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StratStratéégiagia
-a görög  ,stratos’-hadsereg szóból származik

- a hadászat, a hadvezérlés mővészete 

„„ A sportmozgA sportmozg áások csok c ééljainak meghatljainak meghat áározroz áássáát, tovt, tov áábbbb áá a ka küüzdelem czdelem c éélkitlkit őőzzééseinek seinek 
eleléérréésséét segt seg ííttıı intint éézkedzked ééseket seket éés az irs az ir áánynyííttáásra vonatkozsra vonatkoz óó legalapvetlegalapvet ııbb bb 
ismeretek rendszerismeretek rendszer éét jelenti. Teht jelenti. Teh áát  a stratt  a strat éégia a cgia a c éélok kitlok kit őőzzéésséét t éés ezek s ezek 

eleléérréésséének nek áátfogtfog óó terveztervez éésséét jelenti, (t jelenti, ( ……).).”” (Harsányi László, Edzéstudomány II.)

Pl.: a játékos vagy edzı szerzıdtetése, a létesítmény és felszerelés korszerősítése, az 
egyesület bevételeinek növelésére irányuló tevékenységek, stb.

-szoros összefüggés a taktikával

„„ SportstratSportstrat éégigi áán a sportfejlesztn a sportfejleszt éésnek snek éés vezets vezet éésnek dinamikus irsnek dinamikus ir áánynyííttáási si 
rendszerrendszer éét t éértjrtj üük.k.”” (Prisztóka Gyöngyvér, Testneveléselmélet, 141.oldal.)
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A stratégia csoportosítása

� Általános stratégia
pl: versenysportra vagy iskolai sportra vonatkozó

távlati célkitőzések…

� Elıkészítı stratégia
pl: olimpiára való felkészülési 

stratégia terv,…

� Operatív stratégia
pl: csapatösszeállítás, indulási sorrend… 1.kép

Taktika

-görög eredető szó, harcászat, a csapatok vezetését és alkalmazását tanítja

„„ A sportolA sportol óó azon cselekvazon cselekv ééseinek rendszere, amellyel a rendelkezseinek rendszere, amellyel a rendelkez éésre sre áállll óó
mozgmozg áástechnikai tudstechnikai tud áást st éés s kondicionkondicion áálislis kkéépesspess éégeket valamely cgeket valamely c éél l 

eleléérréése se éérdekrdek éében fel tudja hasznben fel tudja haszn áálni.lni. ”” (Harsányi László, Edzéstudomány)

- összefüggés a tachtikával

„„ Az egyAz egy éének nek éés csoportok ks csoportok k öözvetlen feladatainak a kzvetlen feladatainak a k öörrüülmlm éényekhez nyekhez 
alkalmazott legcalkalmazott legc éélszerlszer őőbb  kombinbb  kombin áácici óója.ja.”” (Dr. Gyetvai Gy.-Kecskemétiné

P.A., Testkultúra elméleti és kutatásmódszertani alpismeretek)

pl: védekezés, támadás, csere, stb.

egyéni,- csapatrész,- csapat támadó- és védekez ı taktikák
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A küzdelem fajtái szerint

� Hosszútávú taktika
általános stratégia

� Közvetlen verseny elıtti t.
elıkészítı stratégia

� Verseny alatti taktika
relatív stratégia

2.kép

Verseny alatti taktika

Taktikai 
felkészültség

Taktikai 
magatartás

Technikai 
felkészültség

Személyiségbeli 
tényezık

Fizikai 
képességek

1.ábra (Prisztóka Gyöngvér, 
Testneveléselmélet)
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Taktikai magatartás
Azoknak a folyamatoknak Azoknak a folyamatoknak éés tevs tev éékenyskenys éégeknek az geknek az öösszesssszess ééggéét jelenti, t jelenti, 

amelyeket az ellenfamelyeket az ellenf ééllel szemben a verseny folyamllel szemben a verseny folyam áán alkalmazunk.n alkalmazunk.

