posameznih skupin športov z istimi
osnovnimi karakteristikami ter v odstotkih izražena količina prisotnega treninga v drugih
športih.
V Sloveniji v ponudbi športnih aktivnosti prednjači klubski šport, ki je v veliki meri po
predhodnem vzhodnem zgledu tekmovalno usmerjen. Le malo programov je namenjenih
rekreativnemu, prostočasnemu mladinskemu športu, kjer je v ospredju skrb za zdravje,
priložnost za osebni in socialni razvoj ter vzgoja in izobraževanje, brez pritiska tekmovanj in
zmage. Vse to je včasih vseboval telovadni šport v okviru društev Partizan (Škof, 2016).
Programi klubskega športa so v Sloveniji usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport z osnovnim
ciljem odkrivanja mladih talentov in njihova sistematična priprava na tekmovanja v domači in
mednarodni konkurenci (Škof, 2016). A potrebno se je zavedati, da tudi v tem segmentu
mladinskega športa tekmovalni rezultat in uvrstitev ne smeta biti najpomembnejša cilja, še
posebej ne edina. Mladim je potrebno dati oziroma omogočiti stvari, ki jih daje šport: razvoj
osebnostnih lastnosti (vztrajnost, samodisciplina, sodelovanje, delovne navade), čustveno in
osebnostno izpopolnjevanje, navezovanje socialnih stikov ter razvoj visokega zdravstvenega
potenciala. Mladi športniki se skozi šport učijo odgovornosti, konstruktivnega reševanja
problemov, sodelovanja, podrejanja pravilom, prilagajanja in moralnega vedenja (Cecić Erpič,
2005). Kot navaja Škof (2016), je v mladem športniku pomembno in potrebno izoblikovati
življenjski slog s športom v srcu, tudi v tekmovalnem športu. Pomemben del vrhunskega športa
je kondicijska priprava, ki se v športu otrok in mladine težko loči na posamezne sklope, saj
otroci svoje telesne in mentalne potenciale razvijajo večinoma skozi igro, so pa kondicijske
dejavnosti tiste dejavnosti, ki so vseživljenjske narave in v splošnem niso tekmovalnega
značaja.
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1.3.

SELEKCIJA IN IDENTIFIKACIJA TALENTOV

Veliko mladih športnikov pionirjev kaže znake nadarjenosti oziroma talentiranosti, a le
minimalen vzorec le-teh se uspe povzpeti do nacionalne ter mednarodne uspešnosti. Skozi
pregled strokovne literature zasledimo veliko različnih pojmovanj talentiranosti in nadarjenosti.
Velik problem v sklopu te tematike predstavlja že osnovno vprašanje: ali je talent prirojen ali
pridobljen? Razumevanje tega vprašanja pomembno vpliva na razumevanje, načrtovanje in
oblikovanje praks vseh sistemov menedžmenta talenta, tj. odkrivanja, selekcioniranja in
razvijanja le-tega (Meyers, van Woerkom, in Dries, 2013). Znanstveniki s tega področja v
svojih študijah zagovarjajo obe stališči (prirojeno-pridobljeno) oziroma nekateri tudi
kombinacijo obojega. Predstavniki teorije prirojenih lastnosti poudarjajo, da talentiranost
temelji na dednih sposobnostih ter na podlagi tega uvajajo pojem »naravni talent«, ki ga
predstavlja nekdo oz. posameznik, ki izkazuje nadpovprečno uspešnost (v športu) brez vadbe
(Škof, 2016). Na drugi strani imamo že večkrat omenjeno teorijo o 10.000 urah ali 10 letih
usmerjenega treninga, ki zagovarja vpliv pridobljenih lastnosti; osvojena raven veščine, ne
glede na področje, je neposredno odvisna od količine vloženega truda – treninga (Gray in
Plucher, 2010; Ericsson in Krampe,1993). Zraven zagovornikov obeh skrajnih možnosti
obstajajo tudi bolj realne in razširjene opredelitve, ki so nekakšen kompromis zgornjih dveh.
Csikszentmihalyianes (1998) poudarja, da je opis pojma talent vedno kombinacija dednih in
naučenih sposobnosti. Iz teorije športnega treniranja vemo, da lahko s treningom vplivamo na
različne človeške sposobnosti, tako gibalne kot kognitivne, vendar še ni povsem jasno, kolikšen
je vpliv genotipa in fenotipa. Z gotovostjo lahko trdimo, da če ima otrok talent, obstaja znatna
verjetnost, da bo ob ugodnih pogojih za razvoj takšen otrok tudi uspešen (Bohanec, Kapus,
Leskovšek, in Rajkovič, 1997). Na koncu je pomembno spoznanje, da je talent večplasten in
dinamičen pojav (Bailey in Morely, 2006), ki se spreminja skozi čas ter vseskozi povezuje
naravne in okoljske dejavnike.

Slika 1: Prikaz argumentov za pridobljenost oz. prirojenost talenta na kontinuumu prirojenopridobljeno (Meyers idr., 2013)
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1.3.1. Selekcija
Selekcija je del človeškega življenja v različnih pojavnih oblikah že od samega začetka
razvijanja in obstoja naše vrste, prav tako je eden ključnih elementov tekmovalnega športa.
Proces selekcioniranja teče bolj ali manj ves čas športne poti do oblikovanja vrhunske športne
ustvarjalnosti, načrtno se začne že ob vstopu v sam sistem športa (Škof, 2016). Sistem
selekcioniranja išče posameznike, ki imajo za šport izredne biološke, psihološke in socialne
danosti ter tako dober potencial za uspeh v določenem športu. Le redki so tisti posamezniki, ki
zadostujejo vsem tem kriterijem.
V športni praksi sta se oblikovala dva glavna in hkrati različna pristopa izbora mladih talentov
oziroma selekcioniranja (Škof, 2016): (1) naravna metoda (naravna selekcija) in (2) znanstvena
metoda (načrtna selekcija), o kateri bomo nekoliko več govorili v poglavju od identifikaciji
talentov, saj gre za načrtni izbor.
Vstop oz. vpoklic v različne akademije, posebne klubske selekcije in nacionalne ekipe je za
športnike pionirskih kategorij velik korak v njihovem športnem razvoju. Športniki v teh
programih so izpostavljeni visoko kvalificiranim trenerjem ter nacionalnim in mednarodnim
tekmovanjem. To je način selekcioniranja, ki je precej pogost in se v angleščini imenuje
»coach-driven methode«. Metoda temelji na izkušnjah in večplastnem intuitivnem znanju, ki
ga sestavljajo družbeno oblikovane podobe idealnega športnika. Izbira nadarjenih športnikov
se zato opravi na podlagi želje, znanja in strokovnega znanja, ki ga trenerji obravnavajo kot
legitimne. Takšen pristop je sicer zelo subjektiven in lahko povzroči ponavljajoče se napačne
predstave o ocenjevanju talentov (povzeto po Christensen, 2009). Izbor potencialnih mladih
športnih talentov najpogosteje poteka na temelju tekmovalnih rezultatov, ki jih posamezniki
dosegajo na različnih tekmovanjih, organiziranih na šolskem ali klubskem nivoju. Takšen izbor
imenujemo naravna ali spontana selekcija (Škof, 2016). Kot navaja Ušaj (2003), je prednost
takšne selekcije, da upošteva dejansko športno pripravljenost posameznika in je zato iz vidika
trenutne uporabnosti najbolj priročna, po drugi strani pa je prav v tem tudi njena največja
težava. Takšen proces izbora zagotovo ne upošteva vseh prisotnih razlik v dinamiki razvoja
otroka, razlik v stopnji biološke zrelosti ter na koncu tudi razlik v količini in intenzivnosti
absorbiranega treninga. Skozi otroštvo in adolescenco so lahko razlike v zrelosti med
posamezniki iste kronološke starosti velike (Malina, Bouchard in Bar-Or, 2004). Atleti, ki so
rojeni zgodaj v letu, imajo prednost, da so večji, močnejši, hitrejši in so dlje prisotni v svojem
športu (Delorme in Raspaud, 2009). Posledično so bolj uspešni kot njihovi mlajši sotekmovalci,
kar se odraža v večji notranji motivaciji in zagnanosti. Mlajši in manj zreli športniki so lahko
obravnavani kot manj talentirani skozi selekcijski proces in lahko zapustijo šport zaradi občutka
nekompetentnosti in neuspeha (Delorme in Raspaud, 2008). Prav razlika v biološki starosti je
tista, ki daje posameznikom prednost pri postopkih naravne selekcije. Ta problematika (ang.
relative age effect – RAE) je zelo dobro raziskana v nogometu, kjer so prišli do ugotovitev, da
je bilo več kot 50 % nogometašev, ki so bili vključeni v English Football Association`s National
School, rojenih v prvi četrtini selekcijskega leta. Če so fizične in fiziološke značilnosti del
začetne identifikacije talentov, je njihova sposobnost uspešno predvideti profesionalno kariero
športnika vprašljiva, še posebej, če upoštevamo multidimenzionalne značilnosti vrhunskega
športa (Vaeyens idr., 2008, v Meylan in Cronin, 2014). Večina dokazov obstaja za dečke, kjer
RAE prevladuje v večini športov, a obstajajo nekateri dokazi, da je RAE prisoten tudi pri
dekletih. Novejše študije so se osredotočile na mednarodne tekmovalce na pionirskih in
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mladinskih olimpijskih igrah, kjer so analizirali datume rojstev tisočih mladih elitnih športnikov
(O`Neill in Cotton, 2012). Na mladinskih olimpijskih igrah je bil RAE očiten tako za moške
kot za ženske, čeprav so bili na olimpijskih igrah bolj zastopani moški. Prav tako sta O`Neill in
Cotton (2012) pokazala, da je RAE bil prisoten v tekmovanjih v atletiki na zadnjih dveh
olimpijskih igrah za mlade. V športih, ker je v ospredju denarni vložek (golf, alpsko smučanje,
tenis idr.), veliko težavo pri selekcijskem procesu povzroča ekonomski vpliv, saj so otroci
premožnih staršev privilegirani. V splošnem lahko ugotovimo, da naravna selekcija zaradi
socialno-ekonomskih, razvojnih in drugih vplivov ne daje najbolj optimalnih rezultatov za
dolgoročni razvoj športne discipline.

1.3.2. Identifikacija talentov
Odkrivanje za šport nadarjenih posameznikov in njihovo vključevanje v tisto športno dejavnost,
ki najbolj ustreza njihovim značilnostim, spodobnostim, možnostim in interesom, spadata med
temeljne ter strokovno in organizacijsko najzahtevnejše postopke, s katerimi se ukvarja
svetovna športna znanost in stroka (Bohanec idr., 1997). Znanstveniki in številne športne
institucije se trudijo prepoznati zanesljive karakteristike identifikacije talentov in oblikovati
modele razvoja ter postopke za razvoj vrhunskega športnika (Škof, 2016). Tako so se v zadnjih
30 letih razvili številni programi, v katerih identifikacija oziroma selekcijski postopek temelji
na znanstvenih dognanjih, številnih testih različnih sposobnosti, in takšen način selekcije
imenujemo načrtna-znanstvena selekcija. Identifikacija talenta je kompleksen proces
spremljanja, ki v analizo vključuje antropocentrične značilnosti, fiziološke sposobnosti in/ali
tehnične predispozicije z namenom, da se prepozna posameznike s potencialom za uspeh v
določenem športu (Meylan in Cronin, 2014). Vendar kot navajata avtorja, tudi ta koncept ni
povsem zanesljiv, saj identifikacija talenta v športu ni le skupek standardiziranih (testnih)
sposobnosti, ampak je večdimenzionalen pristop, kjer je potrebno upoštevati tudi sociološke,
psihološke in kognitivno-perceptivne sposobnosti (anticipacija, sposobnost hitrega odločanja)
skupaj s tehničnimi, antropocentričnimi in fiziološkimi danostmi. Ker identifikacija in razvoj
talenta nista le genetsko determinirana procesa, ampak sta pod velikim okoljskim vplivom, na
področju teorije in metodologije ni skupnega konsenza o ozadju identifikacije talenta (Meylan
in Cronin, 2014). Prav tako je treba opozoriti, da identifikacija talenta (ang. »talent
identification«) ni enak pojem kot zaznavanje talentov (ang. »talent detection«), selekcija in
razvoj (ang. »selection and development«) talentov. Pri zaznavanju talentov gre za širši izbor
posameznikov, ki so nadarjeni, vendar ne gre izključno za vprašanje športa, medtem ko je
selekcija ali izbira talentov nadaljevanje procesa identifikacije talentov, kjer iščemo
posameznike s predispozicijami, potrebnimi za šport oziroma specifičen šport. Pojem razvoj
talentov (ang. »talent development«) vključuje zagotavljanje podpore in infrastrukture za
razvijanje zaznanih, odkritih in izbranih talentov (Meylan in Cronin, 2014). V resničnem svetu
gre za integracijo vseh treh komponent (detekcije, selekcije, razvoja) in identifikacije talenta.
Uspešnost v športu je odvisna od mnogih dejavnikov, ki izvirajo iz športnika samega, a tudi iz
njegovega fizičnega in socialnega okolja.
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Slika 2: Ključni koraki v postopku prepoznavanja in razvijanja talentov (prirejeno po Vaeyens,
Lenoir, Williams in Philippaerts, 2008).

Na sliki 2 vidimo ključne korake v prepoznavanju in razvijanju talentov. Zaznava je odkritje
potencialnih kandidatov, ki še niso vključeni v športno dejavnost. Selekcija je izbira
najprimernejših športnikov, ki so sposobni najbolje nastopiti v svojem specifičnem športu.

1.3.3. Sistemi identifikacije
Zaradi velikih naporov, vloženega truda in finančnega vlaganja je ustrezna identifikacija
športnega talenta danes koristna in zaželena ter iz pedagoško-strokovnega, ekonomskega in
etičnega vidika podprt proces (Škof, 2016). Vendar je potrebno poudariti, da noben odločitveni
model in s tem tudi računalniški program ne more z gotovostjo napovedati nenadarjenosti, še
manj pa bodočih športnih dosežkov, kljub temu, da so dejavniki in kriteriji, ki vplivajo na
usmerjanje kandidatov v posamezne športne panoge, večinoma znani. Zato večina sodobnih
držav in velikih športnih nacij poskuša v okviru olimpijskih komitejev in nacionalni inštitutov
za šport oblikovati različne programe za odkrivanje talentov. Vedno več je tudi profesionalnih
klubov in drugih športnih organizacij, ki se ukvarjajo s to problematiko, saj skušajo čim bolj
optimizirati razmerje med vloženim denarjem za razvoj športnih selekcij in dejanskim uspehom
na mednarodni ravni. V literaturi največkrat zasledimo opisan 5-stopenjski operativni protokol
za prepoznavanje talentov v športu, ki ga po avtorju imenujemo tudi Bar-Orov model (Bar-Or,
1985, v Škof, 2016). Na osnovi tega modela so se razvili številni aplikativni modeli za
odkrivanje talentov v različnih športnih panogah. Model vključuje naslednje korake za uspešno
identifikacijo športne nadarjenosti:
1) določitev meril ciljne uspešnosti ter definiranje modela elitnega športnika;
2) izbor morfoloških, psiholoških, fizioloških in športno specifičnih kazalnikov ter
povezanost le-teh s ciljno uspešnostjo ob upoštevanju dinamike razvoja in stopnje
biološke starosti;
3) ugotavljanje adaptacijskih sposobnosti posameznika na športno dejavnost oz. trening v
krajšem časovnem obdobju (do 1 leta);
4) spremljanje anamneze družine mladih športnikov (teža, višina, športna aktivnost);
5) izračun regresijskega modela, ugotavljanje stopnje povezanosti med testiranji iz točke
dve in športno uspešnostjo.
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V svetu poznamo še naslednje programe identifikacije mladih talentov (Škof, 2016; Vaeyens,
Güllich, Warr in Philippaerts, 2009):
 TIPS (»Talent, Intelligence, Personality, Skill«), ki so ga razvili v nizozemskem
nogometnem klubu Ajax;
 TABS (»Technique, Attitude, Balance, Speed«) in SUPS (»Speed, Understanding,
Personality, Skill«), ki ga uporabljajo skavti v nogometu in košarki za iskanje primernih
kandidatov;
 avstralski identifikacijski in razvojni model DMPS, ki ga je razvil Avstralski inštitut za
šport, in je v svetu zelo priznan;
 britanski identifikacijski in razvojni model »UK High Performance Talent Programme«;
 slovenski identifikacijski model pod imenom »Talent: ekspertni sistem za usmerjanje
otrok ter mladine v športne discipline«, ki je tako pomagal staršem, trenerjem in šolskim
učiteljem pri odkrivanju talentov in njihovem usmerjanju v primerne športne discipline;
 ASPIRE identifikacijski in razvojni model, razvit v Katarju.
Kot smo že omenili, so modeli identifikacije talentov težko uspešni, zanesljivi in koristni; na
njihovo točnost namreč vplivajo dejavniki, kot so zanesljivost kriterijev, kompleksnost
identifikacijskega modela, upoštevanje spremenljive odzivnosti organizma na trening skozi
razvoj, odvisnost gibalne kompetentnosti od biološkega razvoja, neprimernost na podlagi
kronološke starosti oblikovani tekmovalni sistemi, vpliv okolja, finančni vplivi in prehitro
vključevanje mladih športnikov v sam sistem identifikacije.
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1.4.

