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New York Knicks (NBA) taldeko eta
Espainiako Saskibaloi Selekzioko
antolatzailea.
Munduko txapelduna eta Europako
txapeldunordea.

Hymalaiako zortzi milako 14 mendiak
oxigeno osagarririk barik igotzea lortu
duen munduko mendigoizalerik gazteena.

“Munduko saskibaloi ligarik onenean (NBA) jokatu ahal izateak
neure ametsa betetzeko modua
eman dit. Hala ere, oso ibilbide luzea egin behar izan dut,
eta zenbait unetan bide zaila.
Orain pentsatzen dut talentua ez
dela bakarrik beharrezkoa izan
gailurrera iristeko. Hainbat arlok
baldintzatzen zaituzte: bizitza ordenatuak, familia, lagunek, nire lagunik onenek, etengabeko lanak,
entrenatzaileek, entrenamenduak
berak, konpromisoak, emozioen
kontrolak… Horiek guztiak oso
kontuan hartu behar ditu kirolariak…”

“Kirolariak bere kirol helburuak
lort zeko jarraitu behar duen
bideak norberaren ilusioaren
emait za izan behar du”.
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txapelduna, birritan
ISA junior Munduko Txapelketako
txapelduna.

Nazioarteko judoka

“Nire ustez, kirolean oso ibilbide
erregularra izan dut. Urte hobeak
eta txarragoak izan ditut, jakina.
Lan handia egin dut nire kirol ibilbidean neure buruari ezarri dizkiodan zenbait helburu lortzeko. Alde
guztietan (entrenatzen, bidaia asko
eginez) etengabeko lana eginez
gero, urteen poderioz gauza asko
lor daitezkeela pentsatzen dutenetakoa naiz ni. Hauexek izan dira
nire ibilbideko lorpenik handienak:

“Orain dela zenbait urte, lehen
aldiz ikusi nuen emakume espainiar batek urrezko domina
irabazi zuela Olinpiada batean.
Harrezkero, amet s baten at zetik nabil eta egunetik egunera
hobet zen saiat zen naiz, entrenamendu bakoit zean ahalik eta
errendimendurik
handienean,
ahal dudana baino gehiago ematea ezinekoa delako, baina ez
dakit zein den muga hori. Arreta neure esku dagoen horretan
jart zen saiat zen naiz, nire amet sa
lort zeko ahalegin bizian.”

Europako bi titulu, 1999 eta 2001,
eta ISA Junior Munduko T xapelketa 1996an, eta 5 garaipen
WQS-en (munduko zirkuitua). Eta
zu, Julio, nire kirol ibilbidearen
baitan zaude, jakina.
Eskerrik Asko!! Besarkada bat!”
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I. KAPITULUA
ARTEAREN EGOERA HURBILT zEA

Maila eta emaitza pentsaezinak lortzen dituzten kirolari
bikainen ikuskizunaren aurrean eta egingaitzak diren ariketak erraztasun harrigarriaz egiten ikusita, zaila da nork bere buruari ez galdetzea
zelan iritsi daitezkeen pertsona horiek hain urrun... Entrenamendu
zorrot zaren emait za al da? Noiz izan daiteke errendimendu
hori haien genetikak baldint zatutako ezaugarri biologikoen,
morfologikoen eta fisikoen ondorioa? Zein eragin izan lezakete
instalazio onak erabilt zeko modua izateak eta entrenat zailerik
onenak izateak edo gurasoek, lagunek, inguruneak…?
Galdera horiek, hasieran, mugatu egiten dute gure t xostenaren eremua, zeren eta, kasu honetan, kirolari bikainez ariko baikara
soilik. Bikain adjektibo horren bidez, errendimendu handiak eta sarituak lort zen dituztenak adierazi nahi ditugu. Singer-ek eta Janelle-k
(1999) ondo justifikat zen dutenez, “kirolean, bikaintasuna sarit zeko
tresna kuantitatiboa da lehia”.  

Hortaz, kirolari gut xi bat zuek emait za bikain horiek lort zeko
eragina izan duten faktoreen azterlanak eta azterketak
izan behar  dute gure ardat za.

Errendimendu hori lort zeko prezioak hainbat faktore
dakart za. Azken hamarkada hauetan, muturreko bi jarrera izan dituzte
argi eta garbi ikerlariek.  
Ikerlari horietako zenbaitek aldarrikatzen dutenez, pertsonaren herentzia genetikoak baldintzatuta dago gehienbat bikaintasun maila
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hori; beste batzuek, aldiz, funtsean kirolariaren inguruneak eragindakoa dela diote.
Aipaturiko lehenengoak determinismo genetikoaren aldekoak dira.
Izan ere, horren arabera, faktore genetikoek
baldintzatuta daude banakoaren nortasuna, indarra eta ahulezia, eta errendimendua bera ere faktore biologikoen menpe
dago. Hala, parametro genetikoek honako
hauek baldintzatzen dituzte, besteak beste:
a) banakoak lehiarako duen ahalmenarekin
lotutako nortasunaren ezaugarriak edo
kontrol emozionala; b) ezaugarri antropometrikoak; c) mugitzeko gaitasunak hala nola abiadura, potentzia, trebetasuna edo malgutasuna; edo, d) osasuna eta kirola egitea galarazten duten
gaitz kronikorik eza.

Bouchard, Malina eta Pérusse-ren arabera (1997) “genetikoki
baldint zatuta daude gorput zaren tamaina, proport zioa, hezurren
luzera, hezurren masa… Erlazio estua dago genotipoaren eta
entrenamenduarekiko egokit zapenaren artean”.

2. taldekoek ezer idat zita ez duen arbelt zat jot zen dute banakoa: jaiot zaz gero bertan gertat zen den gauza oro esperient ziaren eta
ikaskunt zaren ondorioa da. Ikuspegi horren arabera, identifikatu dira kirolari trebeen garapenerako onuragarriak izan diren hainbat faktore hala
nola: a) urte askoan behar bezala planifikatu eta egituratutako entrenamendua egin izana (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993) edo
egoera egokian egin izana; b) kirolariaren garapen bakoit zerako entrenat zaile egokiak eduki izana (Côté et al., 1995; Bloom, 1985); c) familiak emandako laguntasuna (Côté, 1999; Bloom, 1985); d) kirola egiten
ondo pasat zeko gaitasuna (Bloom, 1985; Csikszentmihalyi, Rathunde & Whalen, 1993); e) adina (Krampe & Ericsson, 1996); f) trebetasun eta ezaugarri psikologiko egokiak (Gould et al., 1999; Gould et
al., 2002); une erabakigarrietan errendimendu ona izatea galarazi edo
erretiroa harrarazi duen minik edo lesiorik pairatu ez izana; are gehia-
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go, beste bat zuetan, errendimendu ona izateko gaitasuna erakusteko
aukera edo entrenat zaile gaitu batek ikusi izana. Simonton-ek dioenez
(1999; Abbott & Collins, 2004), “seguru asko giroko faktoreek, nahita
jardutea barne, errendimendua gehiago aldarazten dute edozein arlotan
talentua duten berezko gaitasunek baino.

0. grafikoa
Kirol trebatuak baldintzatzen dituzten barne eta kanpoko faktoreak. (Gagné, 2004).

Errendimendu hori lort zeko garrant zit suena banakoaren
“mendeko ezaugarri genetikoetan” dagoela abiapuntu hartuta, gehienbat
genetika hautat zeko jardun beharko genuke, kirola egiteko kirolaririk
egokienak aurkit zeko ahaleginak eginez.
Hala eta guztiz ere, “testuinguruko ezaugarriak” garrantzizkoagoak direla irizten bazaio, ordea, pertsona garatzeko ahaleginak egin beharko lirateke, haren garapenerako baldintzarik onenak ematen saiatuz (entrenamendua, teknikariak, lehiaketak,…). Howe, Davidson eta Slobodaren
ustez (1998, 2. or.) “lehen esperientzietako diferentziak, aukerak, ohiturak
eta entrenamenduak dira bikaintasunaren benetako baldintzatzaileak”.
Chauveau-ren ustetan (1999), horrelako kirolarien azterketaren bilakaera islat zen dute bi jarrera desberdin horiek. Hala, gut xi
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gorabehera 80ko hamarkadaren lehen zatira arte nagusitu den joeraren
ezaugarri nagusia paradigma positibista da. Horren arabera, era sinple
eta errazean ebaluat zeko moduko unitateetara mugatu daiteke kirolariaren errendimendua, kirolari mota hori identifikat zea ahalbidetuko duten
test-sortak erabiliz.
Baina arazo bat du planteamendu horrek: kirol mota batean
nahikoa erraza zen ezaugarri edo unitate sinpleak edo erraz ebaluat zeko
moduko unitateak identifikat zea (atletismoa, igeriketa,…); beste bat zuetan, aldiz, ia ezinezkoa da egitura horiek bereiztea (bereziki borrokako
kiroletan edo talde-kiroletan). Gainera, hurbilketa horrek ez du kontuan
izan kirolak behar dituen ezaugarrien arteko elkarreragitea, gaitasunen
bilakaera eta kirola egiten duenaren eragina. Azkenik, “konpent sazioa”
ere ez du aint zat hart zen.
“Konpentsazioa”: gaitasunak, ezaugarriak eta trebetasunak
uztartzeari esker  lortzen du banakoak kirol jakin bateko maisutza.
(Lorenzo, 2001, 2003).

90eko hamarkadako hasieran, “irault za epistemologikoa”
gertatu zen (Chauveau, 1999), eta gizarte kritikaren edo kritika konstruktibistaren arloko ikuspegi batetik hasi ziren ikert zen horrelako kirolariak. Kasu honetan, helburua ez da talentuak ant zematea, baizik eta,
funt sean, kirolaria bikaintasunera irit si artean izandako bilakaera deskribat zea. Abiapuntu hori izanik, emait zak baldint zat zen dituzten funt sezko
zenbait faktore aurki daitezke edo horrelako kirolariak garat zeko zenbait
fase komun.
Bi irit zi horiek argi eta garbi islat zen dira jarrera bakoit zarekin
lotutako ikerketa metodologia desberdinen erabileran ere. Laburbilduz,
eta  Régnier, Salmela & Russell-i (1993) jarraituz ikus daitekeenez, talentuak ant zemateko ikerketa klasikoaren metodologia goitik beherakoa
da (top-down), hot s, kirolari t xapeldunak joeren balorazio bat egiteko
eta test-sorta egokiak ezart zeko eredut zat hart zea, eta ondoren kirolari
gazteei aplikat zea kirolari bikainak lehenbailehen ant zemateko. Horren
ordez, orientazio berria erabilt zen hasi da.
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Orientazio metodologiko berri horrek alderant zizko azterketa egitea proposat zen du, behetik gorakoa (bottom-up). Hot s, beren errendimenduan nabarmendu diren goi mailako kirolariak kontuan
izanik, kirolariak trebat zeko prozesua aztert zea (Régnier, Salmela eta
Russell, 1993; Ruiz, 1998), zertarako-eta kirolarien arteko desberdintasunak ezart zeko aldagai erabakigarriak aurkitu ahal izateko. Azterketa
berri hori, aldi berean, bi ikuspegitatik egin daiteke: dagoeneko trebatuta
daudenen trebakunt za aztertuz edo, osterant zean, errendimendu maila
desberdineko baina adin bereko kirolariak konparatuz.

1. grafikoa
Ikerketa-lerroak kirolari adituari buruzko azterlanean. (Alberto Lorenzo, 2010).

Gure jarrera edozein delarik ere, badirudi egia dela bi alderdiek kirolariaren etorkizuna baldint zat zen dutela. Zein neurritan? Ba
oraindik ez dakigu zehazki. Badakigu genetikoki baldint zatuta daudela
zenbait ezaugarri. Badakigu ere testuinguruak eginkizun garrant zit sua
betet zen duela errendimendu diferent ziak justifikat zeko.
Hori guztia gogoan dugula, jakina, ez zaigu irudit zen entrenamendua nahikoa denik onena izatera iristeko. Zenbait pert sona,
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“loteria genetikoa” dela-eta, onak dira ezaugarri fisikoen aldetik
edo entrenamendura egokit zeko ahalmenean. Hori onart zen badugu,
handiagoak izango dira, jakina, kirol jakin batean errendimendu maila
altuagoak lort zeko aukerak hain gaituak  ez direnenak baino.
Bestela esanda, eraketa genetikoa zenbat eta hobea izan,
orduan eta aukera gehiago izango dira planifikaturiko entrenamenduak
emait za onak eman dit zan.
Hala eta guztiz ere, aukera horiek beharrezkoak badira ere,
nahikoak ez direla irizten diogu. Lewontin-ek (2000) erabilitako metaforaren arabera, geneek botilaren tamaina ematen dutela esan dezakegu; testuingurua, aldiz, edukia izango lit zateke.
Bi posizioetako bat ere erabakigarrit zat eta nahikot zat ezin
jo daitekeenez gero (ezaugarri genetikoak eta giroa), gaur egun bien bitarteko posizioa hartu ohi da, halako moldez non benetako kontua ez
baita esatea horrenbeste kirolariaren berezko ezaugarriak edo ingurunea
direla arrakastaren gilt za, baizik eta bi alderdien artean zein elkarreragite
mota gertat zen den jakitea da garrant zit suena, baita erlazio horrek kirolaren garapena zelan baldint zat zen duen ere (Mönks & Mason, 2000;
Holt & Dunn, 2004, 200. orr.).
“Pert sona baten errendimenduaren diferent ziak herent zia
genetikoagatik edo inguruneagatik gertat zen diren galdet zea beste
itaun honen baliokidea izango lit zateke: ea laukizuzenaren garaierak
edo zabalerak ematen duen laukizuzenaren azalera” (Kimble, 1993,
13-14. orr.).
Hortaz, posizio horretatik abiatuta, gaur egun pert sonaren
errendimenduarekin lotutako faktoreen bigarren sailkapen bat erabilt zen
da. Hala, Baker & Horton-ek (2004) faktore horiek bi taldetan banat zea
proposat zen digute. Alde batetik, errendimenduarekin lotutako faktore
primarioak kokatuko genituzke, errendimenduan zuzeneko eragina duten
faktoreak, eta horien barruan sart zen dira kirolariak bere errendimendua
hobet zeko elementu guztiak. Faktore genetikoak, entrenamendua eta
faktore psikologikoak izango lirateke.
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Bigarren mailan, berriz,
faktore sekundarioak kokatuko genituzke,
errendimenduan bigarren mailako eragina izango luketenak. Horren barruan
daude gizarte-kulturako faktoreak (kultur
eragina, baliabide eskuragarriak, familiaren eragina) eta testuinguruko faktoreak
(kirolariaren heldutasuna, lehia maila,…).
Egoera hori abiapuntu hartuta, ikuspegi konstruktibistaren kasuan
jarriko gara eta ondoren kirolari bikainen
garapenean funt sezkot zat jot zen diren
faktoreak azalt zen saiatuko gara.

.

2. grafikoa
Kirolari trebatuak baldintzatzen dituzten faktoreak. (Baker & Horton, 2004).

Egia esan, azalpenei ekin baino lehen, esan behar dugu
ezen pert sonaren garapenaren arloan eginiko ikerketarik gehienak
at zera begirat zekoak eta deskriptiboak direla. Hala, errendimendu handiko kirolarien ibilbideei buruz eginiko elkarrizketetatik lort zen dira datuak (gehienbat), edo kirolari gazteei eginikoetatik haien garapenaren
hasierako mailen berri izateko ere (Durand-Bush & Salmela, 2001;
Durand-Bush & Salmela, 2002).
Planteamendu metodologiko hori izanik, beharrezkot zat
jot zen dugu nabarment zea ikerketak egiteari eustea, bereziki kirolari
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gazteekin, zeren ikerketa horiek kirolari gazteen
garapeneko
hasierako
urteei buruzko informazioa eman baitiezagukete, errendimendu handiko
kirolariei haien hasierako
urteez gogorat zen dutenaz galdet zeko elkarri zketetan baino fidagarritasun handiagoaz.
Hala, zehaztasun handiagoz esan dezakegu zein diren hasierako adinetan arrakasta lort zeko aukera izateko faktoreak.
Arlo horretako hirugarren ikerketa ildo lez, azken urteetan
ikusi denez, ikerlarien azterlanaren ardat za ez da kirolariek errendimendu maila hori lort zeko modua ulert zea, baizik eta urteetan errendimendu maila egonkorrean mantent zeko modua ematen diena bereiztea.

