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Sportni psiholog z namenom dobrobiti 5portnika letemu predlaga obravnavo pri drugem psihotogu oziroma
strokovnjaku, de:

. ni usposobtien za reievanje konkretne problematike
. nima dasa in pogojev za sodelovanje s Sportnikom
. ne dosega dogovorjenih ciljev
. ne more vzpostaviti kvalitetnega svetovalnega odnosa
. Sportnikova problematika zahteva tudi obravnavo
strokovn jaka
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Standardi dela
Sportnih psihologov
Slovenije

rugega profila (zd ravn i ka, fi ziotera pevta...)

iz drugih strokovnih raztogov.

Sportni psihotog tahko na dan v individualno obravnavo
sprejme naived 6 5portnikov in drugih klientov. Sredanja
obidajno trajajo od 45 do 6o minut, po dogovoru s
Sportnikom pa so sredanfa tahko tudi dati5a ati krajSa.
Sportni psiholog po dogovoru s Sportnikom sodeluje

tudi s trenerjem in drugimi strokovnjaki v Sportnem timu,
v primeru mladoletnih 5portnikov tudi s starSi.
Z dovolienjem Sportnika se Sportni psihotog po potrebi
posvetuje tudi z drugimi strokovnjaki (trenerji, zdravniki,
fizioterapevti, maserli...) in ie odprt za njihove predtoge.
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Sodelovanje 5portnika s iportnim psihotogom je
prostovoljno. Pri mladoletnih 5portnikih je za sodelovanje
s Sportnim psihologom potrebno soglasje star5ev.
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psiholog brez dovollenja 5portnika ne

razkriva informacij, ki jih je pridobit pri sodelovanju z njim.

Sportni psihotog je odgovoren za strokovno
predstavljanje 5portne psihotogije v mediii h.
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V primeru, da Sportni psiholog v javnosti izpostavi ime
5portnika, mora za to pridobiti njegovo privolf enle (po
moZnosti pisno).

Standardi so biti sprefeti v Ljubtjani, 24.5.2072
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Standardi deta Sportnega psihologa vsebujejo opis
5portne psihotogije in profita Sportnega psihologa
ter nekaj sktopov standardov. Prvi sklop je vsebinski,
v njem je predstavtjena vsebina deta Sportnega
psihologa, v drugem sklopu so opredeljeni nadin in
oblil<e sodetovanja Sportnega psihologa s Sportnil<i,
trenerji in drugimi, izpostavljeni pa so tudi nekateri
etiini vidiki delovanja. V 5el<ciji za psihotogijo Sporta
Druitva psihologov Stovenije smo jih pripravili
z namenom, da bi zagotavljali in vzpostavtjati
visoko raven delovanja dportnih psihologov in za
obveSdanje 5ir5e Sportne javnosti o pomenu in vtogi
Sportne psihologije. Predstavliajo standarde deta, ki
nai bi iih vzdrievalvsak 5portni psihotog.

oPREDELTTLV SpOnrN r PSr HOLOG U E
IN PROFILN SPONTNEGA PSIHOLOGA
Psihotogija Sporta je uporabna veda, ki psihotoil<a
spoznanja prena5a v 5portno prakso. Je modno orod.je,
ki ga Lahko uporablf a posameznik ati el<ipa za izbotjianje
svojega nastopa na tekmovanjih. Znanja in informacije
drpa iz raztidnih psihotoikih disciptin.
Sportni psiholog je univerzitetni diptomirani psiholog,
ki se strokovno ukvarja s Sportno psihotogilo in z
uporabno psihotogifo, ie strokovnfal< zaizvajanje in udenje
tehnik in svetovalnih razgovorov v okviru psiholo5ke
priprave iportnika*, tekmovalca in ima pridobtjen naziv
>Sportni psihotog<. Pri delu se 5portni psihologi drZimo
strokovnih principov in nadel Kodeksa poklicne etil<e
psihotogov Slovenije (zooz).