RAZVOJNI MODELI TALENTOV

Temelj razvojnih modelov predstavlja premišljena izbira otrok in kakovosten pristop k razvoju
mladih talentov, šele nato pride v ospredje iskanje potencialov in doseganje vrhunskih
dosežkov. Oblikovanje športne uspešnosti v odraslosti je v veliki meri odvisno od vodenja in
pristopa k razvoju mladih športnikov. Prav razvojni modeli so tisti, od katerih je odvisno
zadovoljstvo mladih v športu in njihov končni športni izkupiček glede privzgojenih vrednot,
navad in rezultatske uspešnosti.
Kot navaja Škof (2016), je razvoj vrhunske športne poti – kariere – dolgotrajen proces, ne pa
tudi enovit, saj je potrebno ločiti vsaj dve globalni fazi:
 Šport otrok in mladostnikov. Pri tem gre za vzgojo mladih s športom in kasneje tudi
uvajanje mladih v zahteve kakovostnega in vrhunskega športa. Proces razvoja mladih
športnikov je večdimenzionalen in kompleksen proces, ki ga sestavlja več vsebinsko
zaokroženih razvojnih podfaz.
 Šport odraslih ali faza doseganja kakovostnega/vrhunskega tekmovalnega dosežka. Tu
je edini cilj športne vadbe doseganje čim višjega tekmovalnega dosežka.
Pričetek razvoja in uporabe razvojnih modelov sega že v začetek druge polovice 20. stoletja,
ko so v državah tako imenovanega vzhodnega bloka pričeli izjemno talentirane otroke in
mladostnike vključevati v posebne športne šole, da bi jim omogočili urejeno delovno okolje,
visokokakovostne trenerje ter drugo znanstveno podporo. Tudi danes se številni strokovnjaki
ukvarjajo z razvojem novih in boljših razvojnih modelov. Skozi leta sta se zato razvila dva
razvojna modela, ki veljata v splošni praksi:
 klasični razvojni model z zgodnjo specializacijo,
 sodobni modeli z divergentnim razvojem športnika.
1.4.1. Klasični razvojni modeli
Za klasični razvojni model športne ustvarjalnosti je značilno prepričanje, da je uspešnost in
učinkovitost delovanja na kateremkoli področju odvisna in linearno povezana s količino
vloženega časa, dela oziroma specifičnega treninga v izbrani dejavnosti. Obstaja tudi
prepričanje, da se športni talenti, ki so v mladosti namenili manj časa za izpopolnjevanje v svoji
športni panogi, naj ne bi mogli primerjati s svojimi enotalentiranimi vrstniki, ki so absorbirali
več ur treninga. Prav to prepričanje je pripeljalo do športne prakse, da je treba športnike čim
prej vključiti in ozko usmerjati v razvojnem procesu, kar vodi do pojava zgodnje specializacije.
Bistvo klasičnih razvojnih modelov športnikov predstavlja prepričanje, da je za usposobljenost
na vrhunski ravni potrebnih 10.000 ur vadbe ali 10 let izkušenj. To pravilo se je izoblikovalo
na podlagi izkušenj in raziskav, narejenih na različnih področjih človekovega udejstvovanja in
razvoja talenta v šahu, športu, glasbi, znanosti (Tucker in Collins, 2013). Ericsson, Krampe, in
Heizmann (1993) so tezo nadgradili z dejstvom, da ni potrebnih toliko časa izkušenj, temveč
toliko časa specializirane in usmerjene vadbe. Trening mora biti načrtovan, obseg in zahtevnost
se naj postopoma povečujeta, hkrati pa se naj športniku zagotovi najboljše trenerje in primerno
vadbeno okolje. Tovrsten pristop celo omejuje vključitev vadbe drugih športov. Prirojenim
sposobnostim se ne pripisuje velikega pomena za doseganje vrhunskega rezultata, saj velja
prepričanje, da so prirojene sposobnosti zgolj razlog za vključitev otroka v šport, nikakor pa ne
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poglavitni dejavnik uspeha (Ericsson in Krampe, 1993). Avtorji so tudi mnenja, da usmerjena
vadba ne tlači motivacije in zabavnosti, ter da sta prav zabavnost in napredek ključna pogoja
za ohranjanje visoke stopnje motivacije v specializirani vadbi. To je proces treninga, pri
katerem mora biti tekmovalec sposoben samomotiviranja, prenašanja naporov in skrbeti za
ohranjanje ravnovesja med regeneracijo in treningom (1998, v Marn, 2016).
V stroki in znanosti se pojavlja vse več utemeljenih kritik omenjenega sistema dela z mladimi
talenti. Toda v objektivni oceni ne moremo mimo dejstva, da so imeli klasični modeli razvoja
tudi nekatere pozitivne učinke na otroke, kot so možnost razvoja talentov iz finančno šibkejših
družin; takšen način dela lahko v mladostnikovo življene vnese več discipline, organiziranosti
in prinese večjo samostojnost in odgovornost (v Škof, 2016). Na drugi strani pa znanstveniki
in strokovnjaki vse bolj pod vprašaj postavljajo prav učinkovitost in primernost tega sistema
dela z mladimi in upravičenost stroge ciljne naravnanosti dela.
Kot navaja Škof (2016) v svoji knjigi, so za neuspešnost oziroma za vse večje dvome o
kredibilnosti klasičnih sistemov razvoja krivi naslednji bistveni elementi:
 teorija o 10.000 urah treninga izgublja trdne temelje;
 razvoj športne ustvarjalnosti ni linearen proces napredka;
 diskriminacija in omejenost klasičnih modelov;
 razvoj športnega talenta ima drugačno dinamiko in zakonitosti kot razvoj drugih
ustvarjalnosti;
 zmagovalci v otroštvu praviloma ne postanejo vrhunski športniki;
 doslej ni resnih dokazov o uspešnosti tradicionalnih modelov razvoja.
Güllich (2007; Vaeyens idr., 2009) je opravil pregled literature, ki je preučevala učinke
klasičnega razvoja institucionalnih programov na uspešnost mladih športnikov v Nemčiji in
Rusiji. Kot je razvidno iz spodnje preglednice, kažejo takšni pristopi razvoja relativno slab
učinek.
Tabela 2: Kazalniki z nizko in zmerno učinkovitostjo klasičnih programov razvoja nekaterih
športnih šol (podatki so zbrani na osnovi nacionalnih športnih zvez) (Güllich, 2007; Vaeyens idr.,
2009)
Raziskava
(avtorji)
Joch, 1992
Rost idr., 1989
Reichen idr.,
1993
Kupper in
Wallberg,
1978
Ljach, 1997

Vzorec in metode

Rezultati

483 izbranih otrok, starih 6 let, v
program TID. Zahodna Nemčija. 7-letna
longitudinalna študija.
131 izbranih otrok, starih 10 let, v
program TID. Zahodna Nemčija. 2-letna
longitudinalna študija.
20.100 vzhodnonemških otrok, starih
med 10 in 13 let, vključenih v mladinske
športne šole. 1-letno spremljanje.
120 mladih rokoborcev, starih 13 let,
vključenih v športne šole. Vzhodna
Nemčija. 9-letno sledenje.
Pregled 35.000 članov otrok in
mladostnikov ruskih športnih šol.
Retrospektivni pregled.

Po 7 letih je še 153 otrok sodelovalo v
programu.
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Po 2 letih se je skupina zmanjšala na
vsega 32 članov.
25 % vključenih talentov v program je
s treningom zaključilo že po enem
letu.
Le 5 mladih rokoborcev se je uvrstilo
v državno člansko ekipo.
Samo 0,14 % vključenih otrok je
doseglo športno odličnost v absolutni
kategoriji.

Güllich idr.,
2001

4972 selekcioniranih zahodnonemških
otrok kolektivnih športov v 7
olimpijskih športih. 7-letno spremljanje.

Vrhunskih športnikov je postalo 0,3 %
selekcioniranih otrok (uvrstili so se
med 10 mednarodno najbolj uspešnih).

Güllich idr.,
2005

Vključenih 11.287 vzhodnonemških
članov elitnih športnih šol. 3-letna
longitudinalna študija.
Vzorec je vključeval 140 olimpijcev
(2004 in 2006) elitnih športnih šol.
Retrospektivna raziskava.

Medaljo na velikih mednarodnih
tekmovanjih je osvojilo 1,7 % članov
elitnih športni šol.
Vstopna starost v športno šolo je bila
11,2 leti. Tisti brez medalj so vstopili
pri 13,3 letih, tisti z medaljami pri
15,4 letih. Nihče od olimpijcev, ki so
začeli pred 12. letom starosti, ni
osvojil medalje, medtem ko je 18 %
tistih, ki so vstopili med 13. in 15.
letom, ter kar 56 % takšnih, ki so
vstopili kasneje in osvojili medaljo.

Güllich, 2007

Tabela 2 prikazuje povzete podatke različnih študij, ki so se ukvarjale s problematiko uspešnosti
klasičnih modelov usmerjanja športne vadbe. Precej nazorno je prikazana dokaj velika
neuspešnost teh programov. Güllich (idr., 2005, v Vaeyens idr. 2009) je prikazal, da je od
11.287 vzhodnonemških mladih športnikov uspelo medaljo osvojiti le 1,7 % vključenim
športnikom.
Güllich (2007) je pokazal, da se zgodnje usmerjanje v procesu treninga ne povezuje z
dolgoročnimi vrhunskimi uspehi, temveč je uspešnost kariere odvisna od kakovosti in na prvem
mestu od postopnosti stopnjevanja tekmovalnega in trenažnega procesa. V raziskavi iz leta
2014, kjer so analizirali trenažni proces po urah opravljenega treninga olimpijskih
zmagovalcev v hokeju na travi iz Londona leta 2012, so ugotovili, da je za to potrebnih skorajda
tretjino manj časa, kot predvideva paradigma 10.000 ur (Güllich in Emrich 2014). Ti tekmovalci
so bili v otroštvu vključeni v različne športe, kjer so opravili približno 1800 ur treninga, in so
se v hokej podali povprečno pri 15 letih. Zelo zgovoren podatek, ki ne govori v prid
tradicionalnemu modelu razvoja talentov, je, da se je manj kot polovica udeležencev OI v
Atenah leta 2004 (tj. 44 %) pred tem udeležila mladinskega svetovnega prvenstva ali
kontinentalnih iger (Vaeyens idr., 2009), kar kaže na dejstvo, da več kot polovica tekmovalcev
doseže mednarodno uveljavitev šele v članski konkurenci (v starosti 22 +/- 3,1 let). Slednje še
posebej velja za vzdržljivostne športe in nasploh za CGS športe (Moesch, Elbe, Hauge, in
Wilkman, 2010). Abbott in Collins (2004) sta zaključila, da klasični modeli razvoja z zgodnjo
specializacijo ne dajejo enakih možnosti mladostnikom, ki biološko dozorijo nekoliko pozneje
kot njihovi vrstniki, zato je takšen sistem diskriminacijski. Bloom je že leta 1985 navajal, da
končnega uspeha v odraslem športu ni mogoče napovedati na osnovi uspešnosti v otroštvu ali
mladosti (Škof, 2016).
1.4.2. Sodobni modeli z divergentnim razvojem
V primerjavi s klasičnim modelom novejši modeli temeljijo na vključevanju otrok v
raznovrstno vadbo s poznejšo specializacijo, zato jih tudi imenujemo sodobni modeli z
divergentnim razvojem. Ti modeli so nastali zaradi slabih izkušenj s klasičnim razvojem, zaradi
humanizacije otroškega športa in pomanjkanja resnejših empiričnih dokazov za uspešnost
tradicionalnih modelov razvoja. Sodobni modeli razvoja zaradi svoje širine gibalnih aktivnosti
zmanjšujejo tveganja za nastanek poškodb in preobremenitev, zmanjšujejo upad motivacije in
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hkrati pomagajo povečati notranjo motivacijo ter omogočajo razvijanje na več športno-gibalnih
področjih (Cote, Lidor in Hackfort, 2009). Emrich in Pitsch (1998 v Marn, 2016) sta ugotovila,
da športi s podobnimi karakteristikami vodijo v podobne karierne poti. Dandanes strokovnjaki
zagovarjajo usmerjanje otrok v en šport komaj pri 14. ali 15. letih, pred tem pa razvoj gibalne
pestrosti z vključitvijo v različne športe (Malina, 2010).
V zadnjih letih se je razvilo pet glavnih modelov z divergentnim razvojem športne kariere
(Williams, Oliver in Lloyd, 2014; Škof, 2016):
 Bloomov model (povzeto po Škof, 2016)
Na podlagi opazovanj in 4-letne longitudinalne študije, ki je vključevala 120 športnikov,
umetnikov, glasbenikov in znanstvenikov, je Bloom (1985) razvil trifazni model razvoja
talenta:
1.) Začetna faza predstavlja obdobje, ko starši in učitelji ugotovijo otrokovo nadarjenost
ter ga vključijo v dejavnosti, ki temeljijo na zabavi in igri.
2.) Faza razvoja, kjer gre za obdobje usmerjanja v določeno aktivnost. Mladostniki
postanejo vse bolj motivirani in ciljno usmerjeni, zahtevnost treningov postopoma
narašča, tekmovanja so vse pogostejša, prav tako ima vedno večjo težo uspeh.
3.) Faza izpopolnjevanja je končna faza, kjer posamezniki dosegajo vrhunske športne
rezultate in izbrana aktivnost predstavlja absolutno prioriteto v življenju.
 Model DMSP (»Development Model of Sport Participation«)
Ta model predstavlja nadgradnjo splošnega Bloomovega modela in predvsem aplikacijo
modela v prakso. Model je sestavljen iz štirih razvojnih faz športnika (Cote, Baker in
Abernety, 2007), ki si sledijo ena za drugo: (1) faza preizkušanja, (2) faza usmerjanja,
(3) faza investicije in (4) rekreativna faza.
 Dologoročni razvoj športnika – LTAD (»Long-Term Athletes Development«)
model
LTAD je športni razvojni model iz Kanade, ki se raje osredotoča na športnika in na
njegov potek rasti in zorenja (biološki razvoj) kot na samo kronološko starost
posameznika (Williams idr., 2014). Ideja tega modela je doseganje optimalnih športnih
dosežkov na daljši rok ob upoštevanju biološkega razvoja (zrelost, spremembe na
anatomski, nevrološki, hormonski in skeletno-mišični ravni) pri vadbi športa otrok in
mladostnikov. Model LTAD opredeljuje dolgoročno delo z mladimi v več različnih
fazah, s čim poznejšo specializacijo in humanim pedagoškim delom. Prve štiri faze
predstavljajo vadbo otrok in mladine, zadnja faza pa vrhunski šport odraslih (Škof
2016). Navedene razvojne faze ne opredeljujejo le starostnih mejnikov, ampak so
opredeljeni tudi primeren čas za začetek razvoja posamezne gibalne spodobnosti in
primerni pristopi k vadbi mladih. Model je uveljavljen v številnih državah po svetu, kjer
ga dopolnjujejo in nadgrajujejo glede na izkušnje iz prakse in posameznega športa.
 YPD (»Youth Physical Develompment«) model
Gre za moderen razvojni model razvoja fizičnih sposobnosti otrok skozi otroštvo., ki
poudarja pomembnost oblikovanja treninga v povezavi z zrelostnim razvojem otroka.
Zrelostni razvoj otrok se odkriva s PHV-jem. YPD se odmika od koncepta oken
priložnosti in predpostavlja, da bodo trenažne adaptacije pred adolescenco posledica
predvsem nevroloških prilagoditev. V primerjavi z ostalimi modeli ta model zajema
najširši pogled na razvoj gibalnih sposobnosti mladih. YPD predpostavlja, da je v
otroštvu do določene mere mogoče razvijati vse gibalne sposobnosti. Pomembno je le,
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da glede na razvojno obdobje dajemo poudarek pravi gibalni sposobnosti. Športnik je
center dogajanja in razvoj otroka je pomembnejši kot njegovi dosežki.
DMGT (»Different Model of Gifedness and Talent«) model
Gre za razvojni model, ki ločuje med pojmoma nadarjenost in talentiranost. Nadarjenost
je osnovni strukturni element talenta in ponazarja širše splošno področje, preko katerega
s sistematičnim treningom razvijamo talent.

1.4.3 Zgodnja specializacija
Med strokovnjaki prihaja do različnih mnenj, kdaj otroka vključiti v šport. Dejstvo je, da otroci
prihajajo v šport vedno bolj zgodaj in vedno bolj množično. Ta starost se po podatkih različnih
raziskav pomika krepko pod 10 let. Posledično v današnjem športu mladih prevečkrat prihaja
do opustitve prve faze vadbenega procesa (športa otrok in mladostnikov) in se že v mladosti
prične s treningom za vrhunski rezultat, kar poznamo pod pojmom zgodnja specializacija ali
namenski trening, in je del oziroma posledica razvoja mladih po klasičnem razvojnem modelu.
Zgodnja specializacija v neki športni panogi ima tri glavne predpostavke:
 izvaja se s specifičnim namenom izboljšanja nastopa in ne zaradi zabave ali zunanjih
nagrad;
 potreben je kognitivni in fizični napor;
 omogoča primerno izboljšanje potrebne spretnosti (Fraser in Cote 2006, v Perko, 2016).
Zgodnja specializacija torej pomeni ozko, specifično, intenzivno, v tekmovalni šport usmerjeno
vadbo otrok in mladostnikov ter se pojavlja predvsem v povezavi s klasičnim razvojnim
modelom mladih športnikov. Namenski trening kot del klasičnih razvojnih sistemov je eden od
bolj negativnih vidikov tekmovalnega športa mladih, povezan s številnimi negativnimi
posledicami, ki vplivajo na telesni, socialni in psihološki razvoj otrok in mladostnikov (Baker,
Cobley in Schorer, 2012). Na koncu so otroci velikokrat postavljeni pred dejstvo, da morajo
izbrati en šport (Cote idr., 2007), po navadi zaradi želje staršev ali ambicioznih trenerjev (Wall
in Cote, 2007). Tako rezultatsko naravnani športni strokovnjaki z zgodnjo specializacijo
omejujejo otrokovo športno udejstvovanje z namenskim poudarkom na treningu in razvoju
glavne športne discipline. Nekateri pa skozi športno uspešnost svojega otroka živijo svoja
neizživeta pričakovanja in sanje. Z zgodnjo specializacijo se »hranijo« tudi (pre)ambiciozni
trenerji, ki skozi uspešnost mladih športnikov skušajo potešiti svoje neuspehe v preteklosti ter
dokazati svojo strokovnost in znanje (Škof, 2014).
Različni strokovnjaki iz področja športa, medicine, psihologije, pedagogike in kineziologije se
ukvarjajo s problematiko zgodnje specializacije ter pomena staršev in trenerjev pri vključevanju
otrok v šport. Predvsem starši so tisti, ki odigrajo prvo pomembno vlogo pri vključitvi otrok v
šport oziroma tekmovalni šport (Tušak, Martinšek in Tušak, 2009), saj otroku omogočajo prve
stike z okoljem in imajo veliko odgovornost za njegovo zgodnje učenje ter s tem posredno
vplivajo na vsa področja njegovega razvoja, od gibalnega, spoznavnega, čustvenega in
socialnega (Videmšek, Kropej, Stančevič in Karpljuk, 2002). Gre za problematiko, s katero se
srečujejo številni mladi športniki. Trenerji in starši kot edino možno pot svojih otrok in
varovancev do uspešne športne ustvarjalnosti žal še zmeraj prepoznavajo klasični vzhodni
razvojni model, k čemur jih spodbuja tudi organiziranost slovenskega in tujega športa, ki z
uspehom pogojuje nadaljnjo eksistenco mladega športnika.
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V praksi vsekakor obstaja precej primerov, ko so športniki uspeli v izbrani športni panogi doseči
stopnjo vrhunskosti oziroma mojstrstva v absolutni konkurenci preko zgodnjega intenzivnega
in ciljno usmerjenega treninga, vendar se preveliko krat pozabi na vse tiste, ki niso uspeli.Mnogi
raziskovalci trdijo in dokazujejo, da model zgodaj usmerjenega, intenzivnega treninga ni
najbolj primeren, saj prinaša več slabosti kot koristi. Sam po sebi niti ni nujno učinkovit (Baker,
2003; Cote idr., 2009; Malina, 2010), sploh če upoštevamo, da to ni edini dejavnik uspešnosti
v športu. Tucker in Colins (2013) v preglednem članku, navajata tudi nekaj pomanjkljivosti že
zgoraj omenjene Ericssonove raziskave oziroma teorije. Iz raziskave ni jasno razvidno, ali je
ob izpolnjevanju pogojev modela zgodnjega usmerjenega treninga zagotovljen uspeh vsakemu
posamezniku. Prav tako model napoveduje, da nedoseganje mojstrstva v izbrani športni panogi
pomeni nedoseganje potrebnega časa treninga za uspeh. Poleg tega model, ki določa, da je
učinek treninga rezultat selektivne aktivacije DNK posameznika, pod vprašaj postavljajo
posamezniki, ki stopnjo uspešnosti v športu dosežejo pred izpolnjeno kvoto 10.000 ur
usmerjene vadbe oziroma posamezniki, ki ob izpolnjenih pogojih ne dosežejo željenih
rezultatov. Večina uspešnih primerov zgodnje specializacije temelji na študijah zgolj enega
primera posameznika in odkritji raziskovalcev, ki za podlago niso imele športa in športnikov,
temveč druga področja delovanja (šah, glasba, umestnost) ter so bila nato prenesena v šport
(Malina, 2010).
Veliko je študij, ki so dokazale, da se elitni športniki niso zgodaj specializirali (Baker, 2003;
Moesch idr., 2011, Vaeyens, 2009; Güllic in Emrich, 2014). Raziskovalci so prišli tudi do
ugotovitev, da so elitni športniki v mladostni trenirali manj kot skoraj elitni, v treningu so jih
dohiteli pri 18. letih, pri 21. letih pa elitni trenirajo občutno več kot skoraj elitni. Ugotovili so
tudi, da so elitni športniki kasneje nastopili na prvi tekmi in bili manj časa člani mladinskih
reprezentanc.