3. grafikoa
Kirolari trebatuak baldintzatzen dituzten faktoreen berregituraketa. (Alberto Lorenzo, 2010).
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Ikerlarien ustez, zenbait faktore psikologikori esker,
benetako t xapeldunak bereiz daitezke.
(Gould et al., 1993; Kreiner-Phillips & Orlick, 1992;
Abbott & Collins, 2004; Starkes et al., 1999).
Izan ere, t xapeldun baten aurrean gauden seinalet zat
jot zen da urteetan bikaintasuna at xikit zeko trebezia (Abbott & Collins,
2004). Agerikoa denez, pert sona batek kirol maila altua lort zeko gaitasun fisikoek beren horretan jarrait zen dute zenbait urtez. Hala ere, kirolari guztiek ez dute lort zen kirol errendimenduari eustea.
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II. atala
ENTRENAMENDUA

Beharbada ez da harrigarria emait za bikainak lort zeko entrenamendu kopuru handia egin behar izatea; are gehiago, begi-bistakoa
izan daiteke… Testuinguru horretan garatu dira azken urteetan ikerketa
ugari. Ikuspuntu horretatik, bi print zipio edo kont zepturen garapenean
koka dit zakegu azterlan horiek.
Nahita eginiko jarduna
Lehenengoak zerikusia du nahita eginiko jardunaren
teoriarekin (Ericsson et al., 1993). Trebeziaren arloan eginiko lehen
ikerketetako bat zuetan azaleratu zenez, trebeziaren garapena kirolaren
ezagut za espezifiko baten araberakoa da zuzenean, kirol jarduera horretan emandako ordu kopuru handi baten ondorioz.
Ikerlari horien ustez, ezaugarri genetikoek ez dute horrenbeste
baldint zat zen kirolaren garapena, baizik eta funt sean
urteetan nahita eginiko jarduerak.
Ericsson-en (1996) aburuz, “jardunaren kantitateak eta
kalitateak zerikusia dute lort zen den errendimendu mailarekin”. Oso
egituratutako jardunt zat hartu behar da jarduera hori, beren beregi aurrera egiteko eta hobet zeko nahia izanik, ez bakarrik ondo pasat zeko
asmoarekin. Hau da, Ruiz eta Sanchez-en hit zetan (1997), bikaintasuna lort zeko nahia da. “Urte askotan entrenamenduaren jardunaren
ezaugarri nagusia “ikaskunt zak hobet zeko nahia” izan da ” (Ruiz eta
Sanchez, 1997, 238. or.).
Gainera, errendimendu maila hobet zeko asmoarekin nahita
eginiko jardunean emandako guztizko ordu kopuruak definituko du na-
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hita eginiko jarduna: beharrezko ahaleginengatik, erabakitasunagatik eta
kont zentrazioagatik, baita horrelako jarduna berez ez delako dibertigarria eta ez dakarrelako berehalako gizarte saririk ezta sari ekonomikorik
ere (Ericsson et al., 1993).
Entrenamendua nahita eginiko jarduna izan dadin, honako
ezaugarri hauek bete behar dira:
• Ataza ondo zehaztua eta pizgarria pert sonarent zat.
• Informazioa edo feedback izatea.
• Errepikat zeko eta akat sak zuzent zeko aukerak.
Proposamena oso eztabaidatua izan da azken urteetan, eta
hainbat ikerketa egin dira horren inguruan. Gaur arte, kirol mota askotan
egin dira lanak: patinaje artistikoa (Starkes eta kol., 1996), karatea
(Hodge eta Deakin, 1998), borroka (Hodges eta Starkes, 1996),
futbola (Helsen et al., 1996; Helsen et al., 1998; Holt & Dunn,
2004; Williams & Hodges, 2005; Ward et al., 2004), belar-hockeya (Helsen eta kol, 1998); saskibaloia (Allard, Graham & Parsaalu,
1980) eta saskibaloia, netball-a eta belar-hockeya (Baker eta Còté,
2003); Erics sonek eta bere kolaborat zaileek planteaturiko print zipioak
baieztat zen dituzte, salbu eta jarduna kirolarient zat, berez, dibertigarria
izatea.
Esate baterako, futbolari eta belar-hockeyari buruz eginiko azterlanetan, hauxe nabarment zen da: kirolariek errendimendua
hobet zeko garrant zizkoent zat jotako jarduerak dira dibertigarrienak
haient zat. Horren inguruko azalpenen artean, kirol jardunak gizarterat zea
dakarrela aipa daiteke, eta hain zuzen ere gizarte ezaugarri horrengatik
irizten diote dibertigarri (Starkes, 2000).
Ikerlari mota horren oinarrizko ondorio gisa, ondoko hauek
aipa daitezke:
• Diferent zia handiak ikusten dira nahita eginiko jardun horretan erabilitako denboran maila hori lort zen duten kirolari trebatuen
artean. Azterturiko azterlanen arabera, trebatuek denbora gehiago ematen dute jardunean hasiberriek baino, baina modu zent zuzkoagoan, lana
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eta at sedena tartekatuz (Helsen et al., 1998; Starkes et al., 1996;
Hodge and Deakin, 1998; Baker et al.; 2003a).
• Entrenamenduan denbora gehiago eman bakarrik ez,
ge hiago arit zen dira jarduera espezifikoetan eta kirol errendimenduarekin zerikusi handiagoa dutenetan ere. Baker et al.-ek (2003b) haien
azterlanean baieztat zen dutenez, hainbat kiroletako kirolari trebatuak
eta ez trebatuak konparatuta, netball, belar-hockey eta saskibaloikoak
adibidez, ondorio hau aterat zen dute: kirolari trebatuek ez dutela soilik
entrenamenduko ordu kopuru handiagoa, baizik eta kasuan kasuko kiroleko jarduera espezifikoetan denbora gehiago ere ematen dutela (bideoak ikustea, entrenamendu taktikoa edo kolektiboa, banako entrenamendua trebat zaile batekin eta lehia).
• Kirolarien adinak gora egin ahala, handituz doaz diferent ziak jarduteko denborari dagokionez (beharbada kirolari uztea
espero zena lortu ez izanagatik, garaturiko jardueraren orientazioa aldat zea,...).
Hamar urteen araua
Kontuan hartu beharreko bigarren kont zeptua zient zialariek “hamar urteen araua” deiturikoa dugu, hain zuzen ere Simon
eta Chase-ren (1973) azterlanetatik hasita planteatu dena. Bertan
ikusi ahal izan denez, entrenamenduaren kantitatearen eta kalitatearen
desberdintasunengatik gertat zen dira jokari trebatuen eta jokalari hasiberrien arteko diferent ziak.
Kirolari trebatuaren maila lort zeko, gut xienez 10 urteko entrenamendu
planifikatua behar dela proposat zen da.
Baieztapen hori arlo gehiagotan ere frogatu da hala nola
musikan (Ericsson eta kol., 1993; Hayes, 1981); matematikan (Gustin, 1985); igeriketan (Kalinowski, 1985); distant zia luzeko lasterketetan (Wallingford, 1975); borrokan (Hodges eta Starkes, 1996); patinaje artistikoan (Starkes et al., 1996); futbolean eta belar-hockeyan
(Helsen, Starkes eta Hodges, 1998); edo netball-ean, saskibaloian
eta belar-hockeyan (Baker eta Côté, 2003).
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Hala ere, argudio
horren gaineko zenbait zehaztapen egin nahiko genituzke:
1. Lehenik eta
behin, ez da esaten 10 urtetik aurrera lort zen direla nahi
diren kirol emait zak; baizik
eta gut xienez denbora hori
behar dela emait zok lort zen
hasteko, baina azterlan askotan ikusi denez, emait za
onek denbora pixka bat
ge hiago behar dute. Helsen,
Starkes & Hodges-ek (1998) eginiko azterlanean ikusi zenez, futboleko jokalariek nahita eginiko 9 urteko entrenamendutik aurrera erabaki
zuten denbora eta ahalegin gehiago inbertit zea entrenamenduan, lorturiko entrenamendua hobet zeko asmoz.
2. Senari jarraituz gero, begi-bistakoa da ezen pertsona
batek arlo batean zenbat eta gehiago eta zenbat eta denbora gehiagoz
ekin, kontzentrazio, ahalegin eta erabakitasun maila egokiekin, orduan eta
seguruagoa izango dela nahi dituen errendimendu mailak lortzea. Baina
soilik hori izango balitz kontua, gutako asko 10 urtez arituko ginateke entrenamenduan diru-kopuru handiak lortzeko. Argudioaren sinplifikazio hori
gaindituta, beste gogoeta bat ere egin dezakegu, hots, seguru asko entrenamendu desberdinek trebezia maila desberdinak eragin ditzaketela entrenatzailearengan ordu kopuru bereko entrenamendua egin izan arren.
3. Faktore genetikoen eraginari buruz lehen esandako ageriko baieztapen horiek ere kontuan izanik (besteak beste, entrenamenduari
egokitzea), gure ustez gakoa ez da horrenbeste urte kopurua edo entrenamenduen gogortasuna, baizik eta zer entrenatu eta zelan entrenatu. Bestela
esanda, kantitatearen gainetik kalitateak egon behar du beti. Horrexegatik,
berriz ere esan behar dugu kirolariari proposaturiko atazek behar bezala
zehaztuta eta kirolari bakoitzaren mailari egokituta egon behar dutela; izan
ere, erronkei aurre egiteko atazak dira horiek, non akatsak zuzentzeko eta
errepikatzeko aukerak eta informazioa izango baitira.
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4. Ez da planteat zen araua aplikatuta horrelako entrenamendua ume t xikiekin egiten hastea ere, espero diren emait zak lehenbailehen lort ze aldera. Alde horretatik, ikerketa ugaritan frogatu da zein
kaltegarria den espezializazio goiztiarra (kirola egiteari uztea, motibaziorik
eza, garapen psikosoziala kaltet zea, kirol lesio gehiago) (Baker, 2003).
Wiersma (2000). Hala, azterlan horien arabera, espezializazio goiztiarraren ondorioz kirolaren hastapenetan nagusi diren kirol trebetasunen
kantitatea zenbat eta mugatuagoa izan, orduan eta mugatuagoa izango da mugit zeko gaitasuna. Ward, Hodges, Starkes & Williams-ek
(2002) euren azterlanean ikusi ahal izan zutenez, goi mailako futbolari
gazteak ez dira espezializatu 16 urte bete arte. Ant zeko emait zak aurkitu
zituen Côté-k (1999) goi mailako tenis jokalariekin eta arraunlariekin,
baita Baker et al. (2003) eta Côté, Baker & Abernethy-k (2003) belar-hockey, netball eta saskibaloiko jokalariekin ere.
Côté-ren arabera (1999), kirolariak egiten dituen entrenamenduen eta jokoen egitura eta edukiak eboluzionatuz doaz banakoaren
garapenean zehar.

Gaztearen garapenaren azken faseetan egokien irit zitako
jarduerek, seguru asko, ez dute zerikusirik umeek kirolean hasteko
hasierako faseetan egin behar dituzten jarduerekin,
ezta motibazioarekin ere.

Hala, Côté eta Hay-k (2002) eboluzio bat planteat zen
dute jarduera horietan, eta lau fase mota bereizten dituzte:
• Joko askea. Ondo pasat zeko jokoa da, inongo begiralek edo entrenat zailek kontrolatu gabekoa. Ez dago zuzenketarik, eta
umeak gehienbat prozesuan jart zen du arreta, berehalako plazera lortuz, jokoari baitat xekio dibertigarria izatea.
• “Nahita eginiko jokoa”.  Aurrekoaren ant zeko ezaugarriak ditu, baina pert sona bat dago zenbait orientazio edo biderapen
emateko. Kirolarien hasierako urteetako jarduera mota da gehienbat,
gut xi gorabehera 12 urtera artekoa.
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• “Entrenamendu egituratua”. Ezaugarri nagusia errendimendua hobet zeko orientazioa izatea da eta, beraz, emait zara dago
bideratuta jarduera. Zuzenketak egiten dituen entrenat zaileak araututa
dago entrenamendu mota hau.
• “Nahita eginiko entrenamendua”. Aurrekoaren ant zekoa da, baina entrenamendua kontu handiagoz planifikat zen da. Kasu
honetan, jardunean arit zeak ematen duen poztasuna ez da berehalakoa,
funt sean kanpokoa baita. Gehienbat 16 urtetik aurrera ikusten da.
Kirolariaren garapeneko urteetako jardueren jarraipent zat
hartu behar dira fase horiek.

4. grafikoa
Jardun motaren antolaketa. Côté and Hay (2002).

Orain arte proposamen teoriko horren arabera eginiko azterlan gehienak kirolari trebatuek buruturiko jardueretara bideratu dira, ondo
pasatzearen, garrantziaren, ahaleginen eta kontzentrazioaren aldetik. Baina azterlan gutxitan saiatu dira kirolari horiek parte hartu duten jarduerak
eta jarduera horietan izan duten eboluzioa aztertzen (Còté et al. 2001).
Abernethy, Côté eta Baker-ek (2002) nazioarteko 15 kirol aztertu zituzten hasieratik euren kirol jardueretan izandako eboluzioa ikusteko.
Hala, berriz ere hiru aldi edo etapa aurkitu zituzten kirol
jardueren bilakaeran, eta inflexio-puntu bat gertat zen da 13 urte ingururekin, derrigorrezko bigarren hezkunt za hasten denean. Izan ere, une
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horretan beste kirol bat zuetan gut xiago arit zen dira, kirol bakar bat izango da haien jardueraren ardat za eta lurraldeko edo estatuko lehiaketetan
hasten dira parte hart zen.
Beste inflexio-puntu bat 16 urterekin gertat zen da gut xi gorabehera, goi mailako kirolariak izateko erabakia hart zen dutenean, eta
aisialdi osoa entrenamenduan ematen dute.
Jardueren kopuruari dagokionez ikus daitekeenez, kirol
jarduneko hasierako urteetan (5 urtetik 12 urtera arte gut xi gorabehera), umeek gehiago hart zen dute parte curriculumetik kanpoko jarduera ugaritan. Kirolari trebatuei dagokienez, ordea, jarduera horiek laster
asko gut xituko dira 13 urtetik hasita. Jardueren jait siera hori ez da ikusten trebatuak ez diren kirolariekin.
Oinarrizko ondorio gisa esan daiteke kirolean
ez dela beharrezkoa espezializio goiztiarra.

Partaidetza
maila

Deliberate play/
Deliberate
Involvement
other sport activities: practice:5 total in other sports:
nº of sports
% total involvement
involvement

Sampling
(age 6 – 12)

80

20

3-4

Specializing
(age 13-15)

50

50

2-3

Investment
(age 16 – 22)

20

80

1-2

5. grafikoa
Denborarako proposaturiko port zentajea eta etapetako jardueren kopurua.
(Côté & Fraser-Thomas, 2007).