Stoveniji pridobljen naziv n5portni psiholog< pomeni,
da mora posameznik izpotnjevati naslednie pogoje:
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s Sportniki,

trenerji, starSi ter drugimi 5portnimi delavci in strokovnjaki. V tekstu
najvedkrat omenjamo 5portnike in trenerie, radi pa bi poudariti, da je
Sportno psihotoSko delo tahko vezano na vsa podrodla Sporta, ter da v
5portnem timu sodelujemo z razlidnimi tjudmi in profiti.

tedaj >Osnove praktidne Sportne psihologije<

opravljeno izpitno nalogo

3. opravljen osnovni tedaj sptoSnih vsebin za trenerje
4. opravljeno izobraZevanf e prve stopn je Vedenjsl<o
kognitivne terapije

5. prikazano praktidno delo s 5portniki in redna udeleZba
na strokovnih sredanjih.

5portn i psihotog uporablf a psihodiagnostidna sredstva,
ki so v skladu s cilji in namenom sodelovan ja in v skladu
s standardi psiholo5ke stroke.

NAe rN DELovANn SPoRTNEGA

PSIHOLOGA
5portni psiholog tahko s iportnikom ati skupinami

Naziv se obnavlja vsal<a 4 teta.

Sportni psiholog pri svoiem detu uporablja le tehnike,
za katere fe usposoblfen.

VSEBINSKI STANDARDI
Cilj sodelovanja s 5portnim psihologom je izboljievan je
in vzdrZevanje Sportnikove psihosocialne dobrobiti in
izbot.iSanle tekmovaln ega nastopa.

Sportni psiholog svetuje in izobraZuje na podrodfu
5portnil<ovih predtekmovalni h stan j, motivaci je,
koncentracije, dustvenega nadzora, predtekmovatne
napetosti, agresivnosti, komunikacije, medosebnih
odnosov in vseh drugih psiholo5kih lastnosti in stanj,
ki vplivajo na izbol.j5anje tekmovalne uspe5nosti.
Sportnika in druge kliente (trenerje, druge strokovnjake,
star5e...) seznanimo s:

. tehnikamispro5danja
. tehnikami predstavljanja
. tehnikami kontrole misli

.
* 5portni psiholog (psihotoginja) se pri svojem delu sreduje

pridobtjen naziv univerzitetni diplomirani psiholog

z. opravljen

5portnikom je potrebno doloditi cilje sodelovanja,
doseganje zastavtjenih ciljev pa po dogovorjenem
obdobju sodelovanja preverimo.
S

pravili postavljanja ciljev

. z drugimi tehnikami psiholo5ke priprave 5portnikov.

detu je:

.

izobraZevalno (udenje razlidnih tehnik in vsebin 5portne

.

svetovalno (svetovalni proces).

psihotogije)

Psihologovo delo je lahko:

Kratkoroino - usmerjeno v reievanje neke konl<retne
situaciie v smislu konl<retne intervencije in/ati uden je
razlidnih tehnik in vsebin 5portne psihologile; Stevilo ur
sodelovanja ie odvisno od posameznega primera.

Dolgoroino - spremtjanje Sportnika skozi sezono ali ved
sezon s kompleksnim, pogtobljenim pristopom; Sportni
psihotog omogoda vsaj r5 sredani letno.
V dolgorodno svetovanje (obravnavo) se zaradi razvojnih
znadilnosti in razvoja Sportne kariere spref ema 5portnike,
starejSe od r4 let. Pri mlajiih 5portnikih se uporablja

predvsem l<ratl<orodno svetovan je.

5portni psihotog se seznani z znadilnostmi konkretnega
Sporta (obliko treningov in periodizacijo, tekmovalnim
sistemom, pravili, psihofizidnimi zahtevam i 5porta...).
V sklopu svojega deta si iportni psiholog obdasno in po
dogovoru ogleda tudi treninge in tekmovanja.
Sportni psiholog zagotovi ustrezne pogoje deta ( na
primer term ine, l<i so pritagojeni Sportn il<ovim trenaZnim
obveznostim, prostor...)