Slika 3: Starost pri vključitvi v trening v izbrani športni disciplini med športniki na OI v Atenah
2004 (prirejeno po Vaeyens idr., 2009; v Škof, 2014).

Na sliki 3 vidimo prikaz vključevanja športnikov v šport v različnih disciplinah. Doslej ni
nobenega empiričnega dokaza, da zgodnje vstopanje v šport prinaša uspeh, ravno nasprotno;
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številni uspešni športniki so v šport prišli po obdobju, ki je najbolj primerno za identifikacijo
in razvoj talenta, in ga tradicionalno imenujemo TID, traja od 8. do 12. leta starosti. Na sliki je
obdobje TID označeno s sivo barvo.
1.4.4. Definicija zgodnje specializacije
Zgodnja specializacija pomeni enostransko in intenzivno, v tekmovalni rezultat usmerjeno
vadbo premladih športnikov izključno v eni sami športni dejavnosti (Škof, 2016).
O športni specializaciji govorimo, kadar je športnik ozko skoncentriran na samo eno športno
dejavnost skozi daljše časovno obdobje, pogosto z izključevanjem oziroma s prepovedovanjem
drugih športnih dejavnosti. Športna specializacija je vse bolj v porastu, saj se v selekcioniranje
vključuje vse mlajše športnike, tudi mlajše od 7 let (Brenner, 2016). Eden od ključnih
pokazateljev zgodnje specializacije je, ali se otroci zaradi izbranega športa prenehajo ukvarjati
z drugimi športi in dejavnostmi (Jayanthi, 2012). Kot navajajo Myer idr. (2015), je športna
specializacija opredeljena kot »intenzivno celoletno usposabljanje v enem samem športu brez
vključitve drugih športov«. Ta opredelitev omogoča spekter športne specializacije, kjer lahko
visoko specializirani športnik: izbere glavni šport; sodeluje več kot osem mesecev letno v enem
glavnem športu; opusti vse druge športe, da se osredotoči na le en sam šport. Tako se lahko
stopnja specializacije športa opredeli kot nizka, srednja in visoka (Myer idr, 2015), kar je
prikazano v tabeli 3. Na podlagi te specifikacije se lahko opredelijo stopnje tveganja za
morebitno poškodbo mladih športnikov, ki so vključeni v zgodnji specializiran trening.
Tabela 3: Stopnje športne specializacije in tveganja za različne stopnje poškodb (Myer idr. 2015)
STOPNJA SPECIALIZACIJE

Tveganje za
poškodbe

Nizka specializacija (izpolnjen 0 ali 1 pogoj):
 Celoleten trening (> 8 mesecev na leto)
 Trenira samo en glavni šport
 Opusti ostale športe, osredotočen le na glavni
šport
Srednja specializacija (izpolnjena 2 pogoja):
 Celoleten trening (> 8 mesecev na leto)
 Trenira samo en glavni šport
 Opusti ostale športe, osredotočen le na glavni
šport
Visoka specializacija (izpolnjeni vsi pogoji):
 Celoleten trening (> 8 mesecev na leto)
 Trenira samo en glavni šport
 Opusti ostale športe, osredotočen le na glavni
šport

Nizko

Tveganje za resne
preobremenitvene
poškodbe
Nizko

Tveganje za
akutne
poškodbe
Srednje

Srednje

Srednje

Nizko

Visoko

Visoko

Nizko

V tabeli 3 vidimo razdelitev zgodnje specializacije na stopnje ter glavne značilnosti vsake
stopnje in njeno tveganje za različne stopnje poškodb mladih športnikov.
Ericsson idr. (1993) so predlagali tri stopnje, ki definirajo zgodnjo specializacijo: (1) začetek
zgodaj v otroštvu; (2) intenziven trening in osredotočenost na izbrani šport; (3) popolna
predanost izbranemu športu. Njihova teorija o ozko usmerjeni zgodaj specializirani vadbi, ki je
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bila razvita na glasbenikih in predvideva 10.000 ur čimprejšnjega namenskega treninga v
izbrani športni disciplini, je postala alternativni pristop k razvoju športnika (Fraiser in Cote,
2006, v Perko, 2016). Termin zgodnje specializacije je močno povezan z razvojnimi modeli
športne kariere mladih športnikov, delujočimi v športu, in tekmovalnim sistemom posamezne
športne panoge, saj se na osnovi le-teh oblikujejo športni programi. Malina (2010) navaja, da
je pojem zgodnja specializacija odvisen od več dejavnikov, in sicer od razvojnih tradicij v neki
državi, vpliva vseh vpetih v neki šport in nazadnje od same narave športa, zato je skoraj
nemogoče postaviti natančno in enotno definicijo ter uporabo termina zgodnja specializacija.
V disciplinah, v katerih se dosega elitne dosežke, še preden športniki dozorijo (npr. ritmična
gimnastika, umetnostno drsanje), je zgodnja specializacija nujno potrebna, v preostalih športih
pa morda to ni potrebno (Cote idr. 2007).
1.4.5. Dejstva in tveganja zgodnje specializacije
Različni avtorji navajajo naslednja najpogostejša tveganja in težave, ki so povezana z zgodnjo
specializacijo (Malina, 2010; Wall in Cote, 2007; Škof, 2016; Baker, 2003):
 omejenost v celostnem gibalnem razvoju;
 zdravstvena tveganja (poškodbe lokomotornega aparata, izgorelost, motnje hranjenja);
 povečan osip v adolescenci;
 prenehanje in izguba interesa za fizično dejavnost v kasnejših življenjskih obdobjih;
 slab vpliv na psihološki in socialni razvoj;
 odvisnost, podvrženost manipulacijam, izguba kontrole nad življenjem.
Mnogi raziskovalci poudarjajo dejstvo, da otroci, izpostavljeni omejeni, enostranski, intenzivni
vadbi v enem športu, niso deležni dovolj velike širine in pestrosti gibalnih spodbud, ki jih
prinaša raznovrstna vadba (Malina, 2010). Veliko raziskav kaže, da lahko ima vpletenost v
strukturiran in intenziven trening že med zgodnjim razvojem veliko negativnih posledic (Cote
in Hay, 2002; Baker, 2003; v Perko, 2016). Ker otroci ne razvijejo gibalne pestrosti in široke
živčne mreže, jih prav to v kasnejših obdobjih kariere omejuje in upočasnjuje njihov razvoj.
Mladi perspektivni športniki, podvrženi zgodnji specializaciji, plačujejo najvišjo ceno
predvsem po fizični in psihični plati. Treningi mladih športnikov so po pogostosti in
intenzivnosti velikokrat primerljivi s treningi odraslih vrhunskih športnikov, premalo časa je
namenjenega regeneraciji in počitku, zato so že mladi deležni veliko več poškodb
lokomotornega aparata ter predvsem kroničnih poškodbenih stanj in pretreniranosti (Malina,
2010).
Pri mladih športnikih povprečne starosti, ki so bili dobro trenirani in so v povprečju trenirali
6,5-krat na teden (660 min) tako v ekipnih športih (košarka, rokomet, nogomet, odbojka), v
igrah z loparji (tenis, badminton, namizni tenis) kot v individualnih športih (atletika,
kolesarjenje, kajak-kanu, gimnastika, judo, karate, plavanje in triatlon), so ugotovili, da jih je
bilo 38 % v zadnjem letu vsaj enkrat poškodovanih (Mailsoux, Frisch, Urhausen, Seil in
Theisen, 2013, v Škof, 2016). Ženske in mlade športnice, predvsem vzdržljivostne športnice,
so ob velikih količinah vadbe izpostavljene tveganju ženske športne triade: motnje hranjenja,
motnje menstrualnega cikla in zmanjševanje mineralne gostote kosti. Pri mladostnikih v
zgodnji puberteti zaradi velikih obremenitev (specialnega treninga) in rasti prihaja do vnetja in
natrganin apofize – narastišča kite na kost (Škof, 2016). Zaskrbljujoč je tudi podatek, da so
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motnje hranjenja pri vrhunskih mladih športnikih bolj pogost pojav kot pri običajni mladini, še
posebej pri dekletih (Martinsen in Sundgot-Borgen, 2013, v Bačanac in Škof, 2016). Te so bolj
pogoste v športih, kjer je teža eden ključnih faktorjev uspešnosti (smučarski skoki, ples,
gimnastika, borilni športi ter večina vzdržljivostnih športov). Otroci, izpostavljeni storilnostno
naravnani vadbi in okolju s strani trenerjev in staršev, se znajdejo pod velikimi pritiski, prihaja
do psihičnega nasilja in manipulacij z mladimi športniki (Baker in Cote, 2006, v Škof, 2016).
Prav tako tak sistem dela vzpodbuja zunanjo motiviranost mladih oziroma ego-ciljno
orientiranost. Izpostavljeni so tudi nevarnosti zaostanka v socialnem in psihosocialnem razvoju.
Zaradi intenzivnega treninga in časa, ki ga namenijo temu, so izolirani od vrstnikov, prijateljev
in družine, sočasno pa lahko postanejo preveč odvisni od ljudi, ki so vpeti v njihov šport
(Malina, 2010; Wall in Cote 2007). Vse to dela mlade športnike prestrašene in negotove ter
povzroča stres, zmanjšuje uživanje v športu in pogosto privede do izgorevanja ter posledično
opuščanja športa (Smith, 2010, v Škof, 2016). Gould (2010) ugotavlja, da bolj kot je športna
aktivnost otrok usmerjena v tekmovalnost in bolj kot je specializirana, večja je verjetnost, da
bo prišlo do izgorelosti in osipa mladih iz športa. Wall in Cote (2007) dodajata, da je osip večji
pri tistih, ki začnejo s trenažnim procesom bolj zgodaj.
Zgornje ugotovitve potrjujejo tudi izkušnje iz prakse in številni elitni športniki, ki so v svojo
paradno disciplino prestopili iz drugih športnih panog ter so svoje največje uspehe želi po 25.
letu starosti. Vse več je tudi športnikov, ki so uspešni v dveh različnih športnih panogah v času
članske kariere; veliko je športnikov, ki so nastopili tako na poletnih kot zimskih OI.
Tabela 4: Dinamika postopnega povečevanja vadbenih količin (pogostost in obseg treninga) med
razvojno potjo elitnih športnikov (Güllich in Emrich, 2014)
Število treningov/leto
Število ur treningov/teden

≤ 10 let
100

11-14 let
215

15-18 let
368

22-25 let
545

2,9

7,6

14,1

24,1

Tabela 4 prikazuje primerno število treningov na leto oziroma ur treningov na teden za
posamezne starostne skupine, pridobljene na raziskavi elitnih športnikov. Vidimo, da so
športniki z vsakodnevnim treningom pričeli okrog 18. leta.
Tabela 5: Prikaz razvoja kariere pri elitnem nivoju športnikov in pri nacionalnem nivoju športnikov
v CGS športih (Moesch idr., 2011)
Vključitev v šport
Začetek tekmovanja v izbranem
športu
Popolna specializacija

Elitni nivo športniki
11,4 ± 4,7 let
13,1 ± 4,3 let

Nacionalni nivo športniki
10,1 ± 4,3 leta
12,1 ± 4,3 leta

14,4 ± 6,6 let

12,1 ± 5,5 let

Tabela 5 prikazuje podatke, ki so jih ugotovili Mosech in sodelavci (2011) v študiji, kjer so
primerjali začetke športne kariere ter začetek specializacije nacionalnega in elitnega nivoja
športnikov.
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1.5.

PROBLEMATIKA OSIPA MLADIH ŠPORTNIKOV

Ko govorimo o športu mladih, ne moremo mimo podatkov o visokem deležu osipa. Osip mladih
tekmovalcev je posledica vseh zgoraj opisanih problematik (izbora talentov, zgodnje
specializacije in njenih negativnih posledic) in zaprek, kot so selekcijski postopki, skozi katere
se mora prebiti mladi športnik. Opustitev športa je logično nadaljevanje preresne vadbe,
prepogostih tekmovanj in prevelikih tekmovalnih ambicij v otroških in mladinskih kategorijah,
s čimer je otrokom pogosto odvzeto veselje, spontanost, ustvarjalnost in igrivost, kar vodi k
nižjemu samozaupanju ter slabši samopodobi. Takšno negativno čustveno doživljanje športa in
stres vodita v predčasno zapustitev mladinskega športa (Škof, 2016). Ti posamezniki so lahko
za zmeraj izgubljeni v športu oziroma športni panogi, s katero so se ukvarjali, saj se le redki
vrnejo v rekreativne oblike športa. Atletika (oziroma teki na srednje in dolge proge) kot panoga
s specifičnimi morfološkimi zahtevami, široko mednarodno konkurenco, z nizko finančno
perspektivo in zahtevnimi treningi je tako še toliko bolj podvržena osipu.
Bussmann (1999) osip športnikov opredeljuje kot predčasno zapustitev športa tekmovalcev
oziroma atletov, preden so dosegli svoj športni potencial. V letih, ko tekmovalci zorijo, se
razvijajo in zbirajo potrebne izkušnje za kasnejšo uspešnost, se stopnja osipa stopnjuje, saj so
zahteve športa na vrhunske nivoju vse večje.
Študije poudarjajo tudi povezavo med zgodnjo specializacijo in koncem športne kariere. Študija
Walla in Côtéja (2007) je pokazala, da so tisti mladinski hokejisti, ki so imeli v otroštvu
intenzivne treninge, hitreje zaključili s športno kariero. Enake ugotovitve potrjuje tudi študija
ruskih reprezentančnih plavalcev (Barynina in Vaitsekhovskii, 1992). Plavalci, ki so se
specializirali prej, so potrebovali več časa za dosego mednarodnega statusa in niso dolgo časa
ostali v reprezentanci; s plavanjem so prenehali hitreje kot tisti s pozno specializacijo.
Kakorkoli, zgodnja specializacija vodi v preobremenitvene poškodbe, izgorevanje in predvsem
v predčasen zaključek kariere (Baker, 2003). Še več, pionirski uspeh ni zagotovilo za uspešno
člansko kariero, kar so dokazali na opravljeni študiji na teniških igralcih in kolesarjih, kjer so
ugotovili, da jih manj kot 50 % uspešno napreduje na vrhunsko člansko raven pri teniških
igralcih (Brouwers, Bosscher in Sotiriadou, 2012) oziroma 34 % pri kolesarjih (Schumacher,
Mroz, Mueller, Schmid.in Ruecker, 2006).
V športih pozne specializacije, kot je atletika, triatlon, veslanje in hokej, se vrhunski dosežki
dosegajo po obdobju dozorevanja, ko so glavne fiziološke in morfološke prilagoditve za te
športe že zaključene. Mnoge študije v atletiki poročajo, da je primeren čas za vrhunske oziroma
najboljše dosežke med 24. in 28. letom (Huxley, O`Connor in Larkin, 2017), kar pomeni, da ni
nikakršne potrebe po zgodnji specializaciji. Hkrati se v športih poznejše specializacije
dokazuje, da uspešnost v članskih kategorijah bolj določajo količina, kakovost in specifičnost
treninga po 18. letu starosti.
Tabela 6: Ocena števila udeležencev v petih organiziranih ekipnih športih v Združenih državah
Amerike od otrok do vrhunskega nivoja (Malina, 2010).
ŠPORT
Košarka

STAROST/NIVO
Mladostniki 6-17 let
Srednješolske ekipe
Univerzitetne ekipe

MOŠKI
6.231.000
541.130
15.874
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ŽENSKE
3.790.000
451.600
14.445

Nogomet

Baseball

Softball

Ameriški nogomet

NBA/WNBA
Mladostniki 6-17 let
Srednješolske ekipe
Univerzitetne ekipe
MLS 12 ekip
Mladostniki 6-17 let
Srednješolske ekipe
Univerzitetne ekipe
MLB 30 ekip
Mladostniki 6-17 let
Srednješolske ekipe
Univerzitetne ekipe
Mladostniki 6-17 let
Srednješolske ekipe
Univerzitetne ekipe
NFL 31 ekip

440
5.400.000
330.044
18.221
268
6.836.000
453.055
25.938
1200

208
4.190.000
270.273
18.188

1.339.000
344.414
15,157
2.867.000
1.029.435
57.593
1643

V tabeli 6 vidimo prikaz selekcije in osipa mladih ameriških športnikov v različnih ekipnih
športih do elitnega nivoja tekmovanj. V košarki beležijo več kot 6 milijonov mladostnikov, ki
se ukvarjajo s košarko, vendar skozi selekcijo do najvišjega tekmovalnega nivoja v košarki, tj.
NBA liga v ZDA, pride le 440 posameznikov, kar je veliko manj kot 1 % (0,07 ‰).
Tako kot vključevanje v šport je tudi osip oziroma opuščanje športa med mladimi sestavni del
tega procesa. Osip v nemških klubih, kot navajata Brettschneider in Sach (1996, v Bačanac in
Škof, 2016) znaša pri 8-letnikih 16 %, pri 10-letnikih 24 %, pri 18-letnikih pa kar 47 %. Osip
mladih v športu začne resneje naraščati po treh ali štirih letih vključenosti otrok v šport, kar je
najpogosteje okrog starosti 14 let (Laakso, Talema in Yang, 1996). Visoka zahtevnost in
zgodnja specializacija vadbe zmanjšata notranjo motivacijo, povečata izgorelost mladih
športnikov ter povečata osip (Gould, 2010). Osip je večji pri tistih, ki so začeli trenirati bolj
zgodaj (Wall in Cote 2007). Praksa v slovenskem športu prav tako kaže, da pri 14. letih starosti
pride do prvega izrazitega osipa, tj. na prehodu iz osnovne v srednjo šolo. Drugi val osipa je
izražen okrog 18.-19. leta ob zaključku srednje šole pri prehodu na fakulteto; do takrat s
tekmovalnim športom po nekaterih ocenah preneha do 75 % mladih (Bačanac in Škof, 2016),
kar je povezano z menjavo okolja, s povečanjem zahtevnosti šolanja in treningov, premajhno
podporo in z menjavo osebnih interesov. Takšen proces lahko zaznamo tudi v slovenski atletiki,
predvsem v tekih na dolge proge, kjer v članski kategoriji tekmuje le nekaj posameznikov. V
ženskih kategorijah se na državnih prvenstvih na posamezno disciplino le redko zbere več kot
pet članskih tekmovalk, še posebej v tekih na 5000 m, 10.000 m in 3000 m z zaprekami.
Nekoliko drugačna slika je v dveh najdaljših razdaljah ter v cestnih tekih, kjer se je množičnost
povečala s popularizacijo teka kot rekreativne dejavnosti. Tudi število tekmovalcev oziroma
kandidatov za normo za največja tekmovanja je večje, tako pri ženskah kot pri moških.
Zanimivo je, da kakovost rezultata prav v teh disciplinah najbolj strmo pada.
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Tabela 7: Razlogi opuščanja klubske športne aktivnosti med mladimi v Nemčiji (Brettschneider in
Sach, 1996, v Bačanac in Škof, 2016)

Razlogi za opuščanje klubske športne dejavnosti med mladimi (%)
Izguba interesa za športno vadbo
19
Pomanjkanje časa za šport
17
Nesporazumi s trenerjem
8
Slabi odnosi v skupini
6
Težave v šoli
4
Poškodbe
3
Slabi pogoji za vadbo
2
Drugi hobiji
2
V tabeli 7 vidimo navedene glavne razloge za osip oziroma zapuščanje športa v Nemčiji, ki so
zelo skladni z navedenimi razlogi drugih študij, kjer navajajo, da je eden glavnih razlogov za
zapustitev športa sprememba interesov, poškodbe ter nesporazumi v skupini in s trenerjem.