Alderantziz jokatu behar dugu: ahalik eta gehien atzeratu behar dugu espezializazioa, umeak gaitasun motorea handitu ahal izateko.
Gould eta kol.-ek (1996) frogatu dutenez, espezializazio goiztiarrak eta
kanpoko eragile baten (entrenatzaileak) kontrolpean eginiko entrenamendu
oso egituratuak murriztu egiten dute haurraren berezko motibazioa eta kirolari behar baino lehenago uztera bultzatzen dute. “Nahita eginiko jokoan”,
berriz, motibatuta daude umeak, euren interesean oinarritzen baita jokoa.
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Are gehiago, eta Vallerand-en (2001) arabera, arabera, horrelako jarduerek ondorio positiboa izan dezakete motibazioan hasierako urterik txikienetan, baita kirolariak kirol jarduera zehatz batekiko duen konpromisoan eta nahi diren emaitzak lortzeko beharrezko entrenamenduan ere.
Nahita eginiko entrenamenduaren teoriarekin bat etorriz,
hemen ere ikus daitekeenez, oso bizkor gertat zen da ikaskunt za-prozesua hasieran, eta entrenamendua luzat zen den heinean port zentajea
beherant z doa denborak aurrera egin ahala (Baker, 2003). Entrenamenduaren ondorio metatuen eta ikaskunt zaren
proport zioaren arteko erlazioa aztert zen
duten ikerketek adierazten dutenez, erlazio hori linealki handit zen da funt zio baten
arabera, halako moldez non banakoaren
ikaskunt za bizkor hazten baita entrenamenduko hasierako faseetan, eta prozesuak aurrera egin ahala, ikaskunt zako hobekunt za
motelago gertat zen da.
Bilakaera horrek agerian uzten ditu ikaskunt za-irakaskunt zako prozesuak eta, beraz, onartu egin behar dugu ez dela denbora
kontua soilik, baizik eta irakaskunt zako tresna hori hobetuz joan behar
dugu kirolariaren trebakunt zan aurrera egin ahala.
KONPROMISOA
Lehenago aztertu ditugun bi ezaugarri horiez gain, adituek
beste bat ere nabarment zen dute: kirolariak konpromiso handia izan
be har duela kirol bizit zan ager daitezkeen eragozpen guztiak gainditu
ahal izateko. Izan ere, horri esker entrenamendu saioak, bidaiak… jasateko beharrezko sakrifizio mailaz jabetu ahal izango da.
Bloom-en (1985) aburuz, ondorio garrantzitsu bat atera zuen
bere azterlanean: talentua garatzeko, konpromisoa hartzen deneko urte
kopuru jakin bat behar dela ikasteko, eta gurasoek, irakasleek edo teknikariek umeari emandako laguntzaren eta jarraibideen kantitatea eta kalitatea
direla prozesu horren ardatza. “Epe luzerako konpromisoa eta konpromiso
hori garatzeko gero eta grina handiagoa funtsezkoak dira kirolariak gaitasun mailarik handiena lortu nahi badu” (Bloom, 1985, 538. or.).
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Goleman-ek (1996) ere berresten du:“Jardun eraginkorra
izango da emozioaren inguruko faktoreak gertat zen direnean
hala nola etenik gabeko grina eta eragozpen guztien aurrean
irmotasuna izatea”.
Arlo horretan eginiko ikerketetan iradoki denez, arrakasta
duten kirolariek ezaugarri psikologiko jakin bat zuk dituzte, lortu nahi dituzten emait zak eskurat zen lagunt zen
dietenak: ant sietatea eta sort zen
diren eragozpenak gaindit zeko trebetasuna, norberaren buruarengan
konfiant za izatea, berezko motibazioa, distrakzioak saihesteko trebetasuna, lehiakortasuna edo helburuak
ezart zeko eta lort zeko ahalmena.
Beren buruarenganako
konfiant za maila handia daukatenek
arrakasta izateko aukera gehiago
dituzte konfiant za maila t xikiagoak
dituztenek baino (De Francesco &
Burke, 1997; Gould et al., 2002;
Pickens et al., 1996).
Gainera, ildo horretan, orokorrean guztiak bat datoz esatean zailtasunak gaindit zeko konpromiso, erabakitasun eta irmotasun
maila handiak baldint zat zen dutela emait za onak lort zea (Gould, 2002;
Csikszentmihalyi et al., 1993; Ericsson et al., 1993).
Baker & Horton-ek (2005) trebezia garatzeko gaitasun
psikologikoak eta trebezia adierazteko gaitasunak bereizten dituzte. Lehenbizikoetan, kirolari trebatu batek entrenamendu kargak jasateko dituen
ezaugarriak adierazi nahi dira, eta horien barne dago lanerako motibazioa
edo orientazioa, emaitzetara bideraturiko ikuspegiaren gainetik. Bigarrenei
dagokienez, kirolariari lehiaketa batean bere trebetasunak frogatzearen ingurukoak direla esan behar da: kontzentraziorako gaitasuna (Cox, 1990),
lehiatzeari datxekion antsietatea kontrolatzeko gaitasuna (Gould et al.,
1987) edo lehiaketetan eginiko akatsak gainditzeko gaitasuna.
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Horrelako emait zak kirolari gazteekin ere aurkitu dira, trebat ze-prozesu bete-betean. Hala,
Holt eta Dunn-ek (2004) faktore
psikosozialak eta testuingurukoak
futbolean arrakasta lort zearekin
lotuta daudela jakiteko eginiko azterlanean, futboleko nazioarteko jokalari hasiberriak erabili zituzten eta
funt sezko lau ezaugarri psikosozial
daudela erakut si zuten: 1) Diziplina,
hot s, kirol jarduerak inposat zen zizkion eskakizunak betet zeko norberak duen gaitasuna, baita sakrifizio hori onart zeko borondatea
ere, bereziki bizit za pert sonalean;
2) Konpromisoa, hau da, kirolariek futbol jokalari profesionalak izateko konpromisoa hart zera bult zat zen dituen motibazio mult zoa; 3)
Erresistent zia, aurrera egiteko edo eragozpenak gaindit zeko gaitasuna,
bai maila pert sonalean, bai testuinguruak eragindakoak; eta 4) Gizarte
lagunt za, emozioen aldetik zein informazio edo diru aldetik.
Testuinguru horretan, beste teoria garrant zit su bat garatu da, hot s, kirol konpromisoaren teoria (Carpenter et al, 1993;
Scanlan et al 1993a, 1993b). Lortu nahi diren kirol emait zak lort zeko
faktore erabakigarrietako bat kirolariak egiten dituen entrenamenduen
kantitatea denez gero, beharrezkoa da jakitea zein faktorek bult zatu duten kirolaria kirolarekin konpromisoa hart zera eta beharrezko ahaleginak
eta kont zentrazioa bere gain hart zera.
Teoria horrek iradokit zen duenez, kirolarekin eta entrenamenduarekin hartutako konpromiso maila hainbat faktoreren ondoriozkoa da hala nola ondo pasat zea, norberaren inbert sioa, kirolean trebea
izatea eta gaituagoa dagoela sentit zea, onarpen soziala eta konpromisoa
eta testuinguruko aukerak eta gizarte behart zeak (familiaren eragina).
Banakoaren dibert sioa eta ahaleginak dira kirolariaren konpromiso maila
gehien baldint zat zen duten faktoreak, eta neurri t xikiagoan, testuinguruak eskaint zen dituen aukerak.
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Emait za horiek bat datoz Holt & Dunn-ek (2004)
erakut sitakoekin. Haien azterlanean baieztatu dutenez, futbolariak kirola egitera bult zat zen duten zioak eta garapen profesional horrek berekin
dakart zan ondorioak, funt sean, kirolerako maitasuna, arrakasta lort zeko
motibazio handia, maite dituzten pert sonen artean gizarte estatus maila
handiagoa (lagunak, familia, ikastet xeko ikaskidea,…) eta dirua irabazteko posibilitatea dira.
Helsen et al. (1998) eta Baker et al.-ek (2003) diotenez,
trebatuak izatera iristen diren futbolariek entrenamenduan denbora eta
ahalegin handiak inbertitzea erabaki dute entrenamenduan 9 urte eman
ondoren edo 18 urte inguru betetzean. Ikerlari horien ustetan, urteetan
entrenamendurako motibazioa eta konpromisoa faktore erabakigarriak
dira (“faktore gakoa” ez esatearren) trebezia eskuratzeko eta trebezia horri
eusteko. Hala, bada, pertsona baten ahalmenaren gezurrezko adierazlea
izan daiteke errendimendua, bereziki heldutasun fisikoak eginkizun garrantzitsua betetzen duen kiroletan, badirudi adierazle fidagarriagoak direla kirolarien motibazioa eta konpromisoa (Abbott & Collins, 2004).
Horiek zio guztiek adierazten dute horrelako pert sonak hainbat
arrazoi dituztela, berezko, kanpoko eta gizarte faktoreak barne
direla: zelan SUSTATU KONPROMISOA.
Ryan eta Deci-k (2000) funtsezko faktore batzuk iradokitzen dituzte pertsonaren motibazio handia garatzeko: erabakiak hartzeko aukera dakarten jardueretan murgilaraztea, lehiarako sena garatzea eta
beste kirolari batzuekin harremanetan izatea.
Kirolarien konpromisoan eragina duten faktoreak argi izanik,
horrek berekin dakarren konpromiso mailaren ondorio motak ikertu behar
dira (gizarte mailan, emozio mailan,…) (Starkes, 2000).
Lehen urteak. Lagunak eta horien bilakaera adinean
Arlo horretan, kirolarien lagun-taldeak hasierako urteetan
duen garrant zia ere esan beharko genuke; izan ere, gut xienez azterturiko faktoreetako bat da. Hala, zenbait azterlan zientifikok berret si egiten
dute lagunak direla ume batek kirol jakin batean parte hart zeko oinarri-
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zko arrazoietako bat (Brustad et al.,
2001; Weiss eta Petlichkoff, 1989).
Abernethy et al.-ek (2002) ondorioztaturikoaren arabera, kirolari trebatuaren garapeneko lehen urteetan,
elkarrizketaturiko guztiek aipatu dute
kirol berean arit zen diren lagunen taldeak duen garrant zia. Elkarreragite
horri esker, kirolari trebatuak beren
kirolean jardun daitezke aisialdian eta
horrek, bestalde, berekin dakar Còté
eta Hay-k (2002) komentaturiko
“free play” denbora gehiago izatea.
Nerabezaroan,
laguntaldeak eragin handiagoa du, eta
eginkizun positiboa betet zen du kirolari gazteari euskarri positiboa ematerakoan, funt sean gizarte-emozioaren arloko eginkizuna, baina zalant zarik gabe kirolariaren eskakizunek
be hartu egiten dituzte haurrak, kasu askotan, bere lagun-taldeak eginiko jarduera guztietan ezin parte hart zera (Bloom, 1985; Gould et
al., 2002; Holt & Dunn, 2004).
It xura guztien arabera, nerabezaroan kirolariaren ezaugarri nagusia
familiarekiko independent zia handiagoa da; lagun-taldeak, berriz,
gero eta eragin handiagoa hart zen du.

