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Psüühikahäire:
❑ Depressioon
❑ Unehäire
❑ Söömishäire
❑ Ärevushäire
❑ …

Normaalne psüühika:
❑ Tähelepanu
❑ Mälu
❑ Mõtlemine
❑ Suhtlemine
❑ …

Supernormaalne 
psüühika:
❑ Tähelepanu juhtimine:

❖ Tegevusele 
keskendumine

❖ Mõtete juhtimine
❖ Emotsioonide juhtimine

❑ …

Kliiniline 
psühholoogia

Psühholoogia
Spordi-
psühholoogia



Üldises plaanis on šansid üksiku võistleja vastu ☺
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Võistlemine on suhteliselt harv sündmus 

TREENING EI VALMISTA ETTE PSÜHHOLOOGILISEKS VÕISTLUSSOORITUSEKS



Mis segab tehniliste oskuste ja kehaliste võimete 

realiseerimist?

Mõtted
❖ Jälle hakkab peale!!

❖ Äkki ma ei ole 
piisavalt trenni 
teinud?

❖ Ma ei tohi seal kohas 
jälle ära vajuda!

❖ Ma kaotan igasuguse 
usalduse!

✘ Minevikust

✘ Ujumisega mitteseotud 
asjadest 

✘ Tulevikust

Kujutluspildid



„Võta ennast kokku!"
„Keskendu!“

Tähelepanu
töödeldava info                             
väljavalimine muu                                                  
info väljafiltreerimise läbi 

❑ Kontsentratsioon
tähelepanu ressursi 
koondamine teatud eesmärgi 
suunas

❑ Fookus
Koondatud tähelepanu ressursi 
asukoht/sihtmärk
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Lai sisemine Lai väline

Kitsas sisemine Kitsas väline

Analüüs ja planeerimine Olukorra hindamine

Aistingu kogemine, kujutlus (Objekti) asukoha jälgimine



Situatsioonilised stressorid
❑ Reaalne/ kujuteldav oht
❑ Võistluslik keskkond
❑ Tundmatu/ebaselge olukord

Psühholoogilised reaktsioonid
❑ Segadus
❑ Fookuse hajumine
❑ Mõtlemise jäikus
❑ Sissepoole suunatud tähelepanu
❑ Kitsenev tähelepanu fookus

Füsioloogilised reaktsioonid
❑ SLS tõus
❑ Hingamise kiirenemine
❑ Lihaspinge suurenemine
❑ Ebakindluse tunne
❑ Higistamise suurenemine

Soorituse tagajärjed
❑ Kehalised: ajastuse ja peenmotoorse 

koordinatsiooni halvenemine, katkendlikud 
liigutused

❑ Psühholoogilised: Jäigast, otsustamatust või 
impulsiivsest mõtlemisest tulenev ekslik 
otsustamine

❑ Tähelepanu: sisemisest mürast häiritud võimetus 
keskenduda käesolevale ülesandele

Stress, tähelepanu ja sooritus
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Nägemine

valgus

Maitsmine 

maitse

Kuulmine

heli

Haistmine

lõhn

Nahameeled

surve, temperatuur 
soojus, valu

Pikaaegne mälu

teadmised, oskused, mälestused

Taju

sisendi 
äratundmine

Otsuse tegemine

vastuse 
väljavalimine

Liigutuse 
programmeerimine

vastuse algatamine

Liigutuse 
väljutamine

oskuse sooritamine

Kinesteesia

liikumine ja keha 

asend ruumis

Tasakaalumeel

pea asend ja 

liikumine ruumis





Keskendumine 
algab 
keskendumise 
otsusest



Keskenduda „püüdmine“ on paradoks

id.wikipedia.org



id.wikipedia.org

„ÄRA MÕTE – LIHTSALT TEE!!



Tüüpilised keskendumisvead

✘ Väline fookus on liiga kitsas
✘ Väline fookus on liiga lai
✘ Lai sisemine fookus on ebasobival stiimulil
✘ Kitsas sisemine fookus on ebasobival stiimulil



Olukord Tunded

Tavapärane ettekujutus: 

Olukord EmotsioonidMõttedTähelepanu

Käitumine

Käitumine

Tegelik protsess: 

Olukord Käitumine



Olukord

Treener 
ütleb 

soojendus-
ujumisel aja

Emot-
sioonid

Hirm

Mõtted

Kui ma 
praegu nii 
aeglaselt 

ujun, kuidas 
ma siis 

võistluse 
ajal hea aja 

peaksin 
saama? 