Slika 4: Prikaz stopnje vključenosti mladih v šport in njihova stopnja osipa (ločeno po spolu) na
Finskem (Laakso idr. 1996)

Slika 4 prikazuje stopnjo, do katere se mladi na Finskem v različnih starostnih obdobjih
vključujejo v dejavnosti športnih klubov, ostanejo in opustijo izbrani šport. Uporabljeno merilo
je udeležba enkrat tedensko. Podatki so na voljo za mlade od 9. do 27. leta starosti. Približno 5
% deklet in 20 % fantov je postalo članov športnih klubov do 9. leta. Vstop v športne klube je
največji med 9. in 12. letom starosti, a se v istem časovnem obdobju prične tudi osip. Le-ta se
pri dekletih očitno poveča med 12. in 15. letom, pri fantih med 15. in 18. letom starosti.
Približno 54 % 12-letnih dečkov sodeluje v tekmovalnem športu, a je pri 18. letih med njimi v
šport vključenih le še 34 %; pri dekletih jih od 41 % sodelujočih 12-letnic po štirih letih v športu
ostaja le še 16 %. Članstvo v športnih klubih se znižuje s starostjo, vendar se mnogi pridružijo
tudi med 18. in 21. letom starosti (povzeto po Laakso idr., 1996). V glavnem se število članov
v klubih ne spreminja veliko glede na starostno strukturo (približno 10-15 % pri dekletih in 1520 % fantih), drži pa, da se otroci znotraj kluba hitro menjajo, pridejo in odidejo. Vključenost
v šport in stopnja osipa sta pomembno povezana s stopnjo telesne dejavnosti očetov in
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stanovanjskim okoljem, v katerem živijo mladi športniki, so ugotovili Laakso in sodelavci
(1996).
Tarbotton (2001) je poročal, da samo 25 % avstralskih elitnih atletov, predstavnikov mladinskih
reprezentanc, po končani srednji šoli nadaljuje z atletiko na najvišji ravni. 47 % mladinskih
reprezentantov v Avstralij zastopa državo tudi na članskih mednarodnih tekmah. Z dviganjem
nivoja prihaja do povečevanja osipa atletov, kar povzroča probleme pri izboru oziroma sestavi
reprezentance, saj je število tekmovalcev omejeno in kakovostno pogojeno.
Pregled literature kaže na dokaj velik osip med mladimi obetavnimi tekmovalci v atletiki. Ek
(1977, v Enoksen 2011) je odkril, da 90 % deklet in 75 % fantov znotraj mladih elitnih švedskih
atletov opusti atletiko v začetnih petih letih. Vaeyens idr. (2009), Bussmann in Alfermann
(1994) ter Shibli in Barrett (2011) so ugotovili, da stopnja osipa med nemškimi in britanskimi
elitnimi atleti znaša med 50 in 60 %, medtem ko so raziskovalci v Belgiji (Vanden Auweele,
De Martelaer, Rzewnicki in Wylleman, 2004) ugotovili, da okrog 80 % atletov ne doseže
vrhunskega članskega rezultata. Med finskimi mladimi atleti je le eden izmed skupine 90
atletov, ki so pričeli s specializiranim treningom med 11. in 13. letom, prišel v sam državni vrh
po 10 letih treninga (Enoksen, 2011). Enoksen (2011) je ugotovil, da je pri ženskah osip večji
kot pri moških ter da je le-ta najvišji v starosti 17 let. Še en razlog, zakaj se dekleta odločijo
prenehati s športom, je povezan s tradicionalnim mišljenjem glede delitve vlog med spoloma
(Lippe, 1976); dojemanje le-tega ima velik vpliv na otrokove interese že v starosti 12 let
(Greendorfer in Ewing, 1981; Hasbrook, 1986; v Enoksen 2011). V puberteti je socialni položaj
zelo odvisen od vedenjskih pričakovanj prijateljev; družba pričakuje, da dekleta kažejo ženske
lastnosti. Športna vloga je označena kot agresivna, drzna, samozadostna in visoko
zmogljivostna (Harter, 1993). Fasting (1996) pravi, da dekleta doživijo konfliktno situacijo v
zvezi z žensko vlogo v družbi, še posebej v puberteti, kar se lahko zgodi ob rekrutaciji deklet
za »moške« tehnične discipline, kot so meti (Enoksen, 1985, 2002; povzeto po Enoksen, 2011).
V longitudinalni študiji od leta 1975 do leta 2000, ki je vključevala 300 talentiranih Norveških
atletinj (98) in atletov (202), starih med 14 in 18 let, v 10 različnih atletskih disciplinah in s
potencialom za vrhunske dosežke, so znanstveniki spremljali osip športnikov skozi različna
obdobja kariere. Atlete so razdelili glede na njihove najboljše rezultate v pet kakovostnih
skupin. Iz celotnega vzorca je študijo leta 2000 končalo le še 20 atletov (6,6 %), starih med 39
in 43 let. V letu 1983 se je odzvalo 256 atletov in atletinj. Z atletiko se jih je ukvarjalo le še 170
(56,6 %; n=300), stari med 22 in 26 let, kar je optimalno za vrhunski trening, a težavno za
atletovo prihodnost (Bussmann, 1995; Enoksen, 2002; v Enoksen, 2011). V letu 1989 se je na
vprašalnik odzvalo 179 atletov, aktivnih le še 106 atletov (35,5 %; n=300), starih med 28 in 32
let. Ob pogledu na vrednosti osipa med trajanjem študije je razvidno, da med skupino žensk in
moških ni bilo statistično pomembne razlike. Vrednosti so se tekom časa večale, bolj pri
ženskah. Rezultati znotraj skupin so pokazali, da je osip pri ženskah večji kot pri moških. Z
intervjujem so v vseh letih poteka študije spremljali razloge za opustitev ukvarjanja s atletiko.
Trije najpomembnejši razlogi so bili: (1) poškodbe (24,3 %); (2) šolske prioritete (21,4 %); (3)
izguba motivacije (20,7 %).
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Tabela 8: Razlogi opustitev, kot so jih navedli atleti, ki so prenehali s tekmovalnim športom
(Enoksen, 2011)
RAZLOGI ZA
OPUSTITEV ŠPORTA
Poškodbe
Šolske obveznosti
Pomanjkanje motivacije
Socialni faktorji
Ostali športi
Delo
Ostali razlogi
SKUPNO
*P = < 0,05

1983
Št.
40
38
32
16
9
6
29
170

Delež (%)
14,5*
13,8*
11,6*
5,8
3,3
2,2
10,5
61,6

1989
Št.
27
21
25
8
5
5
15
106

Delež (%)
9,8*
7,6*
9,1*
2,9
1,8
1,8
5,4
38,4

SKUPNO
Št.
Delež (%)
67
24,3
59
21,4
57
20,7
24
8,7
14
5,1
11
4,0
44
15,9
276
100

V tabeli 8 so prikazani podatki, ki so bili pridobljeni v longitudinalni študiji norveških atletov.
Preko vprašalnika in intervjujev so prišli do navedenih najpogostejših razlogov za opustitev
ukvarjanja z atletiko. V obeh letih izvedbe vprašalnika (1983 in 1989) so se na prvem mestu za
opustitev atletike zvrstile poškodbe, v prvem letu s 14,5 % in v drugem letu z 9,8 % deležem.
Baker (2003) za najpogostejši razlog za opustitev oziroma za osip v atletiki navaja prehitro
osredotočenost programov treninga na zgodnjo specializacijo. Lippe (1976) je ugotovil, da je
osip pri norveških mladih atletinjah najvišji pri 16 letih. Dva glavna vzroka za to so bile
poškodbe in šolske/službene obveznosti. Prav tako je Naesje (1985, v Enoksen, 2011) ugotovil,
da je 82,2 % bivših norveških atletskih prvakov v skupini 12-13 let prenehalo tekmovati po 10
letih; najpogostejši vzroki za to so bili (1) tekmovanja v drugi športni panogi, (2) pomanjkanje
napredka v atletiki, (3) pomanjkanje motivacije, (4) pomanjkanje časa zaradi šolskih obveznosti
oziroma drugih interesov. Bussmanova (1995; v Enoksen, 2011) je pri mladih talentiranih
atletinjah identificiral nekaj najbolj stresnih dejavnikov, ki so vplivali na zapustitev atletike: (1)
profesionalne prepreke, (2) negativne osebne izkušnje, (3) sprememba interesov, (4)
pomanjkanje podpore s strani pomembnih posameznikov ter (5) negativno socialno okolje.
Skozi pregled zgornjih študij je težavno izpostaviti le en najpomembnejši razlog za osip v
atletiki, prav tako je težko med seboj primerjati rezultate študij zaradi neenakih spremenljivk
(starost, spol, stopnja tekmovalne uspešnosti, športni kontekst). Dokumentiranje razlogov za
osip v športni udeležbi v glavnem temelji na kvantitativnih raziskavah. Le nekaj je študij, ki so
poskušale identificirati faktorje, ki vplivajo na kariero atleta, z longitudinalnim in s
kvalitativnim pristopom (Enoksen, 2011).

Naloga obravnava problematiko osipa mladih športnikov v tekmovalnem športu otrok in
mladine. Namen naloge je ugotoviti stopnjo osipa med mladimi »najbolj perspektivnimi« atleti
tekači v Sloveniji (v starosti od 10. do 15. leta – pionirji). Ugotoviti želimo, koliko pionirjev
uspe doseči vidnejše rezultate med člani na nacionalni in mednarodni ravni ter preveriti, ali
obstajajo kakšne razlike med najuspešnejšimi fanti in dekleti v osipu ter uspešnosti v članskih
kategorijah. Poleg tega želimo iz pregleda literature in pridobljenih rezultatov najti
najpogostejše razloge za predčasno opustitev tekmovalnega športa oziroma atletike.
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1.8.

CILJI IN HIPOTEZE

Na osnovi predmeta in problema ima diplomska naloga sledeča glavna cilja:
1. Ugotoviti stopnjo osipa med mladimi »najbolj perspektivnimi« atleti tekači v Sloveniji (v
starosti od 10. do 15. leta (pionirji).
1.1 Ugotoviti, koliko pionirjev uspe doseči vidnejše rezultate med člani na nacionalni
in mednarodni ravni:
a) uvrstitev med 10 najboljših članov v Sloveniji po rezultatu v posamezni
disciplini v kateremkoli letu v starosti 20 ali več let,
b) uvrstitev med 30 najboljših atletov vseh časov v Sloveniji v posamezni
disciplini,
c) doseči državni rekord v različnih kategorijah (U18, U20, absolutno),
d) uvrstitev na večja mednarodna tekmovanja (EP/SP/OI) v različnih
kategorijah.
1.2 Prav tako pa smo želeli preveriti:
a) ali prihaja do razlik v velikosti osipa (v %) med starostno skupino pionirji
(starost
do 15 let) in mlajšimi pionirji (skupina 11 do 13 let),
b) ali prihaja do razlik v velikosti osipa (v %) med obema spoloma,
c) ali se delež v uspešnosti v članski kategoriji razlikuje glede na
uspešnost/rezultate
posameznikov v pionirski kategoriji.
2. Iz pregleda literature in pridobljenih rezultatov oblikovati zaključke o smotru zgodnje
specializacije v atletiki ter najti najpogostejše razloge za predčasno opustitev tekmovalnega
športa oziroma atletike.
Zastavili smo si naslednje hipoteze:
Hipoteza 1: Osip med mladimi slovenskimi perspektivnimi tekači je do članske kategorije
(starost 20 let) večji od 50% (vzorec B).
Hipoteza 2: Pionirji, ki se še posebej mladi (starost med 11 in 13 let) pojavijo med
perspektivnimi tekači, bodo v več kot 75 % predčasno zaključijo športno pot (vzorec C).
Hipoteza 3: Osip med najboljšimi pionirskimi tekači in tekačicami je manjši od 50 % (vzorec
D).
Hipoteza 4: Najuspešnejša dekleta v pionirskih kategorij so kasneje v članskih kategorijah na
nacionalni ravni bolj uspešna od najuspešnejših fantov v pionirskih kategorijah (vzorec
D).
Hipoteza 5: Najuspešnejša dekleta v pionirskih kategorij so kasneje v članskih kategorijah na
mednarodni ravni bolj uspešna od najuspešnejših fantov v pionirskih kategorijah (vzorec
D).
Hipoteza 6: Na največja mednarodna mladinska in članska tekmovanja (EP/SP/OI) se uspe
uvrstiti manj kot 5 % vseh izbranih pionirjev (vzorec B).
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Hipoteza 7: Na največje atletsko tekmovanje, OI, se uspe uvrstiti manj kot 1 % perspektivnih
pionirjev (vzorec B).
Hipoteza 8: Tekači v pionirskih tablicah, razvrščeni od 1. do 5. mesta, so manj uspešni pri
razvoju članske kariere kot pionirji, razvrščeni od 6. do 10. mesta in od 11. do 15. mesta
(vzorec B).
Hipoteza 9: Tekači v pionirskih tablicah, razvrščeni od 1. do 5. mesta, se v manjšem deležu
uvrstijo med 10 najboljših rezultatov po tablicah v katerikoli disciplini v kateremkoli letu,
stari 20 ali več let, kot tekači razvrščeni od 6. do 10. mesta in od 11. do 15. mesta (vzorec
B).
Hipoteza 10:Tekači v pionirskih tablicah, razvrščeni od 1. do 5. mesta, se v manjšem deležu
uvrstijo med 30 najboljših rezultatov/atletov po tablicah vseh časov Slovenije kot tekači
razvrščeni od 6. do 10. mesta in od 11. do 15. mesta (vzorec B).
Hipoteza 11: Tekači v pionirskih tablicah, razvrščeni od 1. do 5. mesta, se v večjem deležu
uvrstijo na mednarodna tekmovanja kot pionirji, razvrščeni od 6. do 10. mesta in od 11.
do 15. mesta (vzorec B).
Hipoteza 12: Pionirji mlajši od 14 let, razvrščeni v pionirskih tablicah od 1. do 5. mesta, so na
nacionalni ravni manj uspešni kot tekači razvrščeni od 6. do 10. in od 11. do 15. mesta
(vzorec C).
Hipoteza 13: Pionirji, mlajši od 14 let, razvrščeni v pionirskih tablicah od 1. do 5. mesta, so na
nacionalni ravni manj uspešni kot tekači razvrščeni od 6. do 10. in od 11. do -15. mesta
(vzorec C).
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2. METODE DELA
2.1.