Entrenamenduaren kalitatea
Nahita eginiko jardueran nahikoa denbora behar dela ezarri
ondoren, eta kirolariak nahi dituen emait zak lortu ahal izateko konpromiso maila izanik, aurrera egin eta gure kirolariei proposatuko diegun
entrenamenduaren kalitateaz arduratu behar dugu.
Ericsson-ek (1996) berret si egiten du entrenamenduaren
kantitatea bakarrik ez dela trebeziaren adierazle perfektua eta etengabeko kont zentraziorik gabeko entrenamenduak ez dakarrela nahitaez
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errendimendua hobet zea. Entrenat zeko moduak eta entrenamenduaren
egiturak eragin nabarmena dute ikasten, at xikit zen eta transferit zen den
horretan (Christina eta Alpenfels, 2002).
Hauxe da nahita eginiko jardunaz ari garenean kontuan izan
behar ditugun ezaugarrietako bat: inplizituki onart zen dugu entrenamenduak trebetasun zehat zak eta beharrezkoak eskat zen dizkiola kirolariari,
eta gainera modu egokian egiten duela. Jardun desegokia, jakina, kaltegarria izango da.
Cobley-ren (2001) aburuz, entrenat zaile trebatuak
funt sezko eginkizuna betet zen du entrenamenduko denbora egiturat zerakoan eta hobet zerakoan. Hortaz, “baldin eta nahita eginiko jardunaren
teoria zuzena bada, hau da, garrant zit suena entrenamenduaren kalitatea bada entrenamenduaren kantitatea metat zeko irizpidearen gainetik,
orduan entrenat zaileak entrenamendua biderat zeko duen trebetasuna
funt sezko faktorea da” (Horton, 2003).
Arlo horretan lehenbizi egin behar dena entrenamenduan
emandako denboraren eraginkortasuna hobet zeko modua argit zen
saiat zea da. Bestela esanda, bi kirolarien arteko berezko nolakotasun berdinak izanda, kirola egiteko zenbat eta baldint za hobeak izan, orduan eta
trebezia maila handiagoa lortuko da. “Ikaskunt zako denbora funt sezkoa
da irakaskunt zaren arrakastarako” (Carreiro da Costa, 1984).
Jardun horren teoria azpimarratu izanak entrenamendu
saioen mikroegitura aztert zera bult zatu gaitu azken urteetan. Berriki
egin diren ikerketetan, jardunaren ebaluazioari buruzko galdetegiak erabili dira, eta gainera, hainbat kiroletako denboraren azterketa ere egin da
hala nola borrokan, patinajean eta hockeyan (Starkes, 2000; Deakin
& Cobley, 2003). Ekarpen zientifikoak ikusita, entrenat zaileek entrenamendu saioko denbora errentagarriagoa izaten saiatu behar dute, jarduneko ordu gehiago izateaz arduratu beharrean.
Azterlan horietan emandako ondorioen arabera,
entrenamendu saioko denboraren erdia gut xi gorabehera
“ez aktibo”t zat har daiteke (Starkes, 2000).
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“Ondorio gisa esan dezakegu kirolarien konpromiso arrakastat su motoreko denbora gehit zea lagungarria dela kirolarien ikaskunt za
hobet zeko. Konpromiso arrakastat su motoreari derit zo kirolariek jarduerak egiteko ematen duten denborari, hain zuzen ere aurretik finkaturiko
helburuak lort zeko, betiere kirolarien mailari egokituriko mailarekin. Hartara, errepikapen zehat zen kopuru handia egiteko modua izango da, zer
eskat zen zaien jakiten dute jokalariek eta euren jarduketari buruzko informazioa jasot zen dute sarri.
Hainbat azterlanetako emait zek erakut si dutenez, maila
handieneko kirolariek jardun motoreko denbora maila handienak dituzte entrenamendu saioetan maila t xikiagoko talde bereko jokalari guztiek
baino.” (Moreno eta Del Villar, 2004).
Ikaskunt za motorearen arloarekin lotutako ikerketarekin bat
etorriz, ikaskunt za hori hobetu egiten da entrenamendua ondoko print zipio hauen inguruan egiturat zen bada: irakaskunt zako progresioak, era
askotako jardunak eta irakaskunt za metodoak (Chamberlain eta Lee,
1993). Baldint za horietan entrenat zen diren pert sonek duten jakint zak,
adiera zpen eta prozedura mailakoak, hobetu egin dezake ikaskunt zaren
eraginkortasuna.
Arlo honetan, hot s, entrenamendua egiturat zeko moduan,
pauso nabarmenak egin dira azken urteetan eta, oro har, badirudi proposamen berrietan frogatu dela entrenamendua pixka bat paradoxikoa
dela errendimenduan. Hala, bada, bloketan eginiko entrenamenduak eta
entrenamendu egituratuak hobekunt za ekar dezakete errendimenduan
epe luzera, baina igoera eta hobekunt za hori nahikoa laburra da eta ez
da batere iraunkorra denboran. Proposamen horren kontra, askotariko
entrenamendua proposat zen da, “testuinguruko interferent zia” kopuru
handiagoarekin epe luzerako entrenamenduan baino. Are gehiago,
errendimenduak be hera egin dezake, baina ondo garatuta eta burututa, transferent zia handiagoa eragiten du, iraunkorragoa (Abraham eta
Collins, 1998).
Entrenamendu askotarikoa proposat zen da, “testuinguruko
interferent zia” kopuru handiagoarekin (Abraham eta Collins, 1998).
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Ruiz eta Sanchez-ek (1997) arlo hori hobet zeko bi alderdi garrant zit su proposat zen dizkigute. Lehengoa jardunaren baldint zak
etengabe aldat zean dat za. Testuinguruko aldakortasunaren teoriak
konstant ziaren hipotesi klasikoa aldarat zen du, hot s, beti modu berean
egitea gauzak.
Hala ere, modu aldakorrean jarduteak hainbat elementu
tekniko eta taktiko t xandakat zea
dakar berekin. Aurretik ezarritako
blokeak eta ariketa kopuru jakin
bat behin eta berriz errepikatu beharrean, alde batetik elementu teknikoen jarduna t xandakatu daiteke,
eta bestetik elementu tekniko edo
taktiko bera egoera edo baldint za
desberdinetan egin daiteke saio
batetik bestera.
Bigarrena ausazkotasun print zipioan dat za. Nahikoa
nozio zaila da proposat zen, zeren eta entrenat zeak metodoa, ordena
eta logika baitakart za berekin eta, beraz, nolabait harrigarri egiten zaigu
guri, gut xienez, ausazko jardun bat onuragarria izatea ikaskunt zarako eta
hobekunt zarako.
Egiaztatu ahal izan denez, materialak aurretik ezarritako ordena izan barik aurkezten zirenean, gehiago eta hobeto at xikit zen zen
betiko moduan egiten zenean baino. Hau da, entrenamenduan egin be harrekoa aurkezteko baldint zek eta ordenak eragin nabarmena dute at xikipenean. Egia esan, epe luzerako ondorioak direla eta ez berehalakoak argitu beharko lit zateke; horrek esan nahi du berehalako emait zek ez dutela
aurreikuspen baliorik, ondorioa azalerat zeko denbora behar delako.
Honelaxe definit zen du Battig-ek (1979, Ruiz eta Sanchez, 1997):
“testuinguruko interferent ziaren efektua”. Ondorioz, halako
moldez antolatu beharko da jarduna non banakoak ez baitu
errepikatuko keinu  tekniko bera ondoz ondoko bi aldiz baino gehiago.
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Kiroleko jarduna hobetzeari dagokionez, ideia horiek bereziki
garrantzitsuak dira. Gaitasun maila handia lortu duten kirolarien aurrean,
erronka berriei aurre egiteko jardunak behar dituzte, ohikeriatik ihes egiteko modua emango dietenak. Beraz, ausaz antola ditzakegu entrenamenduko ariketak kirolariak egin ditzan. Hori dela-eta, kirolariak dedikazio
handiagoa jarri beharko du ariketan, eta horrek berekin dakar ariketaren
ezaugarrietan gehiago sakontzea, baita informazioa prozesatzeko eskakizun handiagoa ere, zeren eta, kirolariak ariketa ikasi baino lehen, aldatu
egingo baitugu eta etengabeko eraikuntza eta berreraikuntza prozesuan
murgilaraziko baitugu. Epe luzera begira eraginkorragoa da jardun hori.
Honelaxe laburbildu daitezke ausazko jardunaren onurak:
• Kirolariari ahaztarazi egiten dizkio ariketen soluzioak epe
laburrera, etengabe aldat zen zaizkiolako ariketak.
• Epe laburrerako soluzioak ahazteak behartu egiten du kirolaria beste bat sort zera ariketa horretan jardungo den hurrengo saioan.
Hori onuragarria da ikaskunt za prozesurako.
• Ikaskuntza prozesuan parte hartze handiagoa izatera behartzen du banakoa, eta galarazi egiten du ekintzak ohikeriaz errepikatzea.
• Ariketak ikasteko elementu adierazgarriagoak ematen
ditu: oroimenaren indarra handitu eta ariketen arteko nahasmena
gut xituko da.
Entrenamenduaren kalitatea hobet zeko ageriko beste gai
bat edukiei dagokiena da. Edukien eboluzioa izan behar da, entrenamenduan arit zen denaren beharrei egokituz. Hala eta guztiz ere, entrenamenduak izan behar duen eboluzioa biderat zeko moduan jarri nahi
dugu arreta, hot s, kirolariari kanpotik ematen zaion lagunt za murrizten
saiatu behar dugu, errendimendu handiko kirolari lez dituen beharren
gainean gero eta autonomoagoa eta jabetuagoa eginez (Glaser, 1996;
Singer, 1999). Kont zeptu hori zaila da ulert zen, baina honelaxe defini
genezake: “jarduerak antolat zeko edo planteat zeko ahalmena, errendimendua hobet zeko eta aurreikusitako helburuak lort zeko helburuarekin
betiere” (Bradbury, 2000).
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Glaser-ek (1996; Singer,
1999) hiru etapa identifikat zen ditu gai
honen inguruan kirolariaren garapenean.
Lehenengo etapan, kanpoko orientazioak gurasoen eta irakasleen konpromiso
handia eskat zen du, ikasleari oinarrizko
gaitasunez jabet zen lagunt zeko asmoz.
Bigarren etapa trant siziokoa da, eta horren ezaugarri nagusia kanpoko lagunt za
murriztea eta ikaskunt za autonomorako
aldaketa dira. Azken etapa, autoerregulaziokoa da, gaitasun maila altukoa da, non
ikaskunt zaren zati handi bat kirolariak
berak egituratuta eta haren kontrolpean
dagoen zuzenean. Jakina, entrenat zaileek, etab. eskaint zen dieten informazioaren mendean jarrait zen dute, baina gehienbat akat sak zuzent zeko eta
trebetasunak hobet zeko duen gaitasunaren mendekoak dira.
Proposamen hori bat dator Ericsson et al.-ek (1993)
egindakoarekin, noiz-eta kirolari trebatuaren trebakunt zan azken etapa
bat dagoela esaten duenean. Etapa horretan, kirolari mota bat (“eminent”) dagoela esaten du, eta ezaugarri nagusia kirol espezialitateari
ekarpen bakarra egiteko moduan egotea da.
Ikerketek erakusten dutenez, feedback gut xiago proposat zen deneko
testuinguruan hezitakoek ikaskunt za kurba it xiagoak eta gaitasun
handiagoak dituzte at zera-elikadura zorrotazago eta zehat zago
baten bidez irakat si direnek baino.

“Epe luzerako errendimendu ona eskuratzeko, gaur egun feebacka pixkanaka murriztea edo ezkutatzea gomendatzen da, eta kirolariek
kanpoko laguntza barik jardun dezaten bultzatzea” (Vickers et al., 1999).
Beraz, gaitasuna handitu ahala, emandako feedbacka murriztea gomendat zen da.
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Pert sona bat ikasteko eta bere burua kontrolat zeko gait zen
denean, jakina, ikaskunt za eman dakioke, bereziki partaideak beren soluzioak edo mugit zeko euren ereduak sort zeko aske direnean errendimenduko parametro zorrot zagoetan trebatu baino lehenago. Hala,
ikasleak ikaskunt zan parte-hart ze handiagoa izango du eta, beraz,
konpromiso, ahalegin eta poztasun handiagoak izango ditu.
Azken argudio horren ildotik, Barba et. al.-ek (1999) frogatu dutenez, kirolariak parte hart zen duen ikaskunt za batean, errendimendu handiagoa eta ikaskunt za sakonagoa lortu ez eze, berezko motibazio mailak ere hobetuko lirateke.
Zehazkiago, azterlan horretan frogatu zen ikaskunt za autokontrolatua izan dutenek gehiago aukerat zen
zutela entrenat zea giro zorrot zago batean hezitakoek baino, feedbackaren edo
feedbackik gabe betiere.
Funt sean, Barba et al.-ren
(1999) emait zek gogoeta eginarazten
digute entrenamenduaren ingurunearen egitura motibazioa sort zen duen eta  
aparteko denbora dakarren faktorea izatearen gainean; horri esker, errendimendua hobet zeko modua dago.
Ildo beretik, Voight-ek (2002) hauxe proposat zen digu
hobet zeko: “prozesua hobet zeko helburuak ezart zen lagundu behar
diegu kirolariei … eta, gainera, kont zentrazioa eta beharrak garat zen
irakat si behar diegu”.
Mugimendu konkretuak eskurat zea errazteko egitura horri
garrant zi handiagoa emateaz gain, gaitasunak lehiaketako egoera espezifikoetan garat zeari ere eman behar zaio garrant zia.
Agerikoa denez, trebakunt za prozesuaren helburu nagusia
kirolariak bikaintasun maila eta trebezia maila egokiak lort zea da, lehiake-
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tetan errendimendu ona lort zeko moduan egon dadin. Modu tradizionaletan jarduteko baldint za jakin bat zuei eut si zaie, eta horien ezaugarri nagusia konplexutasunaren deskonposizioa izan da, errealitatetik urrunduta.
Entrenamenduko eszenatokiek ahalik eta benetakoenak
izan behar dute eta lehiaketan eskaturikoaren ant zeko prozesu kognitiboa eskatu behar dute (Vickers et al., 1999).
Bereziki kirolaren arloan, beharrezkoa da emozioak kontrolat zea trebezia maila egokia eskuratu ahal izateko. Agerikoa da ant sietate, motibazio, poztasun mailek eta lehiaketak iraun bitartean izaten diren
beste emozio bat zuek ukit zen dituztela informazioaren prozesamendua,
arreta, erabakiak hart zea eta burut zea.
“Kirolariek erabakiak hart zen dituzte kit zikadura fisikoa eta
emozionala duten bitartean… Estresa agert zen denean, kirolariek jarduteko modua aldat zen dute” (Tenenbaum, 2003, 207. or).
Zenbait kirolarik maisut za maila handia lortu dute, eta adibide ugari dago, baina ez dira gai maila hori lehiaketan erakusteko. Hala
denean, ez da nahikoa norbera garat zea trebatuaren maila eskuratu ahal
izateko. Garrant zit suagoa da kirolari bat entrenat zea bikaintasun maila
lort zeko, lehiaketan gertatuko diren inguruabarrak gorabehera.
Arlo horri buruzko gogoeta nagusit zen ari dira gaur egun. Ildo
horretan aurkitu ahal izan ditugun ikerketa apurretako ondorioen artean
(Hodges eta Starkes, 1996; Starkes et. al, 1996), guztiek le hiaketaren faktoreak entrenamenduan sartu beharra diotela nabarmendu behar
dugu. Hala, lehiaketako presioak eta lehiaketako baldint zek berek egon
behar dute entrenamenduan, kirolaria horretarako prestat zen saiat zeko.
Jardun hori garat zeko, lehia egin daiteke entrenamenduan;
hartara, kirolaria trebatu egingo da lehiako baldint zat zaileak erabilt zen
jakiteko.
Dorrance-k (1996) entrenamenduetan beti lehiaketak egiteko proposatzen du, gure kirolarien lehiakortasuna hobetzeko, taldeko kideen
arteko lehia piztuz. Thiess, Tschiene & Nickel-en (2004, 71. or.) ustez.
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“Errendimendura bideratutako kirol batean, ezin pent sa daiteke
errendimendura irit siko garenik lehiarako entrenamendu barik eta,
beraz, errendimendua pixkanaka hobet zera ere ez.  Sistemaren
egokit zapen gisa baizik ezin intepreta daiteke entrenamendua,
lehian eta lehiako errendimendua abiapuntu hartuta”
Bi alderdi horiek batuta, Vickers-ek (1999, 2003) “Decision Training” derit zonaren barruan arituko ginateke lanean. Aditu
horren arabera, entrenamendu mota hori beste hurbilketa bat da, kirolariek lehiakoaren ant zeko testuinguruetan erabakiak hart zeko aukerak
gehit zen dituena. Ikaskunt za motorearen baitan eginiko ikerketak oinarri hartuta, metodoaren barne daude jardun aldakorra eta ausazkoa,
fee dbackaren erabilera murriztua zein erreflexiboa kirolariari parte
harrarazita, bideoa erabilt zea kirolaria trebat zeko bere burua azter dezan, kirolariari informazio taktikoa
ematea top-downeko orientaziotik
(hot s, egoera zailak ematea taktikaren aldetik, saio hasieratik) eta kirolariari eskuratu beharreko gaitasuna
ikusteko ereduak eskaint zea.
Ikerlari horren aburuz,
horrelako lanak hainbat abantaila
dakar kont zeptu tradizionalaren aldean edo “behavioural training”
derit zonarekiko. Azken horrek gehienbat epe laburrerako emait zak ematen ditu, baina ez du sort zen
“decision training” bezalako epe luzerako transferent zia, eta bereziki
lehiaketako baldint zetan.
Halako entrenamendu motak sort zen duen entrenamendu
giroan, kirolariak erabakiak har dit zake lehian bizi dituen ant zeko baldint zetan eta, aldi berean, entrenat zeko giro dinamikoagoa eta eraginkorragoa sort zen du.
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III. ATALA
TREBETASUNAREN GARAPENAREKIN LOTUTAKO
TESTUINGURUKO FAKTOREAK