„A taktikai magatartás lényege :: felismerni a helyzetet, kivfelismerni a helyzetet, kiváálasztani a lasztani a 
megoldmegoldáásmsmóódot, majd sikeres vdot, majd sikeres véégrehajtgrehajtáással befejezni a taktikaissal befejezni a taktikai cselekvcselekvéést   st   

(Nádori László, Sportelmélet és módszertan, 251.old.)

-sok gyakorlásra,  gyakorlati  

tapasztalatra van szüksége a 

sportolónak az elsajátításhoz                                                         

- legnagyobb jelentısége a

csapatsportokban van                                           

3.kép

Taktikai cselekvés
„ ol yan mozgyan mozg áásos tevsos tev éékenyskenys éég, amelynek folyamg, amelynek folyam áán a sportoln a sportol óó
vváálasztlaszt áási lehetsi lehet ıısséégekkel gekkel ááll szemben, ll szemben, éés a sikeres megolds a sikeres megold áást a st a 

helyes dhelyes d ööntnt éés teszi lehets teszi lehet ııvvéé..”” ( ( HarsHarsáányinyi L., EdzL., Edzééstudomstudomáány II.)ny II.)

Sorrendje, funkciói :
� Érzékszervi folyamatok
� Elemzés funkciója

� Cselekvésterv kialakulása

� Megvalósítás

� Értékelı funkció

� Cselekvés eredménye

Megállapítható : hogy a taktikai                                     
cselekvés alapjául a cselekvést                                    
szabályozó folyamatok szolgálnak, tehát a helyzet felismerése, 
elemzése, és a döntési folyamatok gyorsasága, minısége.

4.Kép  
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A A ddööntnt éésisi folyamat modelljefolyamat modellje

Függ:
- a sportági tapasztalatoktól, 
- tárolt információktól
- a helyzeti- és tapasztalati 

elıvételezı képességtıl ill. 
minıségétıl      anticipáció

- az elıvételezés hátterében 
rejlı kognitív folyamatoktól

- idı tényezıtıl
- emocionális állapottól
- csatornakapacitástól

PROBLÉMA

DÖNTÉS

ELİREJELZİ
RENDSZER

INFORMÁCIÓ
FELVÉTEL

ÉRTÉKELİ
RENDSZER

MOTOROS
AKCIÓ

2.ábra (Nádori László: Edzéselmélet és módszertan)

Taktika és sportágcsoportok
(taktikai lehet ıségek szempontjából)

a.) közvetlen kapcsolat nélküli                     b.) ciklikus sportágak

c.) páros küzdelmek                                  d.) sportjátékok

5.kép 6.kép

7.kép 8.kép



6

Taktikai feladat, versenyhelyzet, taktikai 
gondolkodás

� Taktikai feladat: olyan helyzet, amelyekben a sportolónak 
döntést kell hoznia a megoldáshoz
- ehhez nem elég csak taktikai ismeret
- kondicionális képességek, technikai tudás, elméleti ismeretek   
és akarati-erkölcsi tulajdonságok is szükségesek

Versenyhelyzet : „a küzdelem  meglévı vagy megteremthetı
cselekvési lehetıségeket nyújtó állapota”

(Harsányi László, Edzéstudomány II.)

Taktikai gondolkodás: „olyan lelki folyamat, amely a megértés 
szintjén a küzdelem választásos helyzeteinek elemzését foglalja 
magába.”

A taktika oktatása

� alapvetı cél  a sportolók döntési képességének 
fejlesztése

� perceptuomotoros (észlelési-mozgásos) ügyesség 
fejlesztése az elsıdleges

� oktatásának módszerei:
- elraktározott cselekvésminták
- technikai elemek gyakorlása taktikai

felhasználással
- egész-rész-egész módszer
- konkrét játékhelyzetek
- cselekvésbe ágyazott elméleti képzés
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