VZOREC

V raziskavo smo preko pregleda tablic Atletske zveze Slovenija, kjer so zabeleženi vsi najboljši
rezultati registriranih tekmovalcev na Atletski zvezi v posameznem letu za posamezno
disciplino, od leta 1993 do leta 2011 vključili podatke o 627 atletih, starih med 10 in 15let –
pionirji (za tablice 1993 so pionirji letnik 1978 in mlajši; za tablice 2011 so pionirji letnik 1996
in mlajši), ki so tekmovali v disciplinah od 400 m naprej do 5000 m oziroma 10.000 m, saj so
pionirjem prepovedana tekmovanja na 21 km in 42 km. Za vsako leto pionirjev smo glede na
odtečen rezultat iz vsake discipline izbrali le 10-15 najboljših pionirjev po tablicah (v nekaterih
disciplinah, kjer so tekmovanja redkejša, tudi manj).
Podatke smo na podlagi osnovnega vzorca, ki je zajemal 1731 pionirskih rezultatov, katerega
smo dobili pod zgoraj opisanim postopkom, uredili v štiri različne vzorce:
1.) Vzorec A predstavlja osnovno zbirko podatkov (1731 pionirskih rezultatov), kjer se
lahko isti tekmovalci pojavijo večkrat v različnih letih in disciplinah;
2.) Vzorec B predstavljajo pionirji (627 tekačev), kjer se vsak tekmovalec pojavi le s svojim
najboljšim rezultatom, izbran po spodaj opisanem postopku filtriranja;
3.) Vzorec C predstavljajo pionirji (146 tekačev), ki so se uvrstili med najboljših 15
pionirjev v letniku v posamezni disciplini mlajši kot 14 let, torej veliko pred njihovo
zadnjo pionirsko sezono (tekmovalci so bili filtrirani po spodaj opisanem postopku);
4.) Vzorec D predstavlja 15 najboljših rezultatov od leta 1993 do 2011 izmed pionirjev (144
rezultatov) in pionirk (136 rezultatov) v posamezni disciplini od 400 m do 5000 m ter
2000 m zapreke. V nekaterih disciplinah ni bilo možno pridobiti 15 najboljših rezultatov,
predvsem pri pionirkah 1500 m, 2000 m zapreke in 5000 m ter pri pionirjih 1500 m
zapreke. Iz dobljenih rezultatov za pionirke in pionirje, kjer so se določeni posamezniki
pojavili več kot enkrat, smo s postopkom filtracije dobili 78 različnih pionirjev in 63
različnih pionirskih tekmovalk, skupaj 141 tekmovalcev.
Pri pridobitvi vseh treh zgoraj opisanih vzorcev (B, C in D) iz vzorca A smo izvedli filtracijo
pionirskih tekmovalcev, ki so se v vzorcu pojavili več kot enkrat, po naslednjem postopku
(saj so se nekateri izredno perspektivni tekači, pojavili tudi več kot 15-krat v vzoru
rezultatov A):
1.) udeležba na večjem mednarodnem članskem tekmovanju v posamezni disciplini
(EP/SP/OI);
2.) uvrstitev med 30 najboljših članov vseh časov v Sloveniji v posamezni disciplini;
3.) uvrstitev med 10 najboljših članov v posamezni disciplini v katerikoli sezoni kot član;
4.) razvoj članske kariere;
5.) udeležba na večjem starejšem mladinskem mednarodnem tekmovanju v posamezni
disciplini;
6.) ali je disciplina, v kateri se tekmovalec pojavi, olimpijska disciplina;
7.) najboljši časovni dosežek iz posamezne discipline, v kolikor se pojavi večkrat v isti
disciplini;
8.) glede na uvrstitev v posamezni disciplini v tablicah med pionirji, torej v kateri disciplini
je imel boljšo uvrstitev.
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Glede na zgornje izpolnjevanje kriterijev filtracije rezultatov pri določenem posamezniku, ki se
je v več letih v več disciplinah pojavil med 15 najboljših pionirjev, smo tako dobili tisti njegov
optimalen rezultat/disciplino, katerega smo kasneje upoštevali pri obdelavi podatkov
posamezne zbirke podatkov.

2.2.

POSTOPEK

Podatke smo pridobili s pregledom tablic in liste rekordov Atletske zveze Slovenije, ki so
objavljene na spletni strani Atletske zveze, in v vsakoletnih ali večletnih letopisih, ki jih izdaja
Atletska zveza. Iz zgoraj omenjenih tablic od leta 1993 do leta 2011 smo z izpisovanjem
pionirjev po letnici rojstva (1978-1996) pridobili 627 različnih pionirskih tekmovalcev v tekih
(od 400 m do 10.000 m), kar pomeni približno 33 pionirjev na posamezen letnik rojstva.
Ta vzorec tekmovalcev smo primerjali s bazo članskih tekmovalcev v disciplinah od 400 m do
10.000 m iz tablic iz leta 1998, ko so člani postali prvi izpisani pionirji (1978), do leta 2017 in
tako pridobili podatke o napredovanju pionirjev do članske kategorije. Prav tako smo pri
pregledu članskih tablic pogledali, koliko teh pionirskih tekmovalcev se je po 19. letu uvrstilo
med 10 najboljših članov v zgoraj omenjenih tekaških disciplinah v kateremkoli letu članske
kariere. S pregledom tablic najboljših slovenskih rezultatov vseh časov, kjer so do vključno leta
1991 upoštevani rezultati atletov, ki so bili registrirani člani slovenskih atletskih organizacij
(klubov) po sprejetju AZS v IAAF (25.02.1992), so v tablicah upoštevani samo atleti, ki so
slovenski državljani (Tablice najboljših Slovenskih atletov vseh časov, 2016), smo pridobili
podatek, koliko tekmovalcev iz vzorca 627 pionirjev se je uvrstilo na seznam 30 najboljših
rezultatov v posamezni tekaški disciplini. Za vsakega od 627 pionirjev smo pogledali, ali je v
teh letih bil nosilec kakršnegakoli pionirskega, mladinskega ali članskega rekorda v disciplinah
od 400 m do 10.000 m. Prav tako smo pregledali sezname tekmovalcev, ki so se v teh letih
(1995-2017) udeležili velikih tekmovanj v starejši mladinski konkurenci U20 (starejše
mladinsko EP/SP), mlajši članski konkurenci U23 in absolutni članski konkurenci (člansko
EP/SP/OI). V pregled nismo vključili mlajših mladinskih mednarodnih tekmovanj, saj se SP za
mlajše mladince (U18) organizirajo od leta 2001 in EP od 2016, kar pomeni, da ne zajemajo
celotne populacije, vključene v naš vzorec. Sezname smo pridobili na spletnih straneh IAAF in
EAAF.
Za vsakega tekmovalca smo preverili 11 različnih spremenljivk, ki opisujejo problematiko
osipa ter kažejo tekmovalno uspešnost posameznika. Poleg le-teh smo beležili še podatke o
mestu, doseženem na pionirskih tablicah od 1. do 15. mesta, in če je rezultat dosežen v
olimpijski disciplini ali ne.
Zaradi izredno velike količine in počasne obdelave podatkov (skoraj vse spremenljivke je bilo
treba ročno preveriti v letopisih AZS ali na straneh IAAF oziroma EAAF, smo se omejili le na
moški del tekačev in izpustili sprinterske discipline. Pri dekletih smo zbrali le podatke o
najuspešnejših pionirkah, vključenih v vzorec D, po enakem postopku kot pri fantih.
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2.3.

STATISTIČNA ANALIZA

Analizo podatkov smo izvedli s pomočjo programov Microsoft Excel in s statističnim
programskim paketom SPSS (IBM SPSS, Statistics data editor, 23.0, ZDA) kjer smo izvedli
prikaz osnovne statistike s kontigenčnimi tabelami in preverjanje povezanosti z dvosmernim
hi-kvadrat testom. Pridobljene rezultate smo prikazali ločeno glede na posamezne
spremenljivke v tabelah ter grafikonih v odstotkih in frekvencah. Vse obdelave smo izvedli pri
stopnji tveganja 5 %.
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3.

REZULTATI

V raziskavi smo na osnovi vzorca A (1731 rezultatov in 627 različnih posameznikov) s
postopkom filtracije izdelali 3 manjše vzorce. Rezultati so zato predstavljeni v treh različnih
delih glede na analizo podatkov tekmovalcev posameznega vzorca.
Prvi del predstavlja rezultate, ugotovljene na vzorcu B, kjer smo rezultate razdelili v štiri
kategorije, in sicer: (1) nivo osipa in uspešnost na nacionalni ravni; (2) uspešnost na mednarodni
ravni; (3) rekorderji; (4) uspešnost v članski kategoriji na nacionalni in mednarodni ravni glede
na mesto razvrstitve v pionirskih tablicah. Uspešnost predstavlja število uvrščenih
posameznikov v posamezno kategorijo uspešnosti, tj. zgolj DA, NE. Na tem vzorcu smo
preverili hipoteze 1, 6, 7, 8, 9, 10 in 11 ter predstavili še nekatere druge zanimive podatke.
V drugem delu so predstavljeni rezultati, pridobljeni na vzorcu C, ki ga predstavljajo
tekmovalci, mlajši od 14 let, ki so se uvrstili med 15 najboljših pionirjev po tablicah v
posamezni disciplini. Rezultati so predstavljeni v štirih enakih kategorijah, kot pri vzorcu B.
Na tem vzorcu smo preverili veljavnost hipotez 2, 3 in 4.
Tretji del predstavlja rezultate, pridobljene pri primerjavi uspešnosti najuspešnejših pionirk in
pionirjev. Vzorca smo primerjali v stopnji osipa ter uspešnosti na nacionalni in mednarodni
ravni. S tem smo preverili hipoteze 3, 4 in 5.
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3.1.

VZOREC B (vsi zajeti pionirji)

V empirično raziskavo problematike osipa mladih tekačev v tekih na srednje in dolge proge v
Sloveniji smo zajeli 627 pionirjev, starih 15 let ali manj. Na spodnji sliki 5 je prikaza njihova
porazdelitev glede na tekmovalno disciplino, ki smo jo dobili na podlagi filtriranja in iskanja
najbolj optimalnega rezultata za posameznega tekmovalca (predvsem pri posameznikih, ki so
imeli v vzorcu A več rezultatov v isti disciplini v različnih letih ali različnih disciplinah v istem
letu).

Slika 5: Porazdelitev vzorca 627 pionirjev, vključenih v raziskavo glede na glavno tekmovalno
disciplino za vsakega posameznika

Iz slike 5 je razvidno, da število izbranih tekmovalcev v disciplini 400 m močno izstopa. Do
tega je prišlo zaradi specifičnosti discipline in nezajetosti discipline 300 m pri pionirjih, kar bi
pomenilo večjo porazdelitev tekmovalcev med dve sorodni disciplini, kot je to vidno v ostalih
disciplinah (npr. 1500 m in 2000 m). Zelo malo je tekmovalcev iz disciplin z zaprekami, saj leti v pionirskih kategorijah zelo redko tekmujejo v teh disciplinah. Nekoliko višje deleže imajo
olimpijske discipline, najverjetneje zaradi enega izmed kriterijev v filtraciji vzorca, s katerim
smo dali prednost olimpijskim disciplinam. Za vsakega tekmovalca je prikazana zgolj najboljša
tekmovalna disciplina, v kateri je tekmoval kot pionir ali član.
Tabela 9: : Porazdelitev vzorca B, 627 pionirjev glede na starost posameznikov
LETA
11
12
13
14
15
SKUPAJ

STAROST
ŠTEVILO
1
12
37
89
488
627
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ODSTOTKI (%)
0,2
1,9
5,9
14,2
77,8
100

Kot je razvidno iz tabele 9, v vzorcu B prevladujejo pionirji, stari 14 in 15 let; skupaj
predstavljajo 92 % vzorca, kar ponazarja, kako pomembna je starost v tem segmentu
mladinskega športa.
Tabela 10: Prikaz porazdelitve vzorca perspektivnih pionirjev glede na letnik tablic, iz katerih so
bili izbrani, in letnik rojstva
L. TAB:
ŠT.
%
L. TAB:
ŠT.
%
L. ROJ.
ŠT.
%
L. ROJ.
ŠT.
%

1993
30
4,8
2003
32
5,1
1978
24
3,8
1988
32
5,1

1994
31
4,9
2004
28
4,5
1979
26
4,1
1989
30
4,8

1995
44
7,0
2005
36
5,7
1980
40
6,4
1990
29
4,6

1996
32
5,1
2006
38
6,1
1981
31
4,9
1991
42
6,7

1997
35
5,6
2007
22
3,5
1982
36
5,7
1992
24
3,8

1998
35
5,6
2008
38
6,1
1983
42
6,7
1993
37
5,9

1999
30
4,8
2009
41
6,5
1984
33
5,3
1994
43
6,9

2000
36
5,7
2010
30
4,8
1985
36
5,7
1995
38
6,1

2001
33
5,3
2011
35
5,6
1986
29
4,6
1996
38
6,1

2002
21
3,3
SKUPAJ
627
100
1987
17
2,7
SKUPAJ
627
100

V tabeli 10 je prikazana primerjava porazdelitve vzorca perspektivnih pionirjev glede na letnik
rojstva in letnik tablic, iz katerih so bili izbrani posamezniki. Največ posameznikov je bilo
izbranih iz tablic 1995, medtem ko je po letniku rojstva bilo največ izbranih posameznikov iz
generacije 1994.
3.1.1 Osip in nacionalna uspešnost
Na zgoraj opisanem vzorcu pionirskih tekmovalcev smo prišli do ugotovitev, ki so podrobneje
predstavljene v tabeli 14 in na sliki 6.

Slika 6: Stopnje osipa med slovenskimi nadarjenimi pionirskimi tekači na srednje in dolge proge
do prihoda v člansko konkurenco

38

Iz slike 6 je razvidno, da je do članov napredovalo le 157 posameznikov, kar predstavlja 25 %
celotnega vzorca pionirjev, stopnja osipa je bila 75 %. Od tega se je med 10 najboljših članov
v eni izmed disciplin v članski karieri v kateremkoli letu uspelo uvrstiti 76 posameznikom, tj.
48,4 % vseh tistih, ki so imeli člansko kariero (12,1 % celotnega vzorca). Več kot polovica je
takšnih, ki se v članski karieri niso uspeli uvrstiti v tablice med 10 najboljših članov v
kateremkoli letu kot člani.
Tabela 11: Prikaz stopnje osipa slovenskih pionirjev ter njihova uspešnost v članski karieri na
nacionalni ravni

Pionirji vzorec B
Med 10 najboljših
članov v eni iz med
disciplin v
kateremkoli letu kot
član
Med 30 najboljših
rezultatov/atletov
vseh časov v eni
izmed disciplin

DA
(%)
DA
(% članska k.)
NE
(% članska k.)
SKUPAJ
(% članska k.)
DA
(% članska k.)
NE
(% članska k.)
SKUPAJ
(% članska k.)

ČLANSKA KARIERA
DA
NE
157
470
25
75
76
0
48,4
0
81
470
51,6
100
157
470
100
100
35
2
22,3
0,4
122
468
77,7
99,6
157
470
100
100

SKUPAJ
627
100
76
12,1
551
87,9
627
100
37
5,9
590
100
627
100

S pregledamo tablic (Tablice najboljših Slovenskih atletov vseh časov), kjer je za vsako
disciplino zbranih 60 ali več najboljših slovenskih rezultatov, smo ugotovili (tabela 11), da se
je iz našega vzorca med 30 najboljših rezultatov vseh časov v eni iz med disciplin uspelo uvrstiti
35 posameznikom, 22,3 % tistih s člansko kariero ali 5,9 % posameznikov celotnega vzorca.
3.1.2 Uspešnost na mednarodni ravni
Na mednarodni ravni, kamor sodijo starejša mladinska EP in SP, mlajša članska EP, članska
EP in SP ter olimpijske igre, se je celokupno uspelo uvrstiti 30 tekmovalcem od skupaj 627, od
tega je 28 tekmovalcev razvilo člansko kariero (slika 7).
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Slika 7: Prikaz uvrstitev pionirjev na mednarodna tekmovanja glede na razvoj članske kariere
Tabela 12: Uspešnost udeležbe izbranih pionirjev na mednarodnih tekmovanjih v različnih
starostnih kategorijah in nivojih zahtevnosti (EP, SP, OI)

Udeležba na
starejšem
mladinskem (U20) EP
ali SP

Udeležba na mlajšem
članskem (U23) EP

Udeležba na članskem
EP ali SP

Udeležba na OI

DA
(% članska k.)
NE
(% članska k.)
SKUPAJ
(% članska k.)
DA
(% članska k.)
NE
(% članska k.)
SKUPAJ
(% članska k.)
DA
(% članska k.)
NE
(% članska k.)
SKUPAJ
(% članska k.)
DA
(% članska k.)
NE
(% članska k.)
SKUPAJ
(% članska k.)

ČLANSKA KARIERA
DA
NE
24
2
15,3
0,4
133
468
84,7
99,6
157
470
100
100
9
0
5,7
0
148
470
94,3
100
157
470
100
100
13
0
8,3
0
144
470
91,7
100
157
470
100
100
5
0
3,2
0
152
470
96,8
100
157
622
100
100

SKUPAJ
26
4,1
601
95,9
627
100
9
1,4
618
98,6
627
100
13
2,1
614
97,9
627
100
5
0,8
622
99,2
627
100

V tabeli 12 so prikazane uvrstitve pionirskih tekmovalcev, ki so ali niso razvili članske kariere,
na največja mednarodna tekmovanja glede na posamezne kategorije (U20, U23 in absolutno)
ter nivo tekmovanj (EP, SP, OI), pri čemer se olimpijske igre smatrajo za najvišji nivo
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tekmovanja v atletiki. Na mladinska SP in EP se je skupaj uspelo uvrstiti 26 tekmovalcem, kar
znaša 4,1 % vzorca pionirjev, od teh dva nista razvila članske kariere. Na članska EP in SP se
je uspelo uvrstiti 13 različnim tekmovalcem iz našega vzorca pionirjev, kar pomeni 2,1 %
uspešnost celotnega vzorca. Le-ta je višja od uspešnosti uvrstitev na mlajša članska EP, kjer je
to uspelo 9 tekmovalcem oziroma 1,4 % vzorca. Na olimpijske igre se je uspelo uvrstiti manj
kot 1 % zajetega vzorca.
3.1.3. Rekorderji
Skupno je bilo v vzorec zajetih 23 različnih rekorderjev (skupno je bilo zajetih le 32 rekordov,
saj so nekateri posamezniki rekorderji v različnih obdobjih), 15 (65,2 %) jih je razvilo člansko
kariero, 8 (34,8 %) jih je zaključilo z atletiko pred pričetkom članske kategorije (slika 8). Prav
tako smo ugotovili, da od štirih članskih rekorderjev nihče ni bil pionirski rekorder, so pa bili
mladinski rekorderji.

Slika 8: Razvoj članske kariere pionirskih in mladinskih rekorderjev

Slika 8 prikazuje številski in relativni delež (%) rekorderjev, ki so uspeli razviti člansko kariero
ter delež tistih, ki z njo niso nadaljevali (osip).
Tabela 13: Prikaz števila rekorderjev v posamezni kategoriji in njihov prehod v člansko kategorijo

Pionirski rekorder
(U16)

DA
(% članska k.)
NE
(% članska k.)
SKUPAJ
(% članska k.)
DA

ČLANSKA KARIERA
DA
NE
5
6
3,2
1,3
152
464
96,8
98,7
157
470
100
100
9
2
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SKUPAJ
11
1,8
616
98,2
627
100
11

Mlajši mladinski
(U18) rekorder

Starejši mladinski
(U20) rekorder

Članski rekorder

(% članska k.)
NE
(% članska k.)
SKUPAJ
(% članska k.)
DA
(% članska k.)
NE
(% članska k.)
SKUPAJ
(% članska k.)
DA
(% članska k.)
NE
(% članska k.)
SKUPAJ
(% članska k.)