Lehenago azaldutako faktoreez gain, errendimendu mailaren garapena nabarmen baldint zat zen duten bestelako aldeak ere badira. Atal honetan horietako zenbait azalt zen saiatuko gara.
Entrenat zailearen eginkizuna
Delgadok (1994) emandako argudioaren arabera, “oro har
ia guztiak bat datoz esatean kirolean kalitate maila egokiak lortzeko faktore
erabakigarria entrenatzailean datzala. Prestakuntza akademiko eta profesional ona izan behar du entrenatzaileak, baita kirolari buruzko gogoeta
egiteko gaitasun handia (entrenamenduaren azterketa), talde-lana baliagarria den uste sendoa eta kirol entrenamenduaren jakintza zientifikoaren,
teknikoaren eta profesionalaren arauetara egokitzen jakitea ere”.
Arlo horretako ikerketak aurrerapen handia izan du azken
urteetan, eta teknikari trebatuarekin arit zeak dakart zan abantailak frogatu dira. Entrenat zaileak, normalean, kirolariaren entrenamendu denborak eta edukiak ezart zen ditu ehuneko altu batean (zenbait kasutan,
%100eraino).
Entrenat zaileak ikaskunt za egokia bult zat zen duen giroa
lort zeko duen trebetasuna funt sezko faktoreetako bat
da kirolariaren garapenean.
Berriki egin diren ikerketek frogatu dutenez (Bloom,
Crumpton & Anderson, 1999; Deakin & Cobley, 2003), oso garrant zit suak dira entrenat zailearen jakint za eta jakint za hori kirolariei
transmitit zeko gaitasuna. Talde-kiroletan, jakint za taktikoa oso garrant zit sua da, batez ere kirolari bikainak direnean.
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Azterlan horietatik ondoriozta daitekeenez, partaideen
garapeneko funt sezko faktorea entrenat zaile trebatu batekin aritu ahal
izatea da, batez ere errendimendu maila handietan (Horton, 2003).
Ildo horretan, trebat zaile trebatuen hainbat elementu bereizgarri planteat zen zaizkigu. Horien artean, ondokoak aipatuko ditugu:
1. Entrenamenduaren plangint za zorrot za. Voss et al.-ek
(1983; Baker et al., 2003a) ikusi ahal izan zutenez, entrenat zaile bikainek denbora gehiago ematen dute entrenamendua planifikat zeko eta
zehat zagoak dira saioko helburuetan.
2. Entrenat zaileak kirolari buruz duen jakint za espezifikoa,
jakina, faktore erabakigarria da, batez ere teknikariari emandako informazioari eta kirolariari dagokionez. Beraz, feedbackaren erabilera faktore bereizgarria da entrenat zaileen artean.
“Irakaslerik eraginkorrenek halako moldez egiturat zen
dute jarduera non ikasleek behar bezala hartu ahal izango baitute parte
ahalik eta denborarik luzeenean, eta zer, non eta zergatik egin behar
duten azalt zen die argi eta labur.” (Carreiro da Costa, 1984; Moreno
eta Del Villar, 2004).
Gomendioen artean, besteak beste hainbat behaketa egitea
proposat zen da, kirolariaren ekint za eta teknika zuzena konparat zeko,
aldi bakoit zean akat s bati erreparat zeko edo akat sa hautat zeko lehen
aldian ezaugarririk garrant zit suena identifikatuz eta akat sa zuzent zeko
egin behar duena ahalik
eta modu espezifikoenean azalt zeko. Ez da informazio gehiegirik eman
behar. “Haurrari lehiaketan informazioa ematearen ondorioetako bat
ikaskunt za eragoztea da,
iristen zaizkion jarraibideak jarraitu besterik ez
baitu egiten haurrak.
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Beraz, ez dago ikaskunt zarik (Hellison, 1985; Kidman,
1999). Gainera, feedbackak kirolaria motibat zeko duen eginkizun berezia ere gogoratu behar dugu (Voight, 2002).
3. Entrenat zailearen kalitatea hobet zeko beste ezaugarri
garrant zit su bat kirolariaren alderdi psikologikoari ematen dion arreta
da. Nahiz eta entrenat zaile askok faktore psikologikoak aipat zen dituzten kirolarien edo taldeen arrakasta edo porrota justifikat zeko, zenbatek
jot zen dugu beharrezkot zat alderdi horiek entrenamenduan sart zea?
Zenbaitek ohiko jarduerak ezart zen ditu kirolariak psikologikoki prestat zeko entrenamendua baino lehen. Parte-hart zea edo
kont zentrazioa hobet zeko beste modu bat jokalariei entrenamendu edo
ariketa bakoit zaren helburuen ahalik eta informaziorik eta xehetasunik
gehiena transmitit zea da (Voight, 2002).
4. Entrenamendu mota kirolariaren garapeneko adinera
egokitu beharra ere planteat zen da. Kirolariek urteetan izandako aldaketen arabera eboluzionatu eta aldatu behar du teknikariaren egitekoak
berak. Entrenat zaileak kirolari gazteenekin betet zen duen eginkizunarekin lotutako azterlanetan (Bloom, 1985; Côté eta Hay, 2002), ondoko hau proposat zen da: kirolariaren garapeneko lehenbiziko urteetan,
kirolariak gehienbat informazio teknikoa behar du kirolariaren oinarriak
garat zeko. Aldi berean, entrenat zaileak adin horretan grina behar du,
baita kirolariaren konpromisoa errazteko motibazioa eragin ere.
Lehen fase horretan, irakasleak ez du zertan maila handia
izan, haurra espezializat zera erakarri baino. Gurasoek, berriz, jardueraren erant zukizunaz jabet zen lagundu behar diote haurrari, harekin gogo
bizia konpartituta betiere.
Ondoren, gero eta harreman estuagoak eta profesionalagoak hasten dira izaten kirolariak entrenat zaileekin, gut xi gorabehera
13 urtetik hasita. Aldi berean, kirolariak “teknikoagoak eta serioagoak”
hasten dira izaten entrenamenduan parte hart zeari eta entrenamenduko
eskakizunei dagokienez. Trebat zen diren kirolarien jokabidearen bilakaera horrek kirolarien konpromisoa indartu eta entrenamenduen kantitatea
eta intent sitatea handitu dezake (Còté, Baker eta Abernethy, 2003).
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Hirugarren fasea sort zen da banakoak kirola bere lanbide
bihurt zen duenean, eta lanbide horretan, elkarrenganako errespetua
eta independent zia nagusi dira entrenat zaileekiko harremanetan.
Azkenik, sarreran aipatu dugunarekin bat etorriz, gauza bat
da emait za eta beste bat oso desberdina emait zan irautea edo emait zari eustea. Izan ere, horrek laugarren fasea sorraraziko luke talentuaren
garapenean, “mantent ze-urtet zat” har litekeena (Durand-Bush, 2000).
Horren ezaugarri nagusia entrenamenduaren kalitatea hobet zea izango lit zateke, betiere beste lehiakideek entrenamendua kopia dezaten
saihestuz, baita lagunt za gehiagoren beharra ere, hain zuzen ere errendimendu altuko lehiak berekin dakarren karga gehigarria edo gainkarga
jasan ahal izateko (Ollis, 2002; Abbott & Collins, 2004).
7. Trebat zailearen trebakunt za garrant zit suan aurrera
egitea ere proposat zen da halako moldez non entrenat zaileen arteko
bereizgarria, informazioa aurkezteko moduaz gain, entrenat zailearen
alderdi kritikoa izango den, baita entrenat zaileak entrenamendua, ariketak egiteko erabilitako diseinua, erabilitako tresnak, eta abar aztert zeko,
zent zuz erabilt zeko eta hausnart zeko modua ere.
Horixe izango da entrenat zaileak irakaskunt za-ikaskunt za
prozesua balorat zea lort zeko eta hobet zeko modu bakarra,  betiere kirolarien beharretara egokit zeko (Abraham eta Collins, 1998).
8. Azkenik, trebatzaileak oso eginkizun garrantzitsua betetzen
du alde emozionalean kirolariarekiko harremanetan. Baur-ek (1993) proposaturikoaren arabera, “entrenatzaileen betebeharren barruan dago
entrenamenduaren plangintza eta antolaketa, baita entrenamenduak
ikuspegi zabalagoetan egituratzea, atleta nerabeei laguntza pertsonala
eta kiroletik kanpoko ahalik eta girorik egokiena sort zea kirolariarentzat.
Horixe da eta izango da talentua sustatzeko jarduketa guztiak praktikan
burutzeko “elkargune” erabakigarria” (Baur, J., 1993, 18. or.).
Hori dela-eta, entrenat zaileak, batez ere lehen fasean, alderdi tekniko eta taktikoez arduratu ez ezik, kirolari gaztearen testuingurua
aint zat hart zen ere saiatu behar du ezinbestean (esate baterako, azterketak, familiaren egoera, gizarte harremanak,...); izan ere, inolako zalant za-
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rik gabe, kirolariaren egoera
psikologikoari eta entrenamenduaren kalitateari eragiten die testuinguruak.
Lehenago azpimarratu dugunez, kirolariak hobet zeko nahia eta
entrenamenduarekin
eta
kirolarekin konpromiso handia behar du. Hortaz, beharrezkoa izango da entrenamenduarekin partekat zea lehiako sentimendu
pert sonalak, fluxu-sent sazioak eta kirolari orok bikain izateko adierazi
behar duen baikortasuna (Ruiz, 2003).
Entrenat zaileak funt sezko eginkizuna betet zen du alde horretan, zeren erraztasunak eman behar baititu kirolariak hobet zen lagunduko dion arreta beregana dezan. Banakoak konpromiso handiagoa
sentit zen duenaren bidezko ikaskunt za gauzat zen saiat zea da, hezteko
modu humanoagoa, naturalagoa eta seguru asko eraginkorragoa.
“Entrenat zaile eraginkorrak jakin behar du noiz eta zelan
presionatu behar duen kirolaria gogorrago egin dezan lan, noiz gut xitu
intent sitatea eta zelan bideratu kirolariaren ibilbidea. Kirolari ut ziko dio
kirolariak teknikariaren eta haren arteko sent sazio onik ez badago” (Singer eta Janelle, 1999).
Ildo horretan, badago etapa bereziki garrant zit sua kirolariaren trebakunt zan. Kirolarien eboluzioa adin-kategorietan gertat zen
den kiroletan ikusi ahal izan denez, kirolari gehiagok uzten diote kirola
egiteari kategoria baten eta hurrengoaren arteko trant sizioko urteetan,
noiz-eta kirolaria erreferentea eta trebea izatetik taldeko azken jokalarietako bat izatera pasat zen denean. Ildo horretan, juniorretik seniorrerako
trant sizioa beti izan da dramatikoena, zeren gainera eskola uztearekin
batera gertat zen baita eta, zenbaitetan, familiaren et xea ere uzten da
at zean. Trant sizio prozesu hori modu egokian gainditu duten kirolariek
eskerrak eman dituzte ondoren irakasle batek edo bat zuek aldi kritiko
horretan emandako lagunt za bereziagatik (Moore et al., 1998).
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Are gehiago, azken urteetan azterketarako beste ildo berri bat agertu da, entrenat zaileak kirolarien “zaint zaile” lez duen eginkizunarekin lotuta dagoena. Ideia hori betidanik garatu da irakasleak
trebat zeko eremuan eta enpresa eremuan, baina azken urteetan kirolera ekarri da eta gehienbat entrenat zaile trebatuen (jagole lez) eta
entrenat zaile hasi berrien artean dauden harremanak aztertu dira. Proposamen horiek abiapuntu hartuta, horrelako harreman motak aztertu
dira entrenat zaileen eta kirolari gazteen artean ere.

6. grafikoa.
Mentoring kontzeptua. (Bloom et al. 1998; Miller et al. 2002).

