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SZKOLENIE SPORTOWE 

PSYCHOLOGIA SPORTU W PIŁCE RĘCZNEJ 
 

„PRESJA – WRÓG CZY PRZYJACIEL” 
 

 
 
NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW NIEWIELE RÓŻNI, JEŚLI CHODZI O ICH 
PRZYGOTOWANIE I ZDOLNOŚCI. ZWYCIĘZCÓW I PRZEGRANYCH DZIELI 
NAJCZĘŚCIEJ UMIEJĘTNOŚĆ SKUTECZNEGO DZIAŁANIA POD WSZELKĄ PRESJĄ.  
 
Prawie każdy sportowiec zmagał się z presją wyniku sportowego czy presją oczekiwań 
otoczenia bądź własnych. Słowo PRESJA pojawia się również w kontekście klubu 
zawodnika, jego trenera czy innych zawodników oraz kolegów z drużyny. Jest to więc 
zjawisko bardzo powszechne w świecie sportu. Presja dotyczy nie tylko oczekiwań 
trenerów, zarządu klubu względem zawodnika, ale także ich własnych ambicji, chęci 
osiągnięcia celów i do wygrywania.  

Umiejętność radzenie sobie z presją można opanować bez względu na to na jakim 
etapie kariery sportowej są twoi zawodnicy.  

JAK TO ZROBIĆ? JAK RADZIĆ SOBIE Z PRESJĄ? 

Zaczniemy od wyjaśnienia czym jest presja, a następnie zaproponujemy kilka 
sposobów radzenia sobie z presją.    
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Zawodnicy są poddawani presji w różnych sytuacjach w sporcie. Presja związana jest  
z oczekiwaniami innych ludzi – trenera, mediów, kibiców czy całego społeczeństwa. 
Pojawia się wtedy, kiedy wymagania są większe od możliwości zawodników oraz 
wsparcia, jakie otrzymują.  

Przykładami presji w sporcie są np. sytuacje, w których 
drużyna jest liderem i w każdym następnym meczu chce 
utrzymać swoją pozycję lub odwrotnie w sytuacji, gdy 
drużyna zajmuje ostatnie miejsca w rozgrywkach i każdy 
mecz jest walką o utrzymanie się w lidze. Presję mogą 
wywoływać dodatkowo pytania od dziennikarzy czy wprost 
artykułowane oczekiwania płynące od kibiców. 

Na niektórych zawodników PRESJA DZIAŁA MOBILIZUJĄCO 
(zwiększa motywację, koncentrację i zaangażowanie), na 
innych PRESJA DZIAŁA PARALIŻUJĄCO (powoduje napięcie 
mięśni, lęk i nerwowość).  

Rola budująca nie jest jednak tak często spotykana jak ta 
deprymująca. Uważny trener może zaobserwować, w 
których momentach jego zawodnicy zaczynają odczuwać 
presję.   

PORADA DLA TRENERA:  
PO CZYM POZNAĆ, ŻE MOI ZAWODNICY ODCZUWAJĄ PRESJĘ? 
 
Każdy zawodnik inaczej odczuwa presję, jednak są pewne uniwersalne objawy, które 
można zaobserwować: 
 

1. Objawy fizyczne – przyspieszony i płytki oddech. 
Zwiększona potliwość oraz napięcie i usztywnienie 
mięśni.   

2. Objawy mentalne – trudności w skoncentrowaniu się na 
słowach trenera, lęk, obawy, myśli o porażce i nieudanych 
zagraniach, pojawienie się tak zwanych myśli 
powinnościowych „muszę, nie mogę, powinienem”. 
Nerwowość oraz poirytowanie. Zawodnicy, którzy 
odczuwają silną presję zaczynają zachowywać się inaczej 
niż na treningach. 
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SPOSOBY RADZENIE SOBIE Z PRESJĄ 
 
 

1. Koncentracja na zadaniach/celach, a nie WYNIKU 
 
Cele wynikowe są związane z konkretnym wynikiem 
(np. wygrana meczu, obrona 3 miejsca w tabeli), lecz 
zawodnicy nie mają nad tym 100% kontroli. To oznacza, że 
jeśli wyznaczysz zawodnikowi taki cel na mecz, to 
zwiększysz presję. Wygrana oczywiście jest ważna, 
ponieważ zapewnia wysoką pozycję w tabeli i punkty, 
jednak koncentracja wyłącznie na wyniku często zwiększa 
presję startową.  
 