5,7
148
94,3
157
100
6
3,8
151
96,2
157
100
4
2,5
153
97,5
157
100

0,4
468
99,6
470
100
0
0
470
100
470
100
0
0
470
100
623
100

1,8
616
98,2
627
100
6
1,0
621
99,0
627
100
4
0,6
623
99,6
627
100

Tabela 13 prikazuje število rekorderjev glede na posamezno kategorijo. Izstopa podatek o
številu pionirskih rekorderjev, ki so kariero zaključili pred 20. letom starosti, takšnih je kar 6
(54,5 %) od skupno 11 pionirskih rekorderjev. Število rekorderjev v pionirskih in ml. mladinski
konkurenci je 11 v vsaki kategoriji, medtem ko je st. mladinskih rekorderjev 6. Naš vzorec
zajema relativno majhno število posameznikov (10), ki so bili v svoji karieri starejši mladinski
ali članski rekorderji, saj je veliko rekordov v mladinskih in članskih kategorijah precej starih,
še posebej v tekih na dolge proge. Povprečna starost članskih rekordov od 400 m do 10.000 m
znaša točno 22 let.
3.1.4 Razlike v uspešnosti v članski kategoriji na nacionalni in mednarodni ravni glede
na mesto razvrstitve v pionirskih tablicah
Tabela 14: Razlike prehoda v člansko kategorijo glede na razvrstitev pionirjev v pionirskih
tablicah

Pionirji od 1. do 5.
mesta v pionirskih
tablicah
Pionirji od 6. do 10.
mesta v pionirskih
tablicah
Pionirji od 11. do 15.
mesta v pionirskih
tablicah
SKUPAJ

Pearson hi-kvadrat
Cramer`s V

Število
% mesto t.
% članska k.
Število
% mesto t.
% članska k.
Število
% mesto t.
% članska k.
Število
% mesto t.
% članska k.
Vrednost
23,337
0,193

ČLANSKA KARIERA
DA
NE
86
156
35,5
64,5
54,8
33,2
43
180
19,3
80,7
27,4
38,3
28
134
17,3
82,7
17,8
28,8
157
470
25,0
75
100
100
HI – KVADRAT TEST
Stopnje prostosti
2
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SKUPAJ
242
100
38,6
223
100
35,6
162
100
25,8
627
100
100
Statistična značilnost (p)
0,000

Iz tabele 14 je razvidno, da sta mesto v pionirskih tablicah in napredovanje do članske kariere
pomembno povezana, saj prihaja do razlik med razvrstitvijo pionirjev v pionirskih tablicah in
številom tistih, ki so razvili člansko kariero (χ²=23,337; p=0,00). Kar 54,8 % (86) tistih, ki so v
atletiki vztrajali do članske kariere, je bilo med pionirji uvrščenih med pet najboljših glede na
rezultat po pionirskih tablicah v določeni disciplini, medtem ko je tistih, ki so bili uvrščeni od
11. do 15. mesta med pionirji, do članov prišlo samo 17,3 % (28).
Prav tako smo preverili povezanost uvrstitve med 10 najboljših članov v eni izmed disciplin po
tablicah v kateremkoli letu ter mestom posameznika na pionirskih tablicah. Ugotovili smo, da
povezanost obstaja, saj prihaja do razlike med razvrstitvijo pionirjev in uvrstitvijo med
najboljših 10 članov (χ²=20,042; p=0,00; Cramer˛s V = 0,179). Od 76 tekmovalcev, ki so se
uvrstili med 10 najboljših članov, je bilo 47 (61,8 %) takšnih, ki so se med pionirji razvrstili
med 5 najboljših po pionirskih tablicah.

Slika 9: Prehod med najboljših 10 članov po tablicah glede na razvrstitev v pionirskih tablicah

Iz slike 9 je razvidna uvrstitev 7,5 % vzorca pionirjev (iz skupine od 1. do 5. mesta) med
najboljših 10 članov v Sloveniji v posamezni disciplini v katerem koli letu kot član; iz skupin
od 6. do 10. mesta in od 11. do 15. mesta skupaj približno 5 % tekmovalcev iz vzorca.
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Zelo podobne vrednosti smo dobili pri testiranju povezanosti spremenljivk uvrstitev med 30
najboljših rezultatov v Sloveniji vseh časov v eni izmed disciplin in razvrstitvijo pionirjev glede
na mesta na pionirskih tablicah, z vrednostmi hi-kvadrat 14,731, p(0,001) < 0,05 ter Cramer`s
V 0,153. Tudi tukaj prihaja do razlik. 67,6 % tekmovalcev, ki se je uvrstilo med 30 najboljših
rezultatov vseh časov, so bili med pionirji razvrščeni od 1. do 5. mesta. Od tekmovalcev, ki so
bili razvrščeni od 11. do 15. mesta, se je med 30 najboljših vseh časov v Sloveniji uvrstilo le
8,1 % pionirjev.
Tabela 15: Povezanost med razvrstitvijo pionirjev v pionirskih tablicah in uvrstitvijo na
mednarodna tekmovanja

Pionirji od 1 do 5
mest v pionirskih
tablicah
Pionirji od 6 do 10
mest v pionirskih
tablicah
Pionirji od 11 do 15
mest v pionirskih
tablicah
SKUPAJ

Pearson hi-kvadrat
Cramer`s V

Število
% mesto t.
% članska k.
Število
% mesto t.
% članska k.
Število
% mesto t.
% članska k.
Število
% mesto t.
% članska k.
Vrednost
16,478
0,162

MEDNARODNA TEKMOVANJA
DA
NE
SKUPAJ
220
242
22
90,9
100
9,1
36,9
38,6
73,3
6
217
223
2,7
97,3
100
20,0
36,3
35,6
2
160
162
1,2
98,8
100
6,7
26,8
25,8
30
597
627
4,8
95,2
100
100
100
100
HI – KVADRAT TEST
Stopnje prostosti
Statistična značilnost (p)
2
0,000

V tabeli 15 so prikazane dobljene vrednosti med spremenljivkama uvrstitev na mednarodna
tekmovanja in razvrstitev pionirjev v pionirskih tablicah ter vrednosti hi-kvadrat testiranja. V
spremenljivko mednarodna tekmovanja smo zajeli vse štiri kategorije zgoraj opisanih
mednarodnih tekmovanj, kjer se od vsakega posameznika upošteva le ena uvrstitev. Ugotovili
smo, da prihaja do statistično značilnih razlik med razvrstitvijo pionirjev v pionirskih tablicah
in udeležbo na mednarodnih tekmovanjih (χ²=16,478; p=0,00). Od skupaj 30 udeležencev
mednarodnih tekmovanj je kar 22 (73,3 %) takšnih, ki so bili med pionirji med bolj uspešnimi,
in 6,7 % med najslabše razvrščenimi v vzorcu.
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3.2.

VZOREC C (pionirji, mlajši od 14 let)

Vzorec C zajema 146 pionirjev, ki so se zelo mladi (mlajši od 14 let) uvrstili med najboljših
15 pionirjev v posamezni disciplini v pionirskih tablicah.

Slika 10: Porazdelitev vzorca 146 pionirjev, mlajših od 14 let, glede na najuspešnejšo tekmovalno
disciplino

V sliki 10 pri porazdelitvi močno odstopajo disciplina 400 m ter disciplini z zaprekami, saj se
le-te pri pionirjih redko tekmujejo. Potrebno je upoštevati, da se je lahko posameznik pojavil
pri več disciplinah. S postopkom filtracije smo posamezniku določili najuspešnejšo disciplino
(glej poglavje Vzorec).
Tabela 16: Porazdelitev vzorca 146 pionirjev, mlajših od 14 let, glede na starost
LETA
11
12
13
SKUPAJ

STAROST
ŠTEVILO
7
30
109
146

ODSTOTKI
4,8
20,5
74,7
100

Tabela 16 nam prikazuje porazdelitev vzorca C glede na starost, kjer je 74,7 % posameznikov,
starih 13 let, in 25,3 % vzorca 11 in 12 let. Mlajši posamezniki se niso uvrstili med najboljših
15 pionirjev (U16), kar lahko pripisujemo velikemu pomenu starosti in biološke zrelosti, saj je
večina rezultatov v vzorcu A od tekmovalcev starih 15 ali 14 let.
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3.2.1. Osip in nacionalna uspešnost pionirjev, mlajših od 14 let

Slika 11: Stopnja osipa med pionirji, mlajšimi od 14 let, na srednje in dolge proge do prihoda v
člansko kategorijo
Na sliki 11 znaša osip 80,14 %, kar je 5,14 % več kot v vzorcu B, kjer je večina pionirjev starih 15
let (77,8 %). Od 146 pionirjev, ki so prišli med najboljših 15 pionirjev zelo zgodaj, jih je do članov
prišlo 29, kar je 19,86 % celotnega vzorca.
Tabela 17: Prikaz osipa slovenskih pionirjev, mlajših od 14 let, ter njihova uspešnost v članski
karieri na nacionalni ravni

Članka kategorija
Med 10 najboljših
članov v eni iz med
disciplin v katerem
koli letu, kot član

Med 30 najboljših
članov vseh časov v
eni iz med disciplin

DA
(%članska k.)
DA
(%članska k.)
NE
(%članska k.)
SKUPAJ
(%članska k.)
DA
(%članska k.)
NE
(%članska k.)
SKUPAJ
(%članska k.)

ČLANSKA KARIERA
DA
NE
29
117
19,9
80,1
17
0
58,6
0
12
117
41,4
100
29
117
100
100
8
0
27,6
0
21
117
73,4
100
29
117
100
100

SKUPAJ
146
100
17
11,6
129
88,4
146
100
8
5,5
137
94,5
146
100

Iz tabele 17 je razvidno, da je 19,9 % vključenih pionirjev uspelo razviti člansko kariero, od tega se
je 17 uspelo uvrstiti med najboljši 10 članov po tablicah, kar predstavlja 58,6 % pionirjev od skupno
29 s člansko kariero. Prav tako se je 8 pionirjev razvrstilo med 30 najboljših posameznikov vseh
časov v Sloveniji po tablicah za posamezno disciplino, kar je 5,5 % celotnega vzorca.
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3.2.2. Mednarodna uspešnost pionirjev, mlajših od 14 let
Tabela 18: Udeležba pionirjev iz vzorca mlajših od 14 let oziroma kasneje članov na mednarodnih
tekmovanjih v različnih starostnih kategorijah in nivojih zahtevnosti (EP, SP, OI)

Udeležba na starejše
mladinskem (U20) EP
ali SP

Udeležba na mlajše
članskem (U23) EP

Udeležba na članskem
EP ali SP

Udeležba na OI

DA
(%članska k.)
NE
(%članska k.)
SKUPAJ
(%članska k.)
DA
(%članska k.)
NE
(%članska k.)
SKUPAJ
(%članska k.)
DA
(%članska k.)
NE
(%članska k.)
SKUPAJ
(%članska k.)
DA
(%članska k.)
NE
(%članska k.)
SKUPAJ
(%članska k.)

ČLANSKA KARIERA
DA
NE
6
1
20,7
0,9
23
116
79,3
99,1
29
117
100
100
4
0
13,8
0
25
117
0
100
29
117
100
100
3
0
10,3
0
26
117
89,7
100
29
117
100
100
1
0
3,4
0
28
117
0
100
29
117
100
100

SKUPAJ
7
4,8
139
95,2
146
100
4
2,7
142
97,3
146
100
3
2,0
143
98,0
146
100
1
0,7
145
99,3
146
100

Od 146 pionirjev, mlajših od 14 let, ki so kasneje razvili tudi člansko kariero, jih je 6 nastopilo
na U20 EP ali U20 SP, kar je 20,7 % vseh, ki so imeli člansko kariero (tabela 18). Ostalih 117,
ki jih ni razvilo članske kariere, je eden nastopil na mednarodnem tekmovanju U20. Na člansko
SP ali EP so se uvrstili 3 tekmovalci iz celotnega vzorca (2,0 %) ter na OI le eden (0,7 %). Iz
tabele je razvidno, da višji kot je nivo tekmovanja in višja kot je starostna kategorija, manj je
atletov, ki so nastopili na mednarodnem tekmovanju.
3.2.3. Rekorderji iz vzorca pionirjev, mlajših od 14 let
Tabela 19: Prikaz števila rekorderjev v posamezni kategoriji in njihov prehod v člansko kategorijo
pri pionirjih, mlajših od 14 let

Pionirski rekorder
(U16)

Mlajši mladinski
(U18) rekorder

DA
(%članska k.)
NE
(%članska k.)
SKUPAJ
(%članska k.)
DA
(%članska k.)

ČLANSKA KARIERA
DA
NE
3
0
10,3
0
26
117
89,7
100
29
117
100
100
4
0
13,8
0
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SKUPAJ
3
2,0
143
98,0
146
100
4
2,7

Starejši mladinski
(U20) rekorder

Članski rekorder

NE
(%članska k.)
SKUPAJ
(%članska k.)
DA
(%članska k.)
NE
(%članska k.)
SKUPAJ
(%članska k.)
DA
(%članska k.)
NE
(%članska k.)
SKUPAJ
(%članska k.)

25
0
29
100
3
10,3
26
89,7
29
100
2
6,9
27
94,1
29
100

117
100
117
100
0
0
117
100
117
100
0
0,0
117
100
117
100

142
97,3
146
100
3
2,0
143
98,0
146
100
2
1,7
144
98,3
146
100

Tabela 19 prikazuje število rekorderjev v različnih starostnih obdobjih pionirjev iz vzorca
mlajših od 14 let. Vidimo, da se število rekorderjev skozi kategorije relativno malo spreminja,
saj se ves čas giblje med 2 in 4 rekorderji oziroma med 7 % in 14 % vseh tistih, ki so imeli
člansko kariero, kar gre pripisat posameznikom, ki imajo več rekordov v različnih starostnih
kategorijah.
3.2.4. Razlike uspešnosti v članski kategoriji na nacionalni in mednarodni ravni glede
na mesto razvrstitve v pionirskih tablicah pionirjev, mlajših do 14 let

Slika 12: Razlike v razvoju članske kariere pionirjev, mlajših od 14 let, glede na razvrstitev v
pionirskih tablicah

Iz slike 12 je razvidno, da so bili presenetljivo bolj uspešni pionirji razvrščeni od 11. do 15.
mesta, kjer jih je člansko kariero doseglo 17 (21,8 %) od skupno 78 pionirjev v tej kategoriji.
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Tabela 20: Razlike prehoda v člansko kategorijo glede na uvrstitev v pionirskih tablicah pri
pionirjih, mlajših od 14 let

Pionirji od 1. do 5.
mesta v pionirskih
tablicah
Pionirji od 6. do 10.
mesta v pionirskih
tablicah
Pionirji od 11. do 15.
mesta v pionirskih
tablicah
SKUPAJ

Pearson hi-kvadrat
Cramer`s V

Število
% mesto t.
% članska k.
Število
% mesto t.
% članska k.
Število
% mesto t.
% članska k.
Število
% mesto t.
% članska k.
Vrednost
0,414
0,053

ČLANSKA KARIERA
DA
NE
5
22
18,5
81,5
17,2
18,8
7
34
17,1
82,9
24,1
29,1
17
61
21,8
78,2
58,6
52,1
29
117
19,9
80,1
100
100
HI – KVADRAT TEST
Stopnje prostosti
2

SKUPAJ
27
100
18,5
41
100
28,1
78
100
53,4
146
100
100
Statistična značilnost (p)
0,813

Iz tabele 20 vidimo, da na podlagi hi-kvadrat testa ne prihaja do pomembnih razlik (χ²=0,414;
p=0,813), kar pomeni, da spremenljivki nista povezani. Do statistično značilnih razlik ni prišlo
med uspešnostjo pionirjev (razvrstitev tablice) in uvrstitvami med 10 najboljših članov po
tablicah v katerikoli sezoni (χ²=1,017; p=0,649), kot tudi ne med uspešnostjo pionirjev in
uspešnostjo uvrstitev med 30 najboljših rezultatov v disciplini po tablicah vseh časov v
Sloveniji (χ²=1,963; p=0,487). Od skupno 17, ki so se uvrstili med najboljših 10 rezultatov, jih
je bilo 11 uvrščenih med 11. in 15. mestom, kar je 14,1 % vzorca.
Tabela 21: Razlike med razvrstitvijo pionirjev v pionirskih tablicah in uvrstitvijo na mednarodna
tekmovanja pri pionirjih, mlajših od 14 let

Pionirji od 1. do 5.
mesta v pionirskih
tablicah
Pionirji od 6. do 10.
mesta v pionirskih
tablicah
Pionirji od 11. do
15. mesta v
pionirskih tablicah
SKUPAJ

Pearson hi-kvadrat
Cramer`s V

MEDNARODNA TEKMOVANJA
DA
NE
SKUPAJ
Število
1
26
27
% mesto t.
3,7
96,3
100
% mednarodna t.. 12,5
18,8
18,5
Število
2
39
41
% mesto t.
4,9
95,1
100
% mednarodna t.. 25,0
28,3
28,1
Število
5
73
78
% mesto t.
6,4
93,6
100
% mednarodna t.. 62,5
52,9
53,4
Število
29
117
146
% mesto t.
19,9
80,1
100
% mednarodna t
100
100
100
HI – KVADRAT TEST
Vrednost
Stopnje prostosti
Statistična značilnost (p)
0,323
2
0,903
0,047

V tabeli 21 je razvidno, da med spremenljivkama mednarodna tekmovanja in razvrstitev pionirjev
glede na tablice v uspešnosti uvrstitev na mednarodna tekmovanja ne prihaja do razlik (χ²=0,323;
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p=0,903), zato spremenljivki nista povezani. Do enakih ugotovitev smo prišli pri testiranju
povezanosti med razvrstitvijo pionirjev in številom rekorderjev (χ²=0,796; p=0,779).
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3.3.

VZOREC D (najuspešnejši pionirji in ponirke)

V vzorcu D, ki zajema skupaj 141 najuspešnejših pionirjev in pionirk, smo primerjali
povezanost med spolom in razvojem članske kariere ter uspešnostjo na nacionalni in
mednarodni ravni (uspešnost v smislu števila posameznikov, ki so se uvrstili na mednarodno
tekmovanje).

Slika 13: Porazdelitev vzorca najuspešnejših pionirjev in pionirk, glede na spol

Slika 13 predstavlja porazdelitev vzorca najuspešnejših pionirskih tekmovalcev glede na spol,
celoten vzorec šteje 141 tekmovalcev, od tega je 78 pionirjev in 63 pionirk.

Slika 14: Porazdelitev vzorca najuspešnejših pionirjev/pionirk glede na glavne discipline
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Iz slike 14 lahko vidimo, da po deležih nekoliko izstopajo olimpijske discipline (800 m, 1500
m, 5000 m, 400 m). Do nekoliko večjega odstopanja je prišlo pri disciplini 400 m in 5000 m,
saj tam ni prihajalo do podvajanja tekmovalcev z drugimi disciplinam in je zato iz teh disciplin
največ različnih tekmovalcev.
Tabela 22: Porazdelitev vzorca 141 najuspešnejših pionirjev in pionirk glede na starost tekmovalca
LETA
13
14
15
SKUPAJ

STAROST
ŠTEVILO
1
18
122
141

ODSTOTKI (%)
0,7
12,8
86,5
100

Iz tabele 22 je razvidno, da v vzorcu najuspešnejših pionirjev in pionirk prevladujejo
tekmovalci, stari 15 let (86,5 %), kar še posebej poudarja pomen starosti v tem tekmovalnem
obdobju.