“Mentoring” derit ze pert sona heldu baten (zaint zailea) eta
trebat zeko prozesuan dagoen gazte baten (babestua) arteko harreman
estuei, baina ez dira familiako harremanak edo harreman erromantikoak.
Zaint zaileak eredu eta gidari lez jarduten du babestuaren garapena eta
gaitasun garrant zit suez jabearaztea bult zat zeko.
Horrelako harreman motak hezkunt zan dira bereziki garrant zit suak, bere prestakunt za akademikoan tartean diren kirolari gazteen trebakunt zarekin batera izan baitaiteke.
“Ondorio gisa esan daiteke jokalariaren ustez entrenat zaileak
hari buruz pent sat zen duenak eragin handiagoa duela
errendimenduan jokalariak berak uste duenak baino”
(Becker & Solomon, 2005, 262. or.).
Entrenat zailearen eta kirolariaren arteko harreman horien azterketan aurrera egin beharra dagoela-eta, lehenbiziko emait zek
erakut si egiten dute (Miller, Salmela eta Kerr; 2002) entrenat zaileak
zaint zailearen eginkizuna hart zen duela bere gain, eta ikasle-kirolarien
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garapenarekin konpromiso handia dutela adierazten dute, eredua eta
gidaria den aldetik. Zaint zaile harreman horietan, gehienbat bi funt zio
desberdin nabarmendu dit zakegu: edo eremu akademikora (trebakunt zaren garrant zia balioestea, jarduera akademikoak entrenamenduekin koordinat zea, lehiaketak eta azterketak aldat zea, kalifikazioak
kontrolat zea, ikasketetan lagunt zea, tutore edo irakasleekiko harremanak) edo, osterant zean, sentimenduetara edo gizartera ekart zea, kirolari
gazteengan balioak garat zen saiatuz hala nola talde-lana, esfort zua, diziplina, konpromisoa, konfiant za norberarengan, etab. (zenbait kasutan,
harreman horiek maila pert sonalera ere iristen dira, eta entrenat zailea
familiako arazoak konpont zen saiat zen da).
Bloom et. al.-ek (1998) euren ikerketan aurkitu zutenaren arabera, elkarrizketaturiko teknikariek kirolariekiko harreman
pert sonalak garatu beharra aipat zen zuten, kiroletik harago eta haien
bizit zako hainbat arlotan eragina dutenak; halako moldez non “entrenat zaileek entrenamenduko zenbait ordutegi aldat zen bait zituzten edo
balizko garaipenak alde batera uzten bait zituzten kirolarien interesetarako baliagarria izango zelakoan” (275. or). Hala, kirolariaren gaitasun
espezifikoak erakusteaz gain, ikerketan atera zen ondorioaren arabera,
entrenat zaileek berez dute erant zukizuna kirolariak kiroletik kanpoko bizit zarako prestat zeko. Kirolarien beharrak eta interesak zainduz eta horiekiko sent sibilitatea erakut siz, nabarmen hobet zen ziren ikaskunt zako
esperient ziak.
Argudio bera eman dute Miller & Kerr-ek (2002). Ikerlari horiek adierazi dutenez, kirolean bikaintasuna lort zeko ardurat zeaz
gain, kirol errendimenduaren ondorio okerrei aurre egiteko gaitasunak
edo ezaugarriak garatu behar dira (hezkunt za arazoak, bestelako jarduera motetarako trant sizioaren zailtasuna,…).
“Life skills” derit zen gaitasun horien artean, hainbat ezaugarri agert zen dira: talde-lana, esfort zua, gidaria izatea, erabakiak
hart zea,…; izan ere, horiei esker, pert sonaren garapen osoa ahalbidet zen da, ez bakarrik mugimenduen aldetik, baizik eta maila psikologikoan, emozionalean, sozialean, moralean eta intelektualean ere
bai. Ildo horretan, hori guztia guztia kirolarien trebakunt zan bildutako
programak garatu dira azken urteetan. Hala sortu da, esate baterako,
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NCAA´s CHAMPS/Life Skills Program, saskibaloiko jokalariekin lan egiten duena mintegien, banako edo taldeko saioen, eta abarren bidez,
haien trebakunt zaren funt sezko bost alderditan: akademikoan, kirolekoan, garapen pert sonalean, gizartearent zako zerbit zuan eta garapen
profesionalean.
Beraz, kirolaria ardat za deneko eredua izan behar da, non
kirola banakoaren garapen osorako lagungarria izatea baita oinarrizko
print zipioa, hau da, maila fisiko, psikologiko eta sozialeko garapen osorako (Clarke, Smith & Thibault, 1994; Miller & Kerr, 2002). Hori
dela-eta, maila fisikoa eta teknikoa hobet zeko esperient ziak emateaz
gain, jokabide etikoak eta gizarte trebetasunak garat zea indartu behar
du kirolak.
Planteamendu horretan, kirolariek zein gurasoek, zuzendariek, teknikariek, etab. erant zukizuna dute kirolariarengan soilik arlo
teknikoak ez diren trebetasunak garat zeko. Eta, jakina, teknikariaren
eta jokalariaren arteko erlazioa kontuan hartuta, entrenat zaileok oso
eginkizun garrant zit sua betet zen dugu, jokalariak kirolari gisa eta
pert sona gisa helt zeko prozesua erraztuz. Hori lort zeko, behar bezalako laneko plan batek izan behar du abiapuntua, kirolariaren beharrak
kontuan hartuko dituena eta trebat zailearen eta kirolariaren arteko erlazio jakin bat ekarriko duena: trebat zaileak, boterea duen pert sona
den aldetik, ikaskunt za sustat zeko giroa sortuko du harremanetan,
baita komunikazioa eta erabakiak hart zeko prozesuan parte har dezaten lagundu ere. Egoera hori lort zeko neurri zehat z gisa, ondoko hauek
proposat zen dira:
1. Denboraldi-aurrean bat zarrak izatea kirolaren arloko eta
entrenamenduko funt zioak eta erant zukizunak, lehiaketak, taldeko partaidet za, etab. eztabaidat zeko eta erabakit zeko.
2. Halako bilerak ez dira entrenat zaileekin bakarrik egin
behar; gurasoekin ere egin behar dira, gurasoek espero duten eta bete
behar duten eginkizuna argit zeko.
3. Erant zukizuna eta erabakiak hart zea sustat zen saiat zeko, kirolariei parte harrarazi behar die erabakietan.
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4. Kirolariaren bizit zako gainerako alderdiak orokorrean
eta modu bateratuan behatu behar dira, eta entrenamenduarekin bateragarri egin. Hala, kirolariak ikastet xean, familian eta lagunekin dituen
beharrak zein diren jakin beharko da. Esate baterako, lehiaketak azterketekin edo familiako gertaera garrant zit su batekin batera izan daitezke.
Bat zuetan horrelako gauzak alde batera uztea eskatuko du, baina horien
berri izan behar da, eta kirolariak erabaki beharko du zein partaidet zamaila izango duen.
5. Jokalariei zenbait aukera ematea da trebatzaileek edo
erakundeek kirolarien gaineko erantzukizun hori onartzeko beste modu
bat, hain zuzen ere kirolariak maila txikiagoetan entrenatzea, entrenatzaile
gisa jardunaraztea, taldearen barruan egitekoren bat ematea, eta abar.
Laburbilduz, kirol bikaintasuna emateaz gain pert sona gisa
ere distira emateko bide bihurtu behar du kirolak.
“Hauxe egiaztatu dute eginiko ikerketek: goi mailako kirolariekin ere, kirolariaren eta entrenat zailearen arteko harreman pert sonalak kirolariaren garapenerako lagungarria den faktore garrant zit sua
direla. Ez du funt sik entrenat zailearen eta goi mailako kirolariaren arteko harreman inpert sonalak, autoritarioak eta lorturiko arrakastaren
mendekoak diren irudipenak. Are gehiago, harreman horiek gehienbat
kirolariarengana bideratuta dauden ebident zia ugari daude. Zehazkiago,
horrelako harremanen oinarria elkarrenganako begirunea, konfiant za,
lagunt za, komunikazio erraza eta irekia eta ezagut za partekatua dira,
baita bakoit zaren eginkizunen eta burutu beharreko egitekoen definizio
zehat za ere” (Jowett & Cockerill, 2003).
Horiek azterketa guztiek dakart zaten ondorioen at zean,
entrenat zaileen egitarauetan gizarte trebetasunekin lotutako edukiak
sart zearen garrant zia dago. Agerikoa denez, kirolariek lagunt za eta
aholkuak bilat zeko probabilitate gehiago izango dituzte gertukot zat
jot zen dituzten pert sonengan. Hori dela-eta, funt sezkot zat jot zen da kirolariaren eta entrenat zailearen arteko harreman hurbilak sort zea. Horrenbestez, entrenat zaileen trebakunt zako egitarauek, eduki teknikoak,
estrategikoak, taktikoak, etab. emateaz gain, entrenat zaileei kirolariekin
harreman afektiboak garat zen lagunt zeko informazioa bildu behar dute
(Jowett & Cockerill, 2003).
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Familiaren eragina
Csiksentmihalyi, Rathunde & Whalen-ek (1997) frogatu dutenez, asko baldint zat zen du berehalako gizarte inguruak gazte
trebeek garat zeko duten irmotasuna. Zient ziak, azken urteetan, agerian
ut zi duenez, familiaren eragina oso garrant zit sua da trebezia garat zeko.
Gizarterat ze-eragileak
direnez, gurasoek eragina dute haurraren gaitasunean, zein kiroletan
espezializatuko den erabakit zeko, baita konpromiso horren izaeran ere
(Kidman, 1999).
Egiaztatu
egin da zenbait haurrek,
gurasoen aldetik gehiegizko presioa dutenean,
kirola betebehart zat hart zeko joera dutela ondo pasat zeko modut zat
baino. Horrelako haurrek, kirola betebehart zat hartuta, kirolari uzteko
arriskua handiagoa dute (Gould & Petlichkoff, 1988; Kidman, 1999;
Holt & Dunn, 2004).
Bloom et. al.-ek (1985) elkarrizketak egin zizkieten musikariei, artistei, matematikariei eta kirolari bikainei, baita familiei ere.
Hala, talentua garat zeko eredu bat sortu zuten, hiru fasetan banatua.
Bloom-en irit ziz, lehenengo fasean, oro har gurasoek eta
irakasleek “nolabaiteko talentua” igart zen dute haurrarengan, baita
arlo jakin bateko berezitasunak ere.
“Bakartasun seinale edo ezaugarri” horiek haurrarekiko
igurikapenak handitu eta irakaskut za metodoak aldat zen dituzte.
Hasierako epealdi horretan, gurasoek buruzagi eginkizuna
betet zen dute, eta testuinguru batean parte hart zeko aukera ematen eta
kirolaren irakaskunt za formalarekiko hastapena bilat zen saiat zen dira.
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Etapa horretan, seme-alaben partaidet za bult zatu behar
dute, eta askotan entrenamenduen prozesuan edo irakasgaietan murgilduta daudela sentit zen dute. Kirolariak oinarrizko gaitasunekin ondo
pasat zea da garrant zizkoa ziklo horretan.
Bigarren fasearen ezaugarri nagusia gurasoen konpromiso handiagoa da, eta kirolariak ere konpromiso handiagoa hart zen du
jarduera jakin batean. Gurasoek eginkizun garrant zit sua bereganat zen
dute teknikari gaituagoak bilat zearen aldetik, eta denbora gehiago eta
baliabide gehiago ere erabilt zen dituzte kirolean. Are gehiago, urte horietan kirola da nagusi familiaren ohiko jardunean.
Kirolari gaztea azken fasera iristen denean, familiaren eragina t xikiagoa da, kirolaria bere jakint zaren oinarria eskurat zen hasten da eta garapenaren inguruko bere erant zukizunaz jabet zen da,
entrenat zaileen eta gurasoen gainetik. Hala, gurasoek seme-alabei
lagunt za ematen jarrait zen dute, baina bigarren maila batean, eta dirulagunt zaren gainetik lagunt za emozionala gailent zen da. Alde horretatik,
Sloane-ren (1985) proposamena nabarment zen da; izan ere, gurasoak
entrenamenduek dakarten karga murrizteko lagungarriak direla dio berak, batez ere maila psikologikoan.
Ikerketa horren ondoren, Côté-k (1999) kirolaren eredu
espezifikoa sartu zuen familiak kirolariaren garapenean duen eraginaren
gainean. Aditu horrek berriz ere proposat zen dizkigu hiru etapa talentuaren prozesuan: probako urteak (6 - 12 urte), espezializazioko urteak
(13 - 15 urte) eta inbert sioko urteak (16 urte baino gehiago).
Aurreko ereduan gertat zen zen moduan, familien eraginak
hainbat etapatako eboluzioa du. Hasierako urteetan, familiak askotariko
kirolak probat zeko aukera ematen dio haurrari.
Alde horretatik, ikerlariak nabarment zen duenez, familiak
kirol arloan parte hartuta bult zat zen duena, hau da, kirolaren hautaketa,
ez da hain garrant zizkoa.
Espezializazio urteetan, gurasoek baliabide ekonomikoak
eta denbora inbertit zen dituzte seme-alabekin, entrenat zaile hobeak,
instalazioa, etab. izan dit zaten ahaleginak eginez.
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Azkenik, azken ureetan, gurasoak soilik aholku-emaile lez
jarduten dute, eta euskarri emozional garrant zit sua ematen dute, semeari lesioak, lehiaren presioa edo entrenamenduaren edo lehiaren
nekea gaindit zen lagunt zeko.
Soberbak-ek (2001) antzeko bilakaera proposatzen du kirolariaren familiaren jokabidean. Lehenengo urteetan, gurasoek seme-alabak entrenatzen dituzte, haurraren jokoko jarduerak egituratzen laguntzen
dute (adibidez, saski bat jarrita atzeko patioan), jokalariaren jardueretan
hartzen dute parte entrenamenduak behatuz eta feedbacka emanez eta
entrenamenduko lagun baten moduan hartzen du parte seme-alabekin.
Espezializazio urteetan, gurasoek seme-alabak entrenatzeari uzten diote
eta nahita eginiko jarduna bultzatzen edo errazten hasten dira.
Azkenik, hurrengo urteetan behatu eta feedbacka eman
baino ez du ematen, gehienbat feedback emozionala.
Hiru eredu horiek erakusten dutenez, gurasoek eragina
dute kirolarien garapenean eta horien jokabidearen eboluzioan. Oro har,
ondorio gisa esan dezakegu ezaugarri erabakigarria dela trebeziaren
garapenean familia egituratu bat, baliabide ekonomiko ona dituena eta
kirolariari modu positiboan lagunt zen diona kirola egitera animatuz.
Gurasoek kirolari gazteekiko presio maila murriztu beharra ere hartu behar dugu aint zat, baita kirolean arrakasta lort zearen
kont zeptua aldatu edo zuzendu dezaten (ondo pasat zea, lagun berriekin elkart zea, trebetasunak hobet zea) eta seme-alabak sarietara barik
prozesura bidera dit zaten ere.
Alde horretan, gainera, jarduteko ildo berria ireki da, gurasoek kirolari gaztearen eta teknikariaren artean dauden harremanetan
eragin erabakigarria dutela aztert zen saiat zeko (Jowett & TimsonKatchis, 2005).
Lehenengo emait zek erakusten dutenez, gurasoen eraginak baldint zatuta daude entrenat zailearen eta kirolariaren arteko harremanak. Gurasoek entrenat zailearen eta horren erabakien aurrean
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dituzten erreakzioak positiboak badira, hobeak izango dira kirolariaren
eta entrenat zailearen arteko harremanak, edo alderant ziz.
Lehiaketa
Zenbait lan zientifikotan, trebeziaren faktore baldint zat zailet zat jot zen da kirolaria garat zen deneko lehiaketa. Bloom-ek (1985)
eginiko azterlanen arabera, trebeziaren garapeneko hiru faseetan eboluzionat zen du lehiak. Lehenbiziko fasean, ia ez du garrant zirik, eta
ge hienbat kirolari gazteei esperient zia positiboak ematen saiat zea da
kontua dibert sioaren faktorea lehenet siz errendimenduaren faktorearen gainetik.
Espezializazio aldian, lehia, gero eta garrant zi
handiagoa hart zeaz gain eta
lehia gehiago errendimendura biderat zen hasteaz gain,
kirolaria trebat zeko funt sezko
faktore bihurt zen da.
Trebakunt zako
elementu indart sua bihurt zeaz
gain, zenbait kirolarirent zako
lehia esperient zia aberasgarriagoak errazteko eta hautat zeko elementu
bihurt zen da (zenbait kirolari lehiaketa nazionalak jokat zeko hautat zen
dira, eta horietako bat zuk nazioarteko lehiaketak gozat zeko hautat zen
dira). Horrek, epe luzera, hobekunt za dakar kirolarien trebakunt zan eta
garapenean.
Azken fasean, talentua edo trebezia garat zeko prozesua
behar bezala burutu den edo porrot egin duen jakiteko aukeraturiko
iri zpide bihurt zen da lehiaketa. Kirolariaren hazkundea ebaluat zen
duen elementua da.
Proposamen horretatik ondoriozta daitekeenez, lehiaketa
kirolariaren trebakunt zako programazioaren beste bitarteko baten gisa
sartu beharko lit zateke, eta jokalariek parte hart zen duten lehiaketak
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aztert zera eraman beharko gintuzke bitarteko horrek, lehiaren bidez
lortu beharreko helburuak ezart ze aldera.
Helburu horiek ezart zerakoan, betiere kirolariak jakitun
direla, motibat zailea izateaz gain (bat zuetan, diferent zia handiegiak
diren partiduak edo lehiaketak salbat zeko baliagarria izan dakiguke)
trebakunt zako elementu bihurt zen dira. Horri esker, lehiaketa ez da
irakaskunt za-ikaskunt za prozesuko emait za, irakaskunt za prozesuko
beste zati bat baino.
Baker et al.-ek (2003b) posizio hori baieztat zen dute
euren azterlanean; izan ere, kirolariei hobet zen lagunt zerakoan,
le hiaketa nabarment zen dute kirolariek, lehiaketa da lagungarrien zaiena, euren esanetan.
Lehiaketa baliabiderik garrant zit suena da trebezia garat zeko, bereziki
pert zepzioaren eta erabakiak hart zearen faktoreei dagokienez.
Tenenbaum-ek (2003, 208. or.) azalt zen duenez, entrenamenduak eta kirolaria lehiaketa maila handietan kokat zeak bere
ant sietate maila, motibazioa, etab. aldat zearekiko tolerant zia garat zen
dute, eta arreta ere hobet zea lort zen denez gero, azken unean erabakiak hart zea hobet zen da.
Estrategia horretaz gain, beharrezkot zat jot zen dugu lehiarekin lotutako beste zenbait alderdiren gaineko gogoeta egitea:
1. Lehenik eta behin, gure esperient zian ikusi ahal dugunez, trebakunt zako adinetako lehiaketetan askotan zenbait desoreka
garrant zit su izaten dira. Horrelako anomaliek arazo larriak dakart zate
trebakunt zan, eta zorterik ez dutenen kasuan, kirola egiteari uztea eragin dezakete, edo zorteko direnei dagokienez, berriz, haien entrenamenduaren kalitateak okerrera egin dezake.
Partaideen arteko orekak etengabeko kezka izan behar du
antolat zaile arduradunent zat. Horren inguruko proposamen bat izan
liteke maila handiagoko kategorietan lehian arit zea ahalbidet zea ka-
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tegoria bereko gainerako taldeekin modu desorekatuan lehian
arit zen diren taldeei edo kirolariei.
Sanchez-ek (2002) bere doktorego tesian proposat zen duenez,
goren mailako ligetan arit zea eta
aldi berean maila bereko eta maila altuagoko kirolariekin lehian
arit zea trebezia garat zeko oso
baliabide indart sua da.
Argudio hori bat
dator Holt & Dunn-en (2004)
azterlanean azterturiko kirolariek
azaldutakoarekin, noiz-eta kirolariek eurek maila handiagoko kategoria
baten lehian arit zeko posibilitatea haien ibilbidea garat zeko funt sezko
faktoret zat jot zen dutenean.
2. Ezaugarri hori, gure ustetan, denboraldian antolatu behar
diren lehiaketen kopuruaren programazio egokiarekin ere egokitu behar da.
Ildo horretan, beharrezkotzat jotzen dugu urtean zehar nahikoa lehiaketa
eskaintzea kirolariari, baina modu koherentean planteatuta, bereziki ingurunearekin eta inguruabarrekin.
Zenbait kiroletan, lehiaketa-aldi bereziki luzeak antolat zen
dira (zenbait kasutan, urritik ekainera, hot s, zenbait kirolari profesionalenak baino iraupen luzeagoak), eta ez dakarte kopuru handiegirik egutegian. Gure ustez, planteamendu zuzenagoa izango lit zateke lehiaketa-aldi
laburragoak ezart zea, baita denboran bildutako lehiaketa gehiago egin
ahal izatea ere.
3. Aurreko argudio horrek ondokoa proposarazten digu:
lehiaketak antolat zean, jokalariaren trebakunt zaren testuingurua eta
kirolariaren epe luzerako garapena aint zat hartu behar direla.
Testuinguruari dagokionez, badago ezaugarri bat oso deigarria egiten
zaiguna. Kirolariaren hezkunt za egoera zein den kontuan hartu barik
antolat zen dira lehiaketak.