Cele zadaniowe są związane z osiągnięciem osobistego 
standardu i dotyczą wykonania konkretnych zadań. 
Zawodnicy mają nad nimi prawie pełną kontrolę. Dobrze 
postawione cele zadaniowe zmniejszają presję i 
pozwalają budować pewność siebie. 
 

2. Dialog wewnętrzny 
 
Jednym ze sposobów radzenia sobie z presją jest 
oczywiście tzw. POZYTYWNA MOWA WEWNĘTRZNA  
(positive self talk).  
Umiejętność rozmowy z samym sobą, budowania w 
głowie przekazu, który pomoże nam dobrze wejść w 
mecz, np.: „jestem dobrze przygotowany”, „za mną 
już parę dobrych występów, więc mam powody czuć 
się pewnie”. To oczywiście tylko przykłady, bo każdy 
zawodnik wypracowuje swój sposób rozmowy z 
samym sobą.  
 
 
 
TRENERZE: 
Jako trener możesz wzmocnić swojego zawodnika                      
i przypomnieć mu sytuację, w których poradził sobie                 
z presją zdobywając bramkę w ostatnich minutach.  
Dzięki temu zawodnikowi łatwiej będzie zbudować 
pozytywny przekaz w głowie. 
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3. Elementy kontrolowalne i niekontrolowalne 

 
Niektórzy zawodnicy z twojej drużyny czują większą 
presję niż pozostali. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ 
pomimo tego, że cała drużyna stoi przed tym samym 
wyzwaniem, to każdy zawodnik koncentruje się na innych 
elementach.  
Możemy myśleć o rzeczach, które kontrolujemy 
(zaangażowanie, realizacja założeń taktycznych, reakcja 
na popełniony błąd), to zmniejsza presję  
lub koncentrować się na elementach niekontrolowalnych 
tj. agresja przeciwnika, decyzje sędziego czy zachowanie 
kibiców. To zwiększa presje.  
Trenerze przypominaj zawodnikom, na czym warto się 
skupiać! 
 

4. „TU I TERAZ” 
 
Kolejną techniką jest myślenie „tu i teraz”. To jedna z 
najpopularniejszych technik stosowanych przez 
sportowców. Jej efektywność polega na pozostawaniu 
myślami w teraźniejszości. Zawodnik, który jest tu i teraz 
jest w stanie czytać grę i podejmować optymalne decyzje 
na boisku. W takich momentach uruchamiają się 
automatyzmy. Wybieganie myślami zbyt daleko może 
prowadzić do pojawienia się emocji strachu czy lęku. 
Pozostawanie w „tu i teraz” ma zapewnić sportowcom 
lepszą kontrolę wszystkiego, co dzieje się wokół nich. 

 
Presja może być zarówno wrogiem, jak i przyjacielem zawodników. Czasami działa 
paraliżująco, usztywniając mięśnie, zmniejszając koncentrację i uniemożliwiając 
wykorzystanie swojego potencjału. Zawodnicy odczuwający dużą presję nie chcą popełnić 
błędu, martwią się o wynik meczu. W niektórych przypadkach presja może również działać 
mobilizująco zwiększając zaangażowanie zawodników. Poprzez swoje działanie możesz 
zmniejszyć presję odczuwaną przez zawodników.  
 

PAMIĘTAJ – UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE Z PRESJĄ 
MOŻNA WYTRENOWAĆ TAK SAMO,  

JAK KAŻDĄ INNĄ UMIEJĘTNOŚĆ PSYCHOLOGICZNĄ 
 
 

 

PAWEŁ HABRAT – Psycholog reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych 
Psycholog sportu z nominacją Psychologa Olimpijskiego przy Polskim Komitecie Olimpijskim, członek Sekcji Psychologii Sportu 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, podkomisji psychologicznej w Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.  
Obecnie współpracuje z klubem Lechia Gdańsk i Reprezentacją Polski piłkarzy ręcznych, w przeszłości: psycholog reprezentacji 
Polski w piłce nożnej podczas Mistrzostw Europy EURO 2012. Współpracował m.in.: drużyną Polonii Warszawa (Ekstraklasa), 
Jagiellonią Białystok (Ekstraklasa), czy KGHM Zagłębie Lubin (Ekstraklasa).  
Współautor narzędzi diagnostyczno-treningowych dla sportowców oraz publikacji i książek z zakresu psychologii sportu między 
innymi: „Pod Presją” z Jerzym Dudkiem, „Uwierzyć w wygraną”. 

 

 

 