Slika 15: Stopnje osipa med slovenskimi najuspešnejšimi pionirskimi tekači in tekačicami na
srednje in dolge proge do prihoda v člansko konkurenco

Na sliki 15 vidimo, da je kar 44 % najuspešnejših pionirjev in pionirk napredovalo do članske
kariere, kar je veliko več v primerjavi z zgornjima vzorcema – v primerjavi z vzorcem B 19 %
več in v primerjavi z vzorcem C 24 % več.
Tabela 23: Razlike med najboljšimi pionirkami in pionirji v razvoju članske kariere
SPOL
Moški

Število
% spol.

ČLANSKA KARIERA
DA
NE
30
48
38,5
61,5
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SKUPAJ
78
100

Ženske

SKUPAJ

Pearson hi-kvadrat
Phi

% članska k.
Število
% spol.
% članska k.
Število
% spol
% članska k.
Vrednost
2,151
-0,127

48,4
60,8
32
31
50,8
49,2
51,6
39,2
62
79
44,0
56,0
100
100
HI – KVADRAT TEST
Stopnje prostosti
1

55,3
63
100
44,7
141
100
100
Statistična značilnost (p)
0,142

Na osnovi pridobljenih statističnih vrednosti v tabeli 23 opazimo, da med spremenljivkama spol
in razvoj članske kariere ne prihaja do statistično značilnih razlik (χ²=2,151; p=0,142). Do
članov je napredovalo 30 pionirjev od skupno 78 zajetih, kar je 38,5 % vseh moških ali 21,3 %
celotnega vzorca. Od skupno 63 pionirk je do članov napredovalo 32 pionirk, kar je 50,8 %
zajetih žensk ali 22,7 % celotnega vzorca. Kljub temu da ni povezanosti na vzorcu, vidimo, da
med moškimi in ženskami prihaja do razlik v uspešnosti prehoda v člansko kategorijo, saj so
ženske za 12,3 % uspešnejše.
Preverili smo razlike med spoloma v uvrstitvi med najboljših 10 članov/članic v katerikoli
disciplini v kateremkoli letu v času članske kariere. Ugotovili smo, da med spoloma prihaja do
statistično značilnih razlik med deležem posameznikov, uvrščenih med 10 najboljših
članov/članic (χ²=4,587; p=0,032). Pri moških se je od skupno 78 uspelo uvrstiti 19
tekmovalcem (24,4 %), pri ženskah pa 26 od skupno 63 tekmovalk (41,3 %), kar je za 16,9 %
boljša uspešnost od moških. Do statistično značilnih razlik prihaja tudi med spoloma v uvrstitvi
med najboljših 30 rezultatov vseh časov v Sloveniji v eni izmed disciplin(χ²=23,046; p=0,000);
pri fantih se je med slednje uspelo uvrstiti 10,3 % pionirjev, pri dekletih pa 46,0 % pionirk.

Slika 16: Razvoj članske kariere in uvrstitev med najboljših 30 rezultatov po tablicah vseh časov
v posamezni disciplini v Sloveniji pri najboljših pionirkah
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V sliki 16 vidimo, da od skupno 32 pionirk, ki so se uvrstile med 30 najboljših rezultatov vseh
časov v Sloveniji, 11 ni uspelo razviti članske kariere, kar je 34,4 % ali 17,48 % celotnega
vzorca pionirk.

Slika 17: Razvoj članske kariere in uvrstitev med najboljših 30 rezultatov po tablicah vseh časov
v posamezni disciplini v Sloveniji pri najboljših pionirjih

Na sliki 17 so prikazani pionirji, ki so se uvrstili med najboljših 30 rezultatov vseh časov; izmed
30 jih kar 23 ni uspelo razviti članske kariere, kar predstavlja 76,6 % oziroma 29,5 % celotnega
vzorca najuspešnejših pionirjev.
Tabela 24: Razlike med najboljšimi pionirji in pionirkami v uvrstitvah na mednarodna tekmovanja
SPOL
Moški

Ženske

SKUPAJ

Pearson hi-kvadrat
Phi

MEDNARODNA TEKMOVANJA
DA
NE
SKUPAJ
Število
9
69
78
% spol.
11,5
88,5
100
% mednarodna t.. 47,4
56,6
55,3
Število
10
53
63
% spol.
15,9
84,1
100
% mednarodna t.
52,6
43,4
44,7
Število
19
122
141
% spol.
13,5
86,5
100
% mednarodna t.
100
100
100
HI – KVADRAT TEST
Vrednost
Stopnje prostosti
Statistična značilnost (p)
0,562
1
0,454
-0,063

V tabeli 24 so po spolu prikazani podatki najboljših pionirjev in pionirk ter število uvrstitev
različnih posameznikov in posameznic na mednarodna tekmovanja. Pod mednarodna
tekmovanja smo tako zajeli: U20 EP in SP, U23 EP, absolutno EP in SP ter OI. Rezultati kažejo,
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da med spoloma ne prihaja do statistično značilnih razlik v udeležbi na mednarodnih
tekmovanjih (χ²=0,562; p=0,454). Iz tabele je razvidno, da so pionirke nekoliko uspešnejše z
10 posameznicami (15,9 % ), pri pionirjih 9 posameznikov (11,5 %). V obeh skupinah le enemu
pionirju oziroma pionirki ni uspelo razviti članske kariere.

Slika 18: Primerjava stopenj osipa med tremi različnimi vzorci pionirjev, vključenimi v raziskavo.

Na sliki 18 vidimo primerjavo osipa med tremi različnimi vzorci pionirjev, kjer je vzorec B
predstavlja 627 perspektivnih pionirjev, vzorec C pionirje mlajše od 14 let ter vzorec D
najuspešnejši pionirji in pionirke. Rezultati hi-kvadrat testiranja kažejo, da med vzorci v stopnji
osipa prihaja do statistično značilnih razlik (χ²=25,513; p=0,00; Cramer`s V= 0,167). Stopnja
osipa vzorca B znaša 75%, vzorca C 80,1% in vzorca D 56,,03%.
3.4.

OVREDNOTENJE HIPOTEZ IN RAZPRAVA

Ob spremljanju dinamike oziroma problematike osipa na vzorcu B (vseh 627 pionirjev) smo
prišli do ugotovitve, da stopnja osipa v Sloveniji med mladimi tekači pionirji letnika 1978 in
1996 znaša natanko 75 %, zato lahko našo hipotezo 1 potrdimo. Pridobljeni podatki se skladajo
z nekaterimi tujimi opravljenimi študijami. Ek (1977, v Enoksen 2011) je v svoji raziskavi
prišel do ugotovitve, da 75 % nadarjenih švedskih fantov opusti atletiko po začetnih petih letih
treninga, medtem ko nemški in britanski raziskovalci navajajo nekoliko nižji osip, ki se med
elitnimi nemškimi in britanskimi tekači giba med 50-60 % (Bussmann in Alfermann,1994;
Shibli in Barrett, 2011). Kot navajata Bačanac in Škof (2016), ocena osipa v Slovenskem športu
znaša okrog 75 %. Nekoliko višjo stopnjo osipa med atleti so ugotovili v belgijski raziskavi,
kjer je le-ta znašala 80 % (Vanden Auweele idr., 2004) in se sklada z našo dobljeno stopnjo
osipa pri vzorcu C (80,1 %), kjer smo zajeli pionirje, mlajše od 14 let. Na osnovi pridobljenih
deležev osipa na vzorcu C, ki se skladajo s postavljeno hipotezo, lahko hipotezo 2 potrdimo.
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Ugotovili smo, da med vsemi tremi vzorci prihaja do statistično značilnih razlik v stopnji osipa.
Prav tako tuje študije potrjujejo dejstvo, da zgodnejše vključevanje v tekmovalni šport oziroma
atletiko povečuje stopnjo osipa (Baker, 2003; Wall in Cote, 2007; Güllich in Emrich, 2014).
Baker (2003) za najpogostejši razlog za opustitev oziroma za osip v atletiki navaja prehitro
osredotočenost programov treninga na zgodnjo specializacijo.
Ker v raziskavi nismo spremljali celotnega obdobja razvoja pionirjev, tj. skozi mlajše mladince
in starejše mladince do članov, nimamo podatka o tem, v katerem starostnem obdobju je bil
osip največji. Po navajanju tujih študij lahko sklepamo, da se to zgodi ob koncu osnovne šole
(pri 14-16 letih) ter ob koncu srednje šole (pri 18-19 letih), ko prihaja do povečanja stresa zaradi
povečanih šolskih obremenitev. Lippe (1976, v Enoksen, 2011) je na norveških atletinjah
ugotovil, da je osip največji pri 16. letih, glavni razlogi za to so bile poškodbe in šolske/službene
obveznosti. Brettschneider in Sach (1996, v Bačanac in Škof, 2016) prav tako ugotavljata, da
je pomanjkanje časa eden izmed glavnih razlogov za opustitev športa. Po drugi strani se v tem
obdobju velikokrat povečata intenzivnost in pogostost treningov, kar mladostnikom predstavlja
dodaten stres in obremenitve, zato pričnejo tehtati o pomembnosti udejstvovanja v športu. V
raziskavo bi bilo potrebno zajeti tudi pionirje (U12), tj. mlajše od 12 let, saj se prvi val osipa v
športu prične, kot navajajo Laakso idr. (1996) med 12. in 14. letom starosti, po 3-4 letih
udejstvovanja v športu.
Na osnovi pridobljenih deležev osipa na vzorcu D hipotezo 3 zavrnemo, saj je stopnja osipa
med najuspešnejšimi pionirji in pionirkami večja od 50 %. Na tem vzorcu smo namreč skupaj
zabeležili 56 % osip najboljših tekmovalk in tekmovalcev. Pri pregledu podatkov ločeno po
spolu smo prišli do ugotovitev, da je stopnja osipa pri najuspešnejših pionirkah (49,1 %)
občutno nižja kot pri najuspešnejših pionirjih (61,5 %). Statistika sicer kaže, da med spoloma
pri uspešnosti prehoda v člansko kariero ne prihaja do statistično značilnih razlik; vidimo, da je
na našem vzorcu ta razlika znašala 12,4 %. Pridobljeni podatki se ne skladajo z nekaterimi
tujimi raziskavami, kjer so ugotavljali nekoliko večjo stopnjo osipa prav pri dekletih. Ek (1977,
v Enoksen 2011) je pri švedskih dekletih zabeležil 90 % osip, kar je bilo 15 % več kot pri fantih.
Tudi Enoksen (2011) je ugotovil višjo stopnjo osipa pri ženskah kot pri fantih, ta je bil najvišji
pri 17. letih. Nižjo stopnjo osipa pri najuspešnejših pionirkah v našem vzorcu lahko pripišemo
relativno majhnemu vzorcu ter tudi nekoliko manjši konkurenci, predvsem v nacionalnem
merilu v tekih na srednje in dolge proge v Sloveniji. Dekleta, ki so uspešna pri pionirkah, imajo
ob manjši konkurenci v mladinskih kategorijah skoraj zagotovljeno medaljo na DP ali
reprezentančni nastop, kar zagotovo pomembno vpliva na nivo motivacije in nadaljnje
vztrajanje v atletiki, saj se počutijo uspešne, in imajo velike možnosti, da bodo uspešna na
nacionalni ravni tudi pri članicah oziroma bodo uspešnejša kot fantje. Zgornjo trditev smo
potrdili, saj smo ugotovili statistično pomembne razlike med spoloma v uvrstitvi med
najboljših 10 rezultatov članov/članic po tablicah (v katerikoli disciplini v kateremkoli letu pri
starosti 20 let ali več); pri pionirkah je to uspelo 41,3 %, pri pionirjih samo 24,4 %. Do
statistično značilnih razlik med spoloma je prišlo tudi v uvrstitvi med najboljših 30
rezultatov/atletov vseh časov v Sloveniji v eni izmed disciplin (χ²=23,046; p=0,000), kar še
enkrat potrjuje zgornjo trditev in hipotezo 4. Med fanti se je uspelo uvrstiti 10,3 % pionirjev,
med dekleti 46,0% pionirk:
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Tabela 25: Primerjava rezultatov osipa glede na posamezne vzorce, vključene v raziskavo
ZNAČILNOST
VZORCA
VZOREC B
VZOREC C
VZOREC D

VZOREC D
(razdeljen)

perspektivni pionirji
1.-15. mesto v
posamezni disciplini
pionirji, mlajši od 14
let
najuspešnejši
pionirji in pionirke
glede na dosežen
rezultat (tablice
1993-2011)
Moški
Ženske

Št.
pioni
rjev
627

OSIP
(%)

Top 10
(%)

Top 30
(%)
5,9

Ml.
EP/SP
(%)
4,8

Čl.
EP/SP
(%)
2,1

Rekor
-derji
(%)
3,7

75,0

12,1

146

80,1

11,6

5,5

4,8

2,1

4,8

141

56,0

31,9

26,2

11,3

5,0

11,3

78
63

61,5
49,2

24,4
41,3

10,3
46,0

7,7
15,9

5,1
4,8

7,7
15,9

Top 10 – uvrstitev med najboljših 10 članov v katerikoli disciplini v kateremkoli letu, kot član
Top 30 – uvrstitev med najboljših 30 rezultatov/atletov vseh časov v Sloveniji