K I R O L A R E N G A R A P E N A B A L D I N T z A T z E N D U T E N FA K T O R E A K

62

Lehenago esan dugunez, egungo entrenamenduak trebakunt zako mailarik altueneko kirolaren eta kirolariaren eguneroko
gainerako zereginen arteko koordinazio mailako ageriko arazoa dakar.
Horren arabera, lehiaketako kirola haurraren edo nerabearen bizit zako
beste jarduera bat zuekin koordinatu beharra dago.
Soilik banakoaren eguneroko bizit zako eskakizunen arteko oreka egokia lort zen denean izan dezake arrakasta kirol talentuaren
promozioak.
Horrenbestez, gaur egun entrenamenduen eta lehiaketen
kontrol zorrot zagoa proposat zen da, iraupena murrizteko “ekonomikoki kont zentraturiko programazio” (Baur, 1993) baten bidez
eta, hala, entrenamendua eta kirolari nerabeen gainerako jarduera logikoak bateragarri egitea lortuko da.
Argudio horrek harago joan beharko luke. Kirolariaren
hezkunt za testuinguruaz gain, epe luzerako plangint za ere ikusi beharko
genuke, kirol errendimendu maila altua lort zeko ahalik eta baldint zarik
onenetan.
Baina, posible al da hori 9-10 hilabeteko lehiaketa aldiak proposatzen direnean kadete edo junior kategoriako jokalarientzat? Gainera,
ez gara sartuko selekzio nazionaletako zenbait jokalarik edo kirolarik dituzten sentsazioak baloratzen; izan ere, askotan denboraldi bat hurrengoarekin lotu behar izaten dute ezinbestean.
Eta non geldit zen dira entrenamenduaren teoriak proposat zen dizkigun progresioaren, ahaleginak pixkanaka handit zearen
print zipioak, etab.?
Ildo horretan, bit xia irudit zen zaigu jokalariaren bizit zan
lanbidea egituratuta planifikat zeko joera izatea entrenamenduan (bolumena, intent sitatea, edukiak,...), baina ez da planifikat zen eta kontrolat zen lehiaketen bolumena eta mota.
4. Gainera, eta lehiaketari dagokionez, “lehiaketaren
sakontasunak”, hot s, lehiakideen kantitateak eta lehiaketaren kalitateak ere badute eragina pert sona bat goi mailara iristeko modua izan
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dezan. Seguru asko askoz zailagoa izango da errendimendu handia
lort zea futbola bezalako kirol batean tranpolineko jauzian baino, esate
baterako, zeren askotariko futbolarien eta lehiakideen oinarria baitu futbolak (Baker & Horton, 2004).
Azken finean, eta Bucetak (1998, 345-346. orr.) dioenez,
lehiaketak lehia gaitasunerako lagungarriak izan daitezen, honako ezaugarri hauek izan behar dituzte:
1. Denboraldian nahikoak izatea askotariko baldint zak eragiteko, kirolariek egoera desberdinetara egokitu beharra izan dezaten.
2. Gehiegizkoak ez izatea.
3. Denboraldiko unerik egokienetan egitea.
4. Kirolarien errendimenduaren benetako posibilitateei
egokit zea.
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IV. ATALA
adinaren ondorio okerra

Agerikoa denez, lehiaketa adin kronologikoa irizpidet zat
hartuta antolat zen diren kiroletan, abantaila ematen zaie kirolari goiztiarrei, eta gainera erraztasunak ematen zaizkie urteko lehen zatian jaiotakoei. Gaur egun uste denez, kirolari gazteekin adinaren araberako kategoriak egiteak desberdintasunak dakart za entrenamenduan eta murriztu
egiten ditu kirolaririk gazteenen posibilitateak. Honelaxe defini daiteke
“adinaren ondorioa”: adin-kategoria berean helburu jakin baterako edo
funt zio baterako taldekatu diren pert sonek adinaren eta heldutasunaren
aldetik duten desberdintasuna.
Dudarik gabe, jokalari gazteak adin-taldetan banatzean, desberdintasunak gertatuko maila kognitiboan, fisikoan eta emozionalean gazteenen eta nagusien artean (Malina, 1994; Musch & Grondin, 2001).
Nahiz eta pertsona helduetan urte bateko aldea igarri ez, diferentzia hori
askoz ageriagoa da haurrengan. 10 urteko haur batek, hazkundeko 5. mailan kokatuak, gutxi gorabehera 1.26 metroko garaiera izango du eta 22
kg.-ko pisua. Ia 11 urteko beste kirolari batek, 95eko mailan kokatuak, 49
kiloko pisua izan dezake eta 1.54 metro luze izan daiteke. Ondorioz, kasu
bietan ia 0.3 metro eta 27 kiloko diferentzia egon daiteke (Tanner, 1978;
Tanner & Whitehouse, 1976; Helsen et al., 2005). 12 hilabeteko adin
diferentziak, beraz, alde antropometriko garrantzitsuak eragiten ditu.
Gainera, efektu horren ondorioz, bestelako abantaila
bat zuk ikus daitezke. Nerabe baten errendimendu maila haren gaitasunen eta motibazioaren ondorio da, eta motibazioak eragin nabarmena
du ikaskunt zaren eta errendimenduaren kalitatean. Urtearen hasieran
jaiotako jokalari batek, batez beste, urtearen amaieran jaiotako beste
batek baino errendimendu hobea izango du. Hasierako errendimendu
horrek, seguru asko, motibazioa igoaraziko du, barne mailan zein kanpo
mailan (Helsen et al., 2005).
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Adinaren ondorioarekin lotutako beste faktore bat jokalari
gazteek dituzten esperient zien desberdintasuna da
(Helsen, Hodges, Van Winckel & Starkes, 2000).
Adibidez, adin maila bereko bi kirolarik diferent zia handiak
izan dit zakete esperient zian baldin eta bata urtarrilean jaio bada eta bestea abenduan (Ward, Hodges, Williams & Starkes, 2004).
Arlo horretan hainbat ikerketa egin dira azken urteetan.
Horien artean, izot z-hockeyaren gainean Barnsley et al.-ek (1985)
eginikoa nabarmendu behar da; izan ere, Kanadan antolaturiko ligetako
jokalarien jaiot ze-datak aztertu eta herrialde horretako jaiot zeen maiztasunarekin konparatu ziren. Emait zetan lorturiko ondorioen arabera, jokalaririk gehienak urteko lehen zatian jaiotakoak ziren eta hockeyko liga
nazionaleko jokalariek posibilitate gehiago zituzten urteko lehen laurdenean jaioak izateko (urtarriletik mart xora) gainerako ligetan baino.
Azterlan horrek jarraipena izan zuen gero (Barnsley eta
Thompson, 1988) hockeyko jokalari gazteen jaiot ze-datekin, eta kirol
horretako kategoriak aztertu ziren (10 urtetik beherakoak, 11 - 12, 13 - 14,
15 - 16, 17 - 18 eta 19 - 20 urte).
Emait zek erakut si dutenez, 11 urtetik 20 urterakoetan,
hockeyko jokalaririk gehienak urteko lehen laurdenean jaiotakoak dira.
Gainera, urtearen hasieran jaiotako jokalariek mailarik gorenean parte
hart zeko posibilitate gehiago dituzte urteko azken hileetan jaiotakoekin
alderatuz.

7. grafikoa
Jaiot ze-datarekiko abantaila. (Côté & Fraser-Thomas, 2007).
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Glamser eta Vincent-ek (2004) ant zeko ondorioak lortu
zituzten AEBko futbol jokalari gazteekin eginiko azterlanean, non futboleko 147 jokalariren jaiot ze-datak aztertu bait ziren (1984an jaiotakoak,
hot s, 18 urtekoak). Izan ere, aparteko jokalarit zat hartutakoak ziren, kirolariak  garat zeko egitarau olinpikoaren barruan sartu zirelako.
Azterturiko 147 jokalarietatik ia %70 urteko lehen zatian
jaiotakoak ziren, eta hori horrela, urteko lehen hilabetean jaiotako jokalariek urteko azken hilabetean jaiotakoak baino bost aldiz gehiago izateko
posibilitatea zegoen.
Saskibaloian efektu bera ikus dezakegu (Manonelles et
al., 2003). Aditu horiek saskibaloiko adin eta kategoria desberdineko
787 jokalariren jaiot ze-datak aztertu zituzten, Espainiako kadete, gazte,
junior eta azpi-23ko kategoriako selekzioenak barne, baita ACB ligako
eta emakumeen lehen mailako ligako jokalari guztienak ere.
Emait zek erakusten dutenez, duda barik urteko lehen hileetan jaiotako pert sonek aukera gehiago dituzte hautatuak izateko, eta
horri esker, esperient zia, kont zentrazio, kontrol, jarraipen, entrenat zaile,
etab. gehiago eta hobeak izango dituzte; lagungarri izango zaizkie kirolari
lez hazteko eta garat zeko eta, aldi berean, onarpena jasoko dutenez gero,
motibatuago eta indart suago sentituko dira entrenat zen jarrait zeko.
Azterlan horren beste datu interesgarri bat, ordea, urteko
lehenengo hileetan jaiotako kirolariak hautat zeko joera hori da; izan ere,
halako joera dago kirolari gazteekin, baina adinean aurrera egin ahala eta
lehen ligetan diharduten kirolarien jaiot ze-urteak aztertu ondoren, adinaren efektua murriztu egin da harik eta proport zio berean banatu arte.
Efektu hori azalt zeko, honako posibilitate hau planteat zen
dute adituek: “urteko azken hileetan jaiotako kirolariek posibilitate gut xiago dituzte trebakunt zako lehenengo urteetan, eta beste baliabide bat zuk erabili behar dituzte ahalmen fisiko t xikiago
hori gaindit zeko. Hala, alderdi teknikoak eta taktikoak neurri
handiagoan garat zen dituzte eta, oro har, jokalari azkarragoak
bilakat zen dira saskibaloian jokat zeko” (Manonelles et al., 2003,
327. or).
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Espainiako Saskibaloiko Federazioaren XXI. Mendea proiektuko jokalariak.
(Argazkia: Juan Flor).

Eremu horretan bertan, beste azterketa bat zuk egin dira
hala nola beisbolean (Thompson et al, 1991); futbol amerikarrean
(Barnsley et al., 1992); tenis eta igeriketan (Baxter-Jones eta Helms,
1994) eta futbolean (Dudink, 1994; Helsen et al., 1998; Verhulst,
1992; Glamser eta Vincent, 2004; Helsen et al., 2005; Vaeyens,
Philippaert s & Malina, 2005).
Helsen, Van Winckel & Williams-ek (2005) adinak Europako hamar herrialdetako selekzio nazionaletako futbol jokalari gazteengan duten ondorioari buruzko azterlan interesgarri bat argitaratu
dute, baita nazioarteko t xapelketetan parte hartu duten klubetako kirolariengan duena ere.
Lorturiko emait zek erakusten dutenez, urteko lehen laurdenean jaiotako jokalari gehiagoren proport zioa dago (urtarriletik mart xora)
azterturiko selekzio nazional guztietan (U-15, U-16, U-17 eta U-18), baita
Meridian Cup-en eta UEFAk antolaturiko U-16 t xapelketan ere. Ikerlariek
horren gainean ematen dituzten azalpenen artean, talentua detektat zeko normalean ezaugarri fisikoetan oinarrit zen direla planteat zen da.
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Hala ere, azterlan horietan gehienetan ez dira sart zen
gertaera horrek hautaturiko jokalariengan eta partiduetan duten partaidet zan izandako ondorioak azal dit zaketen aldagaiak. Ildo horretan,
Vaeyens, Philippaert s & Malinak (2005) azterlan bat egin dute, eta
bertan aztert zen dute adinaren efektua eta kirolariek partiduetan duen
partaidet za (joko minutuak eta deitutako partiduak) futboleko jokalari senior erdi profesionalen eta amateurren kasuan.
Emait za horietan, adinaren efektu erlatiboa ikusteaz gain,
argi frogat zen da urteko azken hileetan jaiotako jokalariak gut xiagotan deit zen direla futbol partiduak jokat zeko, baita partiduetan minutu
gut xiago jokat zen dituztela ere. Hori dela-eta, horrelako jokalariek, urteko
lehen hileetan jaiotakoekin alderatuta, jokat zeko aukera gut xiago dituztela dioen hipotesia onar daiteke.
Ondoko taulan ikus daitezke “adinaren ondorio erlatiboa”
derit zonarekin lotutako hainbat azterlan, hainbat kiroletan eginikoak.
1. Taula
Azterlanen berrikusketa.

Egilea /
Egileak

Urtea

Daniel & Janssen 1987

Kirola

Lagina /
Ezaugarriak

Denboraldiko lehen
zatian jaiotako
jokalarien emaitzak /
portzentajea

Saskibaloia NBAko
profesionalak

RAE ez 1984-1985eko denboraldirako.
Manonelles,
Álvarez Medina,
Coloma, Sáinz 2003
de Aja, Corona,
Giménez

787 jokalari.
Saskibaloia Kadeteak zein
profesionalak

Behe mailako
kategorietan, lehen
seihileko % 83.
ACB, % 55 baino ez.

RAE askoz nabarmenagoa trebakuntza kategorietan.
Ryan

1989

Eskubaloia

Jokalari
kanadarrak,
11 - 20 urteak

61/39 - ez RAE

Sexuaren eta kategoriaren arabera.
Thompson et al. 1991

Beisbola

Pro Major League
Baseball-eko
55/45
(MLB), U.S.A.
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Egilea /
Egileak

Urtea

Kirola

Lagina /
Ezaugarriak

Thompson,
Major Leagueko
1991
Beisbola
Barsnely,
837 jokalari
Stebelsky
RAE motela beisbol profesionalerako baina badago.
Thompson et al. 1992

Beisbola

Denboraldiko lehen
zatian jaiotako
jokalarien emaitzak /
portzentajea
Urteko lehen zatiko
jokalarien % 54

4 – 18 urteko
ligetako jokalariak

Efektua badago, oso txikia da eta adinaren eta lehia mailaren araberakoa izango da.
Stanaway &
Hines

1995

Beisbola

Pro Major
League Baseball 56/44
(MLB) Ligako
jokalariak (AEB)

Pro Major League
Baseball (MLB)
Grondin &
55/45 aurreko
2000
Beisbola
Ligako jokalariak hamarkadetan
Koren
(AEB), Japan Pro
profesionalak
Ez dago RAErik 1940 baino lehen jaiotako jokalarientzat.
Britainia
Handiko cricket
Edwards
1994
Cricketa
De 61/39 a 50/50
erregionaleko
jokalariak
Jokalariaren posizioaren arabera.
Denboraldiko
Brewer,
Azpi-17ko
Futbola
lehen zatian jaiotako
Balsom, Davis, 1992
59 jokalari
Ekblom
jokalarien %77
RAE oso nabarmena Suediako behe mailako kategorientzat.
Verhulst

1992

Futbola

Dudink

1994

Futbola

Baxter-Jones

1995

Futbola

Pro - Belgika
Pro - Frantzia
Pro - Holanda
Britainia
Handiko jokalari
profesionalak
Elite juniorra
(Britainia
Handia)

55/45
58/42
60/40
62/38
81/19

RAE oso nabarmena.
Brewer et al.

1995

Futbola

Elite juniorra
(Britainia
Handia)

87/13

Oso lagin txikia.

I V. ATA L A . A D I N A R E N O N D O R I O O K E R R A

73

Egilea /
Egileak

Bäumler

Urtea

1996

Kirola

Futbola

Lagina /
Ezaugarriak

Denboraldiko lehen
zatian jaiotako
jokalarien emaitzak /
portzentajea

Jokalari
profesional
alemanak

68/32 jokalari
profesionalak, 18 - 20
urtekoak
49/51 jokalari
profesionalak, 20
urtetik gorakoak

RAE askoz nabarmenagoa trebakunt zako kategorietan.
Glamser,
Vincent

1998

Futbola

AEBko
ant zemateegitarauko
147 jokalari

1984ko lehen zatian
jaiotako jokalarien
%70

RAE askoz nabarmenagoa da trebakunt zako kategorietan.
57/43
Profesionalak
Helsen et al.

1998

Futbola

Musch

1999

Futbola

Gazte nazionalak 70/30
Gazterik onenak 62/38
Gazte
62/38
erregularrak
(Belgika)

25321 jokalari,
8 - 18 urtekoak

Urte hasierako
jokalarien portzentaje
handiagoa
Kategoria guztietan

RAE motel t xiki-t xikietan, baina nabarmena nagusiagoak egin ahala.

Musch, Hay

1999

Futbola

1469 data
hainbat urte
eta herrialdetan

Urte hasieran jaiotako
umeen port zentajea
altua batez ere
Australian. Biztanleria
normalarekin
konparat zen dira

RAE oso nabarmena futbolean, herrialde eta urte horietarako.
8857 jokalari
ingeles klub
Denboraldiko lehen
Futbola
profesionalena 3 hileetan jaiotako
Simmons, Paull 2001
95-96
jokalarien %61
denboraldietan
RAE askoz nabarmenagoa trebakuntzako kategorietan.
Barnsley,
Futbola /
16 urteko
>20 eta > 17, %80.
Thompson,
1992
Izotz1103 jokalari
Profesionalak, lehen
Legault
hockeya
profesional
seih. %64.
RAE askoz nabarmenagoa da trebakuntzako Kategorietan. Lagin oso txikia.
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Egilea /
Egileak

Urtea

Kirola

Lagina /
Ezaugarriak

Denboraldiko lehen
zatian jaiotako
jokalarien emaitzak /
portzentajea

Daniel &
Janssen

1987

Futbol
amerikarra

Kanadako eta
AEBko jokalari
profesionalak

Kanadarrent zat, 49/51.
Estatubatuarrent zat,
52/48

Glamser &
Marciani

1992

Futbol
amerikarra

Amerikako
unibertsitateak

66/34

Oso nabarmena, baina oso lagin t xikian.
Glamser &
Marciani

1992

Futbol
amerikarra

Amerikako
unibertsitateak

66/34

Stanaway &
Hines

1995

Futbol
amerikarra

Football Hall of
Fame (A.E.B.)