Ma ei 
saavuta 

oma 
eesmärki!

Tähele-
panu

Ujutud aeg 
on 

aeglasem 
oodatust 

Käitu-
mine

Teen 
tehnilise/

Taktikalise 
vea/ 

Vähendan 
pingutust

Kognitiivne mudel
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Düsfunktsionaalseid mõtlemismustreid hoiavad alal 
emotsionaalsed ja käitumuslikud reaktsioonid, mis 
seletavad uusi negatiivseid tulemuse ootusi. 

Ülivalvsus: aja jooksul hakkab düsfunktsionaalne sportlane 
intensiivsemalt reageerima väiksematele soorituse 
vigadele, kujuneb krooniline soorituse düsfunktsioon.



Funktsionaalse sooritusega seotud oskused ja strateegiad:
❑ Eesmärkide püstitamine
❑ Kujutlustehnika rakendamine
❑ Võistlemise ja taaskeskendumise plaan 
❑ Hästi omandatud toimetulekuoskused
❑ Mõtete kontrollimise strateegiad
❑ Erutuse juhtimise tehnikad
❑ Ärevuse sooritust soodustav interpreteerimine
❑ Tähelepanu juhtimise ja taaskeskendumise oskused

Funktsionaalne soorituse psühholoogiline profiil

Krane, V., & Williams, J. M. (2006). Psychological Characteristics of Peak Performance. In J. M. Williams (Ed.), Applied Sport Psychology: Personal 
Growth to Peak Performance (pp. 207-227). New York: McGraw-Hill.



Kohane keskendumine on õpitav

www.dreamstime.com



Pea ja keha ühele joonele
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Südamelöögisageduse 

muutlikkuse biotagasiside



Südamelöögisagedus

Keskmine SLS = 60 l/min

HRV = 60

850 ms 900 ms 1000 ms 950 ms



Südamelöögisageduse muutlikkus - HRV 



SLM biotagasiside õpetab SLM sünkroniseerima 
hingamisega
Tavaline on kaootiline SLM 
Tavaline hingamine 0.15-0.4 Hz (9-24 ×/min)



Protseduur: löök-lööhi haaval tagasiside 
arvutiekraanilt aeglase hingamise (4.5-6 
×/min) mõju kohta, eesmärgiga saavutada 
sinusoid SLM kõver and SLM ning hingamise 
sünkroniseeritud muster. 

Source: HeartMath Institute
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Võistluseesmärkide 

püstitamine



Eesmärkide tüübid

Tulemuseesmärk
põhineb võistluslikul 
või võrdleval 
sooritusstandardil
(outcome goal)

Soorituseesmärk
teatud diskreetse 
standardi või 
tulemuseesmärgi 
saavutamiseks 
vajalik eesmärk 
(performance goal)

Tegevuseesmärk
tehnilise või 
strateegilise oskuse 
sooritamise standardi 
teatava taseme 
saavutamise eesmärk
(process goal)

Duda, J. (2004). Goal settig and achievement motivation in sport. Encyclopedia of Applied Psychology, 2, 109–119. 



TARK eesmärk:
T – täpne
A – ahvatlev 
R – realistlik 
K – kontrollitav

ec.europa.eu
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Sooritusega seotud rutiinid



Mõtete ja tegevuste jadad

✘ suunavad fookust

✘ valmistavad soorituseks ette
✘ hoiavad psühholoogilist seisundit jooksvalt soorituse 

(seeria, katse, pausi, taastumise) ajal
✘ võimaldavad soorituse kvaliteeti veajärgselt taastada



Rutiinide funktsioonid

suunavad fookuse tegevuseesmärkidele ja seeläbi:

➢ loovad hootunde saavutamise eeldusi

➢ tõstavad soorituse kvaliteeti

➢ suurendavad soorituse ühetaolisust/stabiilsust

➢ annavad fookuse raskustega toimetulekul



Rutiinide tüübid

Vaimse 
ettevalmistuse 
plaan
hootunde 
saavutamiseks 

Vaimse soorituse 
plaan
hootunde 
säilitamiseks

Vaimse taastumise 
plaan
hootunde 
taastamiseks

Burton, D. & Raedeke, T. (2008). Sport Psychology for Coaches. Champaign, IL: Human Kinetics