V tabeli 25 vidimo primerjavo rezultatov osipa oziroma deleže uvrstitve v nekatere nacionalne
in mednarodne kriterije uspešnosti glede na vse tri vključene vzorce v raziskavo.
Hipotezo 5 zavrnemo, saj rezultati kažejo, da med spoloma pri najuspešnejših pionirjih in
pionirkah ne prihaja do statistično značilnih razlik v udeležbi na mednarodnih tekmovanjih. V
zajetem vzorcu (vzorec D) so sicer nekoliko uspešnejša dekleta.
Hipotezo 6 potrdimo. Na osnovi pridobljenih podatkov (tabela 25) smo ugotovili, da se le 4,8
% pionirjev, zajetih v vzorec B, uspe kasneje v karieri uvrstiti na mednarodno tekmovanje kot
starejši mladinec, mlajši član ali član. Tudi hipotezo 7 potrdimo, saj se je na največje člansko
tekmovanje v atletiki, olimpijske igre, uspelo uvrstiti manj kot 1 % vzorca B. Pri pregledu tuje
literature smo zasledili različne podatke, ki to dejstvo podpirajo, in tudi takšne, ki navajajo višje
deleže uspešnosti. Malina (2010) je predstavila selekcijo oziroma stopnjo osipa v ameriškem
ekipnem športu (tabela 6), kjer se delež uspešnih meri v promilih in ne v odstotkih, saj se od
skoraj 7 milijonov bejzbol igralcev na najvišjo raven povzpne le 1200 igralcev bejzbola ali 0,02
%. Lajch (1997, v Vaeyens idr., 2009) navaja, da je od 35.000 vključenih ruskih športnikov
vrhunsko uspešnost doseglo le 0,17 %. Güllich (2001, v Vaeyens idr., 2009) v raziskavi,
opravljeni leta 2001, ugotavlja, da je le 0,3 % vključenim športnikom uspelo doseči elitni nivo
tekmovanja (uvrstitev med prvih 10 na mednarodni tekmi), medtem ko v raziskavi, opravljeni
leta 2005, ugotavlja, da je od 11.287 športnikov medaljo na mednarodnem tekmovanju osvojilo
1,7 % vključenih športnikov. V samem vrhu športa je prostora le za peščico (okrog 2 %
najboljših), zato je še toliko bolj pomembo, da otroci v športu uživajo, se igrajo, saj bodo le
tako zadovoljni s svojim športnim udejstvovanjem in bodo v njem ostali dlje časa. Zavedati se
moramo tudi dejstva da poti do vrhunske uspešnosti nikoli niso enostavni model linearnega
napredovanja iz leta v leto, ampak so prisotna številna nihanja tako v mladinskih kot v članskih
kategorija. Številni avtorji v svojih delih prihajajo do ugotovitve, da mnogi vrhunski športniki
niso bili del klasičnega linearnega razvojnega sistema športne ustvarjalnosti s specializiranim
trenažnim procesom v eni športni panogi, ampak so bili deležni raznovrstnih športnih aktivnosti
(Güllich, 2014; Baker, Cote in Deakin, 2005, Oldenziel, Gagne in Gulbin, 2004; v Škof, 2016),
torej divergentnega razvoja športne kariere.
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Razvrstitve v pionirskih tablicah so statistično značilno povezane z uspešnostjo razvoja članske
kariere pri vzorcu pionirjev B. Pionirji, razvrščeni od 1. do 5. mesta, dosežejo člansko kariero
v večjem deležu kot tisti, razvrščeni od 6. do 10. in od 11. do 15. mesta. Prav tako sta statistično
značilno z razvrstitvijo v pionirskih tablicah povezani spremenljivki uvrstitev med 10 najboljših
rezultatov (v posamezni disciplini v kateremkoli letu kot član) in uvrstitev med 30 najboljših
rezultatov/atletov vseh časov v Sloveniji. Tudi tukaj se pionirji, razvrščeni med pet najboljših
v pionirskih tablicah, v večjem deležu uvrščajo med 10 najboljših rezultatov po tablicah…
oziroma med 30 najboljših rezultatov vseh časov v Sloveniji; posledično hipoteze 8, 9 in 10
zavrnemo. Tudi podatki o korelaciji, ki jih navajata Güllich in Emrich (2014) so deloma
neskladni z našimi ugotovitvam, saj navajata negativno korelacijo (r=-0,09) med uspešnostjo
otrok starih 11 do 14 let in njihovo uspešnostjo na članski ravni ter zelo nizko pozitivno
korelacijo (r=0,07) pri pionirjih starih 15-18 let. Razlike v rezultatih naše študije in podatkih o
korelaciji med uspešnostjo v pionirskih kategorijah in člansko uspešnostjo na nacionalni ravni,
so lahko posledica specifičnosti tekmovalne konkurence v Sloveniji, saj število članskih
tekmovalcev izredno omejeno in je kriterij uvrstitev med 10 najboljših po tablicah v kateri koki
disciplini v katerem koli letu dokaj lahko dosegljiv. Ko pa pogledamo mednarodno uspešnost
pa se naši podatki veliko boj skladajo z zgoraj navedenimi, saj je odstotek uspešnih pionirjev
in njihova uspešnost na mednarodnem področju precej manjša, vendar kot vidimo na hipotezi
11, ugotavljamo, da imajo uspešnejši pionirji večje možnosti za mednarodno uspešnost v
primerjavi z manj uspešnimi. Ampak tukaj bi bila še potrebna primerjava z uspešnostjo tistih,
ki so se atletiki priključili po pionirskih kategorijah oziroma jih naš vzorec ni zavzel.
Hipotezo 11 sprejmemo kot pravilno, saj med spremenljivkama razvrstitev pionirjev in
mednarodna uspešnost prihaja do statistično značilnih razlik pri vzorcu pionirjev B. Kar 73,3
% pionirjev ki so se uvrstili na mednarodno tekmovanje, je bilo razvrščenih od 1. do 5. mesta.
Uspešnejši pionirji so tudi uspešnejši člani oziroma se jim v večjem deležu uspe uvrstiti na
mednarodna tekmovanja, ko gre za pionirje vzorca B, ki so v večini stari 14-15 let (92 %).
Hipotezo 12 ovržemo, saj med razvrstitvijo pionirjev, mlajših od 14 let, ter vsemi tremi kriteriji
nacionalne uspešnosti (članska kariera, uvrstitev med najboljših 10 rezultatov…, uvrstitev med
najboljših 30 rezultatov/atletov vseh časov) ne prihaja do statistično značilnih razlik. Vendar so
pionirji, razvrščeni od 11. do 15. mesta v našem vzorcu pionirjev mlajših od 14 let, v nekoliko
večjem deležu razvili člansko kariero in se uvrščali med najboljših 10 rezultatov po članskih
tablicah (v katerikoli disciplini v kateremkoli letu) kot pionirji, razvrščeni od 1. do 5. in od 6.
do 10. mesta. Tudi pri preverjanju povezanosti oziroma razlik med mednarodno uspešnostjo in
razvrstitvami pionirjev, mlajših od 14 let, v pionirskih tablicah ni prišlo do statistično značilnih
razlik, zato hipotezo 13 ovržemo. Na vzorcu je sicer viden trend večje uspešnosti pionirjev,
uvrščenih od 11. do 15. mesta, saj je od skupno 8 uvrščenih pionirjev na mednarodna
tekmovanja 5 iz te kategorije. V kolikor bi imeli nekoliko večji vzorec pionirjev, mlajših od 14
let, bi se lahko razlike pokazale kot statistično značilne, kar bi se tudi skladalo z nekaterimi
tujimi raziskavami, ki trdijo, da zgodnja uspešnost zelo mladih tekmovalcev ni zagotovilo za
kasnejšo mednarodno uspešnost (Vaeyens idr., 2009).
Zgoraj zapisani podatki pridobljeni v tujih študijah in podatki naše študije ne govorijo pretirano
v prid klasičnim modelom razvoja mladih talentov do mednarodne ravni uspešnost, kar je cilj
večine mladih športnikov. Zelo je zgovoren podatek, da se je manj kot polovica (44%)
udeležencev OI v Atenah leta 2004 pred tem udeležila mladinskega svetovnega prvenstva ali
kontinentalnih igre (Vaeyens idr., 2009). Kar kaže na dejstvo, da več kot polovica tekmovalcev
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doseže mednarodno uveljavitev šele v članski konkurenci (v starosti 22 +/- 3,1 let). Torej brez
zgodnje specializacije. To še posebej velja za vzdržljivostne športe in nasploh CGS športe
(Moesch idr., 2010). Güllich in Emrich (2014) sta pri preučevanju razvoja profila nemških
športnikov (1558) primerjala elitne športnike z uvrstitvijo med 10 najboljših na OI ali SP in
športniki na državni ravni, ki so bili v mladosti vključeni v 5-stopenjski razvojni program, in
ugotovila, da elitni športniki:
 v primerjavi z državnimi športniki pričnejo trenirati in tekmovati v izbranem športu
nekje leto in pol kasneje;
 do 10. leta starosti opravijo več kot polovico treningov v drugih športnih panogah;
 v obdobju med 11. in 14. letom trenirajo 4- do 6-krat na teden, od tega je bil vsak tretji
trening v dodatnem športu;
 imajo 50 % večjo frekvenco udeležbe v drugih športih kot športniki na nacionalnem
nivoju;
 v drugih športih tekmuje v 55 % elitnih športnikov, medtem ko je takšnih športnikov na
državni ravni 39%.
 po količini treninga elitni športniki, nacionalni nivo športnikov dosežejo okrog 18 leta,
pri 21 letih pa opravijo bistveno več treninga
Prišli smo do naslednjih pomembnih ugotovitev, in sicer da stopnja osipa med pionirji na vzorcu
B znaša 75 %. Z nižanjem starosti pionirjev, ki se vključujejo v atletiko oziroma se uvrstijo
med 15 najboljših pionirjev (v posamezni disciplini v posameznem letniku), se stopnja osipa
veča in je za 5 % večja od stopnje, ugotovljene na vzorcu B, medtem ko se med najuspešnejšimi
pionirkami in pionirji (ki so se uvrstili med 10 najboljših pionirjev med letom 1993 in 2011 v
posamezni disciplini) stopnja osipa manjša in znaša 44 %. Do pomembnih razlik prihaja v
razvrstitvi pionirjev v pionirskih tablicah (1-5. mesto, 6-10. mesto in 11-15. mesto) ter njihovo
nadaljnjo nacionalno in mednarodno člansko uspešnostjo. Pionirji, ki so razvrščeni od 1. do 5.
mesta, so kot člani bolj uspešni, medtem ko spol ne vpliva pomembno na mednarodno
uspešnost; prihaja pa do razlik v uspešnosti med spoloma na nacionalni ravni. Pri pionirjih,
mlajših od 14 let, je zaznati trend, da so kasneje uspešnejši tisti, ki so med pionirji slabše
razvrščeni, a to ni statistično značilno. Menim, da bi bila stopnja osipa še nekoliko večja, če bi
posebej obravnavali pionirje, stare med 10 in 12 let, saj v literaturi zasledimo, da so ta leta že
del tistega prvega obdobja, ko otroci zapuščajo šport.
Ena od pomanjkljivosti naše raziskave je gotovo dejstvo, da v raziskavo nismo zajeli še
sprinterskega dela disciplin, saj bi lahko naredili primerjavo osipa med dvema različnima
skupinama tekov oziroma populacijama tekmovalcev; lahko bi spremljali, ali tekmovalci
prehajajo iz sprintov na teke in obratno. V raziskavo bi bilo smiselno vključiti pionirje U12, saj
bi tako dobili še nekoliko širši vzorec posameznikov, mlajših od 14 let, kar bi pokazalo bolj
jasno sliko o osipu mlajših tekmovalcev. Priporočljivo bi bilo spremljati celoten razvoj
tekmovalcev od pionirjev skozi mladinske kategorije do članov, saj bi lahko tako ugotovili
najpogostejšo starost oziroma obdobje, kjer tekmovalci odhajajo iz atletike. Ugotovili bi lahko,
koliko je takšnih, ki se v atletiko vključijo v mladinskih selekcijah. Primerjava rezultatov enih
in drugih bi bil zelo pomemben podatek z vidika zgodnje specializacije in usmeritev treninga
mladostnikov v atletiki. Prav tako bi bilo v raziskavo smiselno vključiti enako širok vzorec
pionirk, vendar smo se zaradi velike količine podatkov in težavne obdelave odločili samo za
primerjavo najuspešnejših pionirk in pionirjev. Pri pregledu mednarodnih tekmovanj bi še bilo
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potrebno vključiti pionirska mednarodna tekmovanja in mlajša mladinska mednarodna
tekmovanja ter tekmovanja nižjega kakovostnega razreda, kot so sredozemske igre ali
balkanska prvenstva; s tem bi oblikovali »subelitno« skupino tekmovalcev, ki bi predstavljala
vmesni nivo med nacionalnim in mednarodnim/elitnim nivojem tekmovalcev.
V prihodnje bi bilo gotovo potrebno izvesti podobno raziskavo še na ostalih področjih moške
in ženske atletike, tj. v skokih, metih in sprinterskih disciplinah; le tako lahko dobimo celotno
podobo o dogajanju v atletiki ter osipu mladih talentiranih tekmovalcev. Pomembno bi bilo
izvesti tudi študijo z anketnim vprašalnikom/intervjujem v obratni smeri, tj. od slovenskih
elitnih tekmovalcev do njihovih začetkov v atletiki in potekom kariere. Skozi intervju
perspektivnih atletov, ki so bili del osipa, bi pridobili podatke o najpogostejših razlogih za
opustitev atletike.
Takšno analizo bi bilo smiselno prenesti tudi na druge objektivno merljive športe, kot so
plavanje, triatlon, veslanje, smučarski tek itd., v nekoliko drugači obliki pa seveda tudi na ostale
športne panoge, ter tako ugotoviti stopnjo osipa v slovenskem športu in opozoriti na
problematiko zgodnje specializacije, ki je v veliki meri razlog za osip med mladimi športniki.
Vsi pridobljeni podatki bi lahko pomembno vplivali na razvoj slovenske atletike, zato menim,
da bi morala AZS posvetiti več časa in energije temu področju ter izvesti analizo trendov
odhodov in prihodov v atletiko, ugotoviti, zakaj jo športniki zapuščajo in kaj otroci pričakujejo
od atletike, saj bi na osnovi tega lahko zgradili trdnejše temelje za razvoj slovenke atletike,
predvsem tekov na dolge proge, kjer že nekaj let beležimo veliko krizo med fanti in dekleti.
Vse prevečkrat se sledi zgolj vpeljanim postopkom in poznanim metodam dela ter izkušnjam,
kar ni nujno slabo, a gotovo je tukaj še veliko prostora za napredek, predvsem v pristopu k
treningu mladih perspektivnih atletov. Podpora tekmovalcem in trenerjem, spremljanje
dinamike razvoja perspektivnih atletov in njihovih rezultatov, analize preteklih sezon in
ustvarjanje smernic za prihodnje delo bi morale biti glavne naloge AZS. Stopnja osipa mladih
tekmovalcev je zgolj odraz dela na terenu in odnosa AZS do trenerjev in klubov, ki so vse
prevečkrat prepuščeni sami sebi. Zdi se, da se s tekmovalnim sistemom, ki uvaja tekmovanja
za vse mlajše kategorije, slika še nekoliko slabša.
NAJPOMEMBNEJŠE UGOTOVITVE NALOGE SO:
1. stopnja osipa pionirjev (vzorec B) v tekih na srednje in dolge proge znaša 75% ter da v stopnji
osipa med vzorci prihaja do statistično značilnih razlik (p ≤ 0,001). Osip med tistimi, ki so bili zelo
uspešni že v starosti 11 do 13 let (vzorec C) znaša 80,1 %, med najbolj elitnimi (vzorec D) mladimi
tekači 61,5 %, med tekačicami pa 49,1 %.
2. V velikosti osipa med spoloma (vzorec D) ni statistično značilnih razlik, prav tako tudi ne v
deležu najuspešnejših pionirjev oz. pionirk, ki so se uvrstili/uvrstila na velika mednarodna
tekmovanja v članski kategoriji.
3. uspešnost oz. razvrstitev pionirjev glede na mesto v pionirskih tablicah je statistično značilno
povezana z uspešnostjo razvoja članske kariere ter z uspešnostjo na nacionalni in mednarodni ravni.
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4.

SKLEP

Problem in cilj diplomskega seminarja je bil opredeliti področje mladinskega športa skozi
problematiko zgodnje specializacije in osipa mladih talentiranih tekmovalcev. Opredeliti in
razjasniti področje osipa, na podlagi že opravljenih študij. Z raziskavo ugotoviti stopnjo osipa
med perspektivnimi slovenskimi tekači ter njihovo uspešnost različnih nivojih zahtevnosti
tekmovanj in kategorij od pionirjev do prihoda v člansko kategorijo.
Atletika sodi med objektivno merljive »CGS športe«, kjer se selekcijski postopki velikokrat
izvedejo po poti naravne selekcije, kar pa zapostavlja biološko manj razvite posameznike, ki so
zaradi tega lahko prepoznani, kot manj talentirani in deležni manjše podpore. Kakorkoli,
tekmovalni šport odraslih zahteva veliko vloženega truda, številna odrekanja, popolnoma
specializirano in visoko intenzivno vadbo. Na drugi strani pa imamo tekmovalni šport otrok in
mladostnikov, ki vse preveč krat postane kopija športa odraslih, kljub temu, da ima svoje
zahteve in posebnosti, ki so vezane na razvoj mladega organizma. Kljub temu nekatere
raziskave skušajo zgodnjo specializacijo utemeljiti skozi teorijo usmerjenega treninga.
»Deliberate practice« je osnovno vodilo klasičnega modela razvoja mladih talentiranih
športnikov. Številni avtorji poudarjajo dejstvo, da zgodnja specializirana vadba in uspehi v
otroških letih ne prinašajo zagotovila za uspešnost v kasnejših obdobjih športne kariere. Študije
dokazujejo ravno nasprotno, da številni vrhunski športniki v mladosti začnejo z usmerjenim
treningom zelo pozno ter da se pred tem ukvarjajo s številnimi drugimi športi. Prav tako
strokovnjaki omenjajo, dejstvo, da sta čas treninga v enem športu in uspešnost v članski
konkurenci negativno povezana, kar še enkrat zavrača teorijo zgodnjega namenskega treninga.
Prav problematika zgodnje specializacije je tista, ki v veliki meri pri mladih športnikih generira
problematiko osipa oziroma predčasnega opuščanja športa mladih perspektivnih športnikov.
Torej osip, označuje vse tiste posameznike, ki šport zapustijo pred prihodom v članski šport in
pred izkoriščenjem lastnih potencialov. Študije ugotavljajo, da se prvi opaznejši val osipa
mladih prične že pri 12. letih ter ponovno poraste okrog 18. leta. Tuje študije navajajo stopnjo
osipa v atletiki med 60% in 80%, ki je nekoliko višja med dekleti. Ko pa gre za mednarodno
uspešnost na najvišji ravni, se delež uspešnosti giblje okrog 1%.
Iz analize razpoložljive literature je razvidno, da ni samo enega ključnega razloga za opustitev
oziroma osip med športniki-atleti. Vsak posamezen primer osipa, je kombinacija različnih
zunanjih in notranjih dejavnikov. Prav tako je opazno, da nekateri očitni dejavniki, ki lahko
privedejo do osipa veljajo za vse športnike, tudi tiste, ki ne končajo svoje kariere predčasno.
Športniki oziroma mladi atleti, za najpogostejše razloge za osip navajajo: (1) preobremenitve v
šoli/službi, (2) poškodbe, (3) pomanjkanje prostega časa (4) pomanjkanje motivacije, zaradi
premajhnega napredka v atletiki in (5) pomanjkanje podpore (staršev/trenerjev/kluba/zveze).
Po zaključku raziskave lahko povzamemo naslednje ugotovitve, da stopnja osipa mladih
tekačev v Sloveniji znaša 75%, kar je primerljivo z ugotovitvami drugih raziskav, vendar se
moramo zavedati, da imamo pri nas bistveno manjši izbor atletov, zato je vsak tekmovalec še
toliko bolj pomemben.
Največji osip je med tistimi, ki zelo zgodaj (v starosti 11-13 let) dosežejo nadpovprečne
rezultate
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Z nižanjem starosti »perspektivnih« pionirjev se stopnja osipa viša in znaša 80%. Uspešnost
prehoda vključenih pionirjev na največja tekmovanja znaša 4,8%. Osip med najuspešnejšimi
pionirji v vzorcu D je veliko večji med fanti. Pri primerjavi uspešnosti »najuspešnejših«
pionirjev in pionirk na mednarodnih tekmovanjih med spoloma ni prišlo do statistično značilnih
razlik. Do razlik med spoloma pa je prišlo pri primerjavi razvrstitve pionirjev v pionirskih
tablicah in njihovi nacionalni in mednarodni uspešnosti. Opravljena je bila tudi primerjava
prehoda iz pionirske do članske kategorije glede na razvrstitev v tablicah pionirjev. Pionirji
razvrščeni od 1. do 5. mesta so bili namreč uspešnejši od tistih, ki so bili uvrščeni slabše od 5.
mesta.
Na podlagi pridobljenih rezultatov smo prišli, do zaključka, da glede na stopnjo osipa v Slovenji
med tekači, zagotovo beležimo problematiko zgodnje specializacije, ki pomembno pripomore
k povečanemu osipu. Zato je nujno, da se športni delavci in trenerji zavedajo povezanosti obeh
problematik in razmislijo ali z mladimi v športu ravnajo na primeren način ter jim tako
omogočajo primerno pot razvoja. Saj sta izgorelost in osip v športu mladih toliko večja kolikor
bolj je aktivnost mladih usmerjena v tekmovalnost in kolikor bolj je vadba specializirana (Škof,
2014). Zato ni smiselno, da se mladi zelo zgodaj usmerjajo v tekmovalni šport (smiselno je da
se hitro vključijo v šport, vendar ne ozko specializiran). Prav tako šport postaja enakovreden
poklic, zato je potrebno, omogočiti športnikom primeren razvoj, da bodo lahko razvili dolgo in
uspešno športno kariero.
Menimo, da rešitev problematike velikega osipa tekačev v Sloveniji, zahteva širši razmislek in
spremembe na več področjih: (1) spremembe tekmovalnega sistema mladih, kjer bi bilo
potrebno izvesti tekmovanja na mnogobojski način, s prilagojenimi orodji in pravili ter v
tekmovanja vključiti tudi druge športe oziroma spretnosti; (2) spremembe pri pristopu treninga
mladih tekačev, usmeritev v raznovrsten\mnogobojski trening in celosten razvoj mladih (ne v
ospredje postavljat tekmovalnega razvoja), v treningu slediti dinamiki biološkega razvoja
posameznika, po končani puberteti se usmeriti v specializiran trening, vendar še zmerom
ohranjati dovolj visoko raznovrstnost vadbe in vključevanje drugih športov v trening; (3) izbor
trenerjev, kjer bi morali z mladimi delati najkvalitetnejši trenerji in ne tisti storilnostno
naravnanim načinom dela, v ospredju strokoven, pedagoški in human način dela; (4) ureditev
trenažnih pogojev, za atlete, ki prihajajo na študij iz drugih mest (predvsem v zimskem času),
pridobitev ustrezne dvorane za trening tekov; (5) z organizacijo skupnih treningov in priprav
doseči večjo povezanost mladih; (6) ter najpomembnejše otrokom, ki pridejo v atletiko
omogočiti vsestranski gibalni razvoj, dobro vzdušje in zabavo, brez pretiranih tekmovalnih
pritiskov in se tako izogniti nevarnostim zgodnje specializacije, ki lahko pomembno vplivajo
na razvoj kariere. Na drugi strani je potrebo poskrbeti za ustrezno podporo mladim tekačem, ki
se znajdejo na razpotju, ko rezultati stagnirajo in ko se je potrebno odločiti ali še vztrajati ter
vlagati energijo in finančna sredstva v tek ali se raje usmeriti v študij oziroma razvoj poklicne
kariere. Le tako bomo vzpostavili na področju tekov na srednje in dolge proge primerno
konkurenco za razvoj tekačev, ki je nujno potrebna.
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