57/43

Baxter-Jones

1995

Gimnasia

Elite juniorra
(Britainia Handia) 48/52

1984

Izotzhockeya

8 - 20 urteko
jokalariak.
NHLko
profesionalak

1985

Izotzhockeya

Hockey
72/28
League-ko (NHL)
62/38, 1982-1983
16 – 20 urteko
denboraldirako
jokalariak

Daniel, Janssen 1987

Izotzhockeya

NHLko 992
jokalari 1994/95
denboraldian

Grondin et al.

Barnsley et al.

60/40,
1981-1982ko
denboraldirako
Gehienez 73/27
lehia maila altuetan

Urteko
lehen zatian
jaiotako jokalarien
%63

RAE oso nabarmena NHLko profesionalentzat.
Barnsley &
Thompson

1988

Izotzhockeya

8 - 20 urteko
jokalariak

74/26 – RAErik ez

Adin, kategoria eta lehia mailaren arabera.
Boucher,
Halliwell

1991

Izotzhockeya

NHLko 1085
jokalari

Denboraldiko lehen
hileetan jaiotako
jokalarien @%65

RAE oso nabarmena NHLko profesionalentzat.
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Egilea /
Egileak

Urtea

Kirola

Lagina /
Ezaugarriak

Denboraldiko lehen
zatian jaiotako
jokalarien emaitzak /
portzentajea

Grondin &
Trudeau

1991

Izotzhockeya

NHLko jokalari
profesionalak

1988-1989
denboraldirako:
68/32 - 50/50,
jokalariaren posizioaren
arabera
60/40 jokalari
kanadarrent zat;
53/47 jokalari
estatubatuarrent zat;
61/39 gainerakoent zat
64/36 Ontarion;
55/45 Kanadako
probint zia t xikietan

Boucher,
Mutimer

1994

Izotzhockeya

NHLko 951
jokalari

Denboraldiko lehen
hileetan jaiotako
jokalarien @% 65

RAE oso nabarmena NHLrako profesionalent zat.

Krouse

1995

Izotzhockeya

NHLko jokalari
profesionalak

60/40

Ez dago diferentziarik jokalari arrunten eta “all-starreko jokalarien artean.
Kanadako
Ryan
1989
Igeriketa
jokalariak,
61/39 – RAErik ez
8 - 20 urtekoak
Sexuaren eta kategoriaren arabera.

Baxter-Jones

1995

Igeriketa

Elite juniorra
(Britainia Handia) 73/27

Dudink

1994

Tenisa

Jokalari
holandarrak,
12 - 16 urtekoak

Baxter-Jones

1995

Tenisa

Elite juniorra
(Britainia Handia) 70/30

Boleibola

Elitea, 14-15 urte
(Kanada)
64/36 mutilentzat;
Elitea, 16-19 urte 53/47 neskentzat
(Kanada)

Boleibola

Jokalari
kanadarrak,
11 - 20 urtekoak

Grondin et al.

1984

30, urteko lehen
3 hileetan jaiotako
60 jokalaritik

RAE t xikiagoa neskent zat.

Ryan

1989

58/42 - ez RAE.

Sexuaren eta kategoriaren arabera.
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Gertaera horren inguruan ematen diren azalpenen artean,
bi hipotesi agert zen dira. Lehenik eta behin, urteko lehen hileetan jaiotako kirolariak garaiagoak, indart suagoak eta bizkorragoak dira eta hobeto koordinatuta daude. Beraz, sent sazio positiboagoak dituztenez gero,
kirolean eta entrenamenduan gogot suago eta konprometituago agert zen
dira jokalariak. Horren ondorioz, urteko bigarren zatietan jaiotako jokalariek kirolari uzteko tasa handiagoa dute (Helsen et al., 1998).
Planteat zen den beste galdera bat hauxe da: kirolari nagusiek dituztela talde nagusienetan hautatuak izateko posibilitate gehien
eta, beraz, entrenat zaile trebatuekin arit zeko posibilitatea, baita entrenat zeko baldint za hobeak, lehiakortasun handiagoa entrenamenduetan,
lehiat zeko maila handiagoa, etab.
Ondorio gisa, metodo alternatiboak planteatu beharko
genituzke kirolari gazteen lehiaketa antolat zeko, Baxter-Jones-ek
(1995) edo   Helsen, Van Winckel & Williams-ek (2005) azaldutakoaren ildotik.
Hala, kirolari bat kategoria batean edo bestean sart zeko
gut xieneko  datan urteko errotazio bat proposat zen da, halako moldez
non edozein jokalari, kirol bizit zako uneren batean, urteko lehen hileetan
jaiotako jokalaria izango baita. Bigarren posibilitate bat adin t xikiagoko
tartea duten kategoriak sort zea da, eta ondorioz, t xikitu egingo lirateke bi jokalari moten arteko diferent ziak. Eta, jakina, entrenat zaileen trebakunt za hobetu beharra dago.
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V. atala
TESTUINGURUKO BESTE FAKTORE BAT zUK

Orain arte aipaturiko faktoreez gain, bestelako ezaugarriak
ere aipa genit zake, entrenat zeko erraztasunak izatea adibidez. Zenbait
kiroletan, ez da zaila aurkit zen (hori, jakina, kirolari bakoit zaren, herrialdearen eta eskualdearen araberakoa izango da). Herrialde edo eskualde
batek kirol jakin batean duen eraginak ere zerikusia izan dezake kirolean arit zeko kirolariak ager daitezen (Baker & Horton, 2004). Adibidez, Europako Iparraldeko herrialdeetan tradizio handia dago iraupeneskia egiteko eta kirol horren inguruan antolat zen diren lehiaketetan.
Kanadan gizarte presio handia dago izot z-hockeyaren inguruan, hainbat
arrazoi tarteko: klima, bertan dauden laku kopuru handia, hedabideen
lagunt za, etab.
Zenbait inguruabarretan, kirolariek ahalegin handiagoak
egin behar izaten dituzte instalazio egokietan sartu ahal izateko, kirol
espezifikoekin lotutako hornidura izateko edo teknikari gaituen babespean egoteko; kirolariaren garapeneko faseen gaineko ezagut za izan
behar dute teknikariok, lehenago esan denez (Young, 1998; Baker &
Horton, 2004).
Carlson-en (1993) azterlan baten arabera, Suediako zazpi
kiroletako selekzio nazionaletako kideak ant zeko ezaugarriak bai baina
errendimendu hori ez duten beste kirolari bat zuekin konparatu dira.
Faktore pert sonalak eta sozialak lagungarriak dira beharrezko
motibazioa, irmotasuna eta konpromiso maila lort zeko.
Faktore horien artean kontuan hartu beharreko beste gai
bat familiak edo testuinguruak diru lagunt za emateko posibilitatea da.
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Zenbait kiroletan, tenisean, golfean edo eskian, dirut za handia behar
da kirolaria garatu ahal izateko, eta horrek biztanle gut xi bat zuetara
mugat zen du kirola egiteko aukera.
Carlson-en arabera (Williamns eta Franks, 1998), entrenat zailearen jokabidea eta haurraren ingurunea garrant zit suagoak dira
talentuaren garapenean hasierako gaitasunak baino. Ikuspuntu horretatik, gizarte mailen araberakoa izango da zenbait kiroletan parte hart zea,
eta zehazkiago futbolean. Gizarte maila ertaineko familiek erraztasun
handiagoak dituzte familiaren diru-lagunt zaren, seme-alabak jardueretara eramateko malgutasunaren eta lagunt za afektibo argiaren ondorioz
(Williams & Reilly, 2000).
Banatutako familietako edo gut xiengo etnikoetako haurrek,
ordea, desabantaila dute.
Gainera, kirol lesioek kirolariaren garapenean duten eragina
aipatu behar dugu: entrenamenduko
edo lehiako urteetan kirol lesio gut xi
edo kirol lesio ez larriak ez izatea; edo
lesioetatik azkar sendat zeko gaitasuna, ez bakarrik maila fisikoan, maila
psikologikoan ere bai. Horiek guztia
faktore erabakigarriak dira urteetan.
Ezbehar mota hori kanpoko kausen ondoriozkoa izan daiteke, kontrario aren jarduna edo joko-azalera
adibidez, baina berezko kausengatik
ere izan daiteke hala nola kirolariaren
nortasuna, problema biomekanikoak
edo egoera fisiko t xarra. Hala denean,
lesioak prebenit zeko eta detektat zeko protokolo bat ezarri beharko da
(Williams & Reilly, 2000).
Baker & Horton-ek (2004), gainera, kirolaren heldutasuna
aipat zen dute gaztearen garapena baldint zat zen duten testuinguruko
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faktore gisa. Horrekin esan nahi da kirol berrietan edo hain garatuta ez
dauden kiroletan errazagoa dela lort zea kirolari trebatuaren maila.
Horren adibide garbia azken urteetan ikusi ahal izango dugu
emakumeen pertikak izan duen bilakaera azkarrarekin; izan ere, munduko urteko markak haut si dira, ia lehiaketa garrant zit su bakoit zean.
Gainera, lehiari dagokionez, haiek esaten dutenez:“lehiaren
sakontasunak” ere eragina du banakoa goi mailara iristeko prozesuan;
lehiakideen kopuruari eta lehiaren kalitateari derit zo lehiaren sakontasuna. Seguru asko zailagoa izango da futbola moduko kirol bateko
errendimendua, adibidez, tranpolin jauzian baino; izan ere, kirolarien eta
lehiakideen oso oinarria zabala du futbolak. Baker et al.-ek (2003b)
uste dute entrenamenduko askoz denbora eta ordu gehiago behar direla saskibaloian trebezia lort zeko beste kirol bat zuetan baino, netball edo
belar-hockeyan esaterako.
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VI. ATALA
GOGOETAK

Testuak eskainitako ondorio nagusien artean, honako ideia
hauek adierazi nahi dizkizuegu:
Lehen esperient zia, aukera, ohitura eta entrenamendu desberdinak benetako faktore erabakigarriak dira kirol bikaintasunean.
Seguru asko giroko faktoreek, nahita eginiko jarduna barne,
aldakortasun handiagoa dakarte errendimenduan talentua duen banakoak
edozein arlotan dituen berezko gaitasunek baino.
“Konpent sazioa”: horren arabera, banakoak eskura dezake
kirol bateko maisut za, gaitasun, atributu eta trebetasunen hainbat konbinaketaren bidez.
Ikerketen arabera, hainbat faktore psikologiko daude, benetako t xapeldunak bereiztea ahalbidet zen dutenak.
Orientazio metodologiko berriak alderant zizko azterketa proposat zen du, behetik gorakoa (bottom-up).   Hot s, beren errendimenduan nabarmendu diren goi mailako kirolariak kontuan izanik, trebakunt za prozesua. Aztert zea, kirolarien arteko diferent ziak ezart zen
dituzten funt sezko hainbat aldagai aurkitu ahal izateko.
Azterketa berri hori, aldi berean, bi ikuspegitatik egin daiteke:
dagoeneko trebatuta dauden jokalarien trebakuntza aztertuz edo, bestela,
errendimendu desberdineko baina adin bereko kirolariak konparatuz.
Garrant zit sua da kirolariaren garapeneko lehen urteei
buruzko informazioa aurkeztea.
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Ezaugarri genetikoek ez dute horrenbeste baldint zat zen
kirolariaren trebeziaren garapena, baizik eta funt sean urteetan nahita
eginiko jarduerak.
Ruiz eta sanchez-ek (1997), bikaintasunerako nahia derit ze.  
Entrenamenduko urte kopuru handiaren ezaugarri nagusia “Ikaskunt zak
hobet zeko nahia” izan da.
Diferentzia handiak ikusten dira nahita eginiko jardun horretan
kirolari trebatuen artean maila hori eskuratu ez dutenen artean baino. Azterturiko azterlanen arabera, trebatuek denbora gehiago ematen dute jardueran
hasiberriek baino, baina zentzuz jokatuta, lana eta atsedena txandakatuz.
Ondorio gisa esan daiteke, kirolari trebatuen entrenamenduan bakarrik ez,   kirol horretako jarduera espezifikoetan ere denbora
gehiago ematen dutela  (Bideoak ikustea, entrenamendu taktiko kolektiboa, banako entrenamendua entrenat zaile batekin eta lehiaketa).
Kirolariaren adina gora doan heinean, diferent ziak handituz
doaz jarduneko denborari dagokionez  (kirola egiteari uztea, espero zena
lortu ez izanagatik, kirol jardunerako orientazio aldaketa,…).
Gut xienez 1o urteko entrenamendu planifikatua behar da
kirolari trebatuaren maila lort zeko.
Berriki frogatu denez, espezializazio goiztiarrak eta kanpoko
eragile baten (entrenat zaileak) kontrolpean eginiko entrenamendu oso
egituratuak murriztu egiten dute haurraren berezko motibazioa eta kirolari behar baino lehenago uztera bult zat zen dute.
Funt sezko faktorea da kirolariak konpromiso maila handia
izatea.
Trebatuak izatera iristen diren kirolariek entrenamenduan
denbora asko eta ahalegin handiak inbertit zea erabakit zen dute entrenamenduan gut xienez 9 urtez aritu ondoren edo 18 urte inguru betet zean.
Lagun-taldea funt sezko arrazoietako bat da haurrak kirol
jakin batean parte har dezan.
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Ondorio gisa esan dezakegu kirolarien konpromiso arrakastat su motoreko denbora gehit zea lagungarria dela kirolarien ikaskunt za
hobet zeko.
“Testuinguruko inteferent ziaren efektuak” berekin dakar
jarduna antolat zea, halako moldez non banakoak ez baitu, ondoz ondo,
bi aldiz baino gehiagotan errepikatuko keinu tekniko bera.
Kirolari trebatuaren trebakuntzan, azken etapa bat dagoela
esaten da. Bertan, kirolari mota bat  dago (“eminent”), eta horren ezaugarri
nagusia kirol espezialitateari ekarpen bakarra egiteko moduan izatea da.
Aisialdian bere kirolean jolastea ahalbidet zen die lagunekiko elkarreragiteak kirolariei. Horrek, bestalde, komentaturiko   “free
play” denbora gehiago izatea dakar.
Adituak oro har bat datoz esatean entrenat zailea dela kirlolak kalitate maila egokiak izateko faktore erabakigarria.
“Mentoring” helduaren (zaint zailea) eta trebakunt za prozesuan dagoen gaztearen (babestua) arteko erlazioari derit zo.Ez da familiako erlazioa edo erlazio erromantikoa, eta zaint zailea gidaria eta eredua
da babestuaren garapena sustat zeko eta gaitasun garrant zit suak eskura
dit zan.
Lehiaketari dagokionez, hauxe diote: “lehiaketaren sakontasunak” eta lehiaketak ere badute eragina banakoak goi maila eskuratu
ahal izateko moduan; lehiakide kopuruari derit zo sakontasuna.
Urteko azken hileetan jaiotako kirolariek aukera gut xiago
dituzte trebakunt zako lehen urteetan,   Beste baliabide bat zuk erabili
behar dituzte ahalmen fisiko t xikiago hori gaindit zeko,   alde teknikotaktikoak gut xiago garatuz, eta oro har jokalari azkarragoak bihurt zen
dira kirola egiteko.
Familia, lagunak, herrialde baten eragina, kirol instalazioak,
diru-lagunt zak, gizarte mailak eta kirol lesioa bezalakoak benetako faktore eragileak dira prozesuan.
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