Rutiinide tüübid

Vaimse 
ettevalmistuse 
plaan
fookuse, tegevuste ja 
sisekõne plaan ideaalseks
ettevalmistuseks ja 
tagavaraplaan, kui
ettevalmistus ei lähe
ootuspäraselt

Vaimse soorituse 
plaan
fookuse, tegevuste ja 
sisekõne plaan erinevateks 
olukordadeks ja 
spetsiifilised 
tagavaraplaanid, kui 
sooritus ei lähe 
ootuspäraselt

Vaimse taastumise 
plaan
fookuse, tegevuste ja 
sisekõne plaan 
ennustatavateks 
ootamatusteks ja 
positiivseteks ning 
negatiivseteks pööreteks või 
tagasilöökideks



Rutiinide juhtijad

Käivitajad
rutiine algatavad 
tegevused

Vabastajad
veast edasi minna
aitavad spetsiifilised 
tegevused

Märksõnad
tegevuseesmärkidele 
fookusseerivad 
verbaalsed märgid

Burton, D. & Raedeke, T. (2008). Sport Psychology for Coaches. Champaign, IL: Human Kinetics



Rutiinide loomine

Eesmärkide 
püstitamine
tegevuseesmär
kide fookuses 
hoidmiseks

Kujutluste 
juhtimine
tegevus-
eesmärkide 
fookuses 
hoidmiseks

Lõdvestumise 
ja erutuse 
juhtimine
ärevuse 
kontrollimiseks 
ja energilisuse 
suurendamiseks

Burton, D. & Raedeke, T. (2008). Sport Psychology for Coaches. Champaign, IL: Human Kinetics

Sisekõne 
juhtimine
tegevuseesmär-
kide fookuses 
hoidmiseks, 
positiivse ja 
enesekindla 
seisundi 
saavutamiseks



Vaimse ettevalmistuse 

plaan



Plaani loomise aluseks:

1. Kuidas sa keskendud treeninguks või võistluseks?
2. Kuidas sa lood positiivse häälestuse?
3. Kuidas sa tekitad paraja enesekindluse?
4. Kuidas sa tekitad paraja erutuse?
5. Kuidas sa lood maksimaalse pingutamise 
motivatsiooni?
6. Kuidas sa kombineerid vaimse ja kehalise 
ettevalmistuse?



Vaimse Soorituse plaan 

ja selle kombineerimine 

kujutlustreeninguga



Strateegilised küsimused

1. Kuidas ma saavutan optimaalse fookuse?

2. Kuidas ma loon positiivse häälestuse ?

3.     Kuidas ma loon optimaalse enesekindluse?

4.     Kuidas ma loon optimaalse erutuse?

5.     Kuidas ma loon maksimaalse pingutamise motivatsiooni?

6.     Kuidas ma kombineerin vaimse ja kehalise soojenduse?



Vaimse soorituse plaan

Ennustatavad kriitilised 

olukorrad

Eesmärgid sooritusolukorras Märksõnad

Füüsilised Vaimsed

Esimese paari tõmbega saan aru, 

et ujumistunne on oodatust 

oluliselt halvem

Üritan tehnika paika saada Keskendun rütmile ja tehnikale: 

tõmbe tehnika, hingamine, 

koordinatsioon

Tehnika!

Ca 20 m enne finišit väsimuse 

foonil abituse tunne

Ujun korrektse tehnikaga 

maksimaalse pingutusega lõpuni 

seina 

Keskendun tehnika jälgimisele Tehnika!



Kujutle oma soorituse 
situatsiooni

Pane tähele, mida sa 
tunneksid –

helisid, vaateid, tundeid

Fokuseeri situatsiooni 
sisse – lülita segajad välja

Loo olukorra tunnete 
intensiivsus

Naudi olukorda ja 
salvesta see tunne 

mällu

Otsusta, mida sa teed 
ja mängi see peas läbi



Tänan!

Küsimusi?

info@peatreener.org
www.peatreener.org


