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Анотація. У статті розглядаються причини, що мотивують спортсменів до професійної спо 
ної діяльності. Згідно з соціологічним опитуванням проведеним у 2007 році у Польщі, серед 230 і 
них шортеменів-акробаїїв, зроблено висновок, що ефективним рушієм спортивної кар'єри є велзс-ь : 
цікавлені сть у спорті та перспективи на-майбутнє.
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Sport wyczynowy jest jednym z wazniejszych elementow skladowych kultury fizyc 
wspolczesnego spoleczenstwa. Jego znacz^ctt role upatruje si? mi?dzy irmyrn w popularyzacii 
masowego, co przy obecnym poziomie post?pu technicznego і daleko idqcej automatyzacji ma 
bagatelne znaczenie [8]. Ale nie tylko czynnik kompensacyjny jest w dziafalnosci sportowej dc 
gany. Spektakularne wyniki najwybitniejszych sportowcow roznych dyscyplin odgrywaj^ rue: 
rol? w pobudzeniu ambicji sportowycb mlodszych kategorii spoleczenstwa. Zawodnicy najwyl 
wyczynu niejednokrotnie staj^ si? wzorem osobowym dla mlodziezy. Po kazdych Igrzyskach 
rapijskich czy innych waznych imprezach sportowych swiatowej rangi mozna zauwazye zwi?ki5 
naplyw ch?tnych do wyczynowego uprawiania sportn. Jednoczesnie sport jest niew^tpliwie sw: 
szkolq charakteru i pozytywnym bodzcem wychowawczym. Sluzy nie tylko opanowaniu ted: 
wybranej przez siebie dyscypliny, ale tez rozwojowi ogolnej sprawnosci fizycznej і eech char 
wielce przydatnyeh w codziermym zyciu. Dobrym tutaj przykladem moze bye prawidlowo po, 
sport uksztakowana motywaeja, ktorej to znaczenie w ksztaltowaniu postaw і zachowan w z>. 
sporcie jest niebagatelne. Elementy jednak motywuj^ce zawodnikow w roznym wieku, na roz: 
poziomie zaawansowania, w roznych okresach ich kariery speirtowej moga bye bardzo zrozme \ 
ne, jednak wydaje si?, ze motyw wewn?trzny -  urnilowanie wybranej dziedziny sportu (czynnik 
ciowy) oraz zainteresowanie wybranym sportem (czynnik umyslowy) -  jest niezmiernie wazny [2].

Istotne wydaje si? wi?c pytanie: jak sportowey najwyzszego wyczynu trafiajtj do 
czym si? kieruja, jakie czynniki rzeczywiscie decydujq. o wyborze tego rodzaju aktywnosci 
wej? Odkrycie faktycznych motywow rozpocz?cia uprawiania sportu pozwoli gl?biej wniknac i 
struktur? wartosci, potrzeb і aspiraeji zwi^anych z Щ dzialalnoscia, a tyrn samym lepiej zroza 
zachowania badanych zawodnikow [10].

Material 1 metoda. Badaniatni ankietowymi obj?to ezolowk? polskich akrobatow 
wych, zarowno aktualnie trenuj^cyeh (generaeja A), jak rowniez tych, ktorzy zakonczyli juz si 
karier? zawodniezet (generaeja B). Wspolnym wyznacznikiem dla obu badanych kategorii zawc 
kow bylo posiadanie przez nich -  w trakeie trwania ich kariery sportowej -  poziomu klasy I lur 
strzowskiej krajowej, b^dz mi?dzynarodowej. Ogolem przebadano 230 osob spelniaj^cych prryi 
zalozenia, przy czym bylo to 117 zawodnikow aktualnych (64 kobiety і 53 m?zczyzn) і 113 za? 
nikow bylych, ktorzy zakonczyli wyezynowe uprawianie sportu co najmniej przed dwoma 
(62 kobiety і 51 m?zczyzn). Do statystyeznej analizy uzyskanego materialu badawczego wy 
rzystano wspolczynnik V Cramera, ktorego zadaniem bylo wykazanie ewentualnych roznic 
dzvgeneracyjnych w zakresie zmiennej plci, zmiennej stazu zawodniczego czy zmiennej pc: 
mu sportowego.
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Wyniki badan. Pierwsze zadane respondentom pytanie miaio postac ogölnq. i dotyczyto ge- 
zainteresowan aktywnosciit sportovv;\ w ogöle, a dopiero w dalszej kolejnosci starano si<? ustalic 
jkolicznosci decydowafy o wyborze tej konkretnej dyscypliny sportu, jak<\ jest akrobatyka spo-

3. W swietle uzyskanych rezultatöw badawczych staje si§ jasne, ze wsrod najwazniejszych mo- 
rozpoczecia dziatalnosci sportowej naczelne miejsce w obu kategoriach badanych zajmuje 
wanie do cwiczen fizycznych, potrzeba ruchu”. Prawie polowa respondentöw (41 % zawod- 

generacji A i 46 % generacji B) podaje ten wlasnie powöd jako czynnik sprawczy ich zainte- 
-nia dziaialnosci^ sportoweg co wydaje si§ niezwykle wazne ze wzgl^du na przejaw autotelicz- 
raktowania sportu przez badanych. Wskazywana przez respondentöw potrzeba aktywnosci fi- 

jak röwniez wszelkie d^zenia rywalizacyjne i perfekcjonistyczne stanowi^ wartosc sam^ w 
. nie wymagajq. zadnych dodatkowych bodzcow i zach$t. najwspanialszq. fbrm^ samoreali- 

rztowieka i w pelni wyrazaj^ humanistyczny sens spoitu [3]. Dokladne dane dotycz^ce wszy- 
k  ujawnionych w obu generacjach zawodniköw motywöw zainteresowania sportem przed- 
u tabela 1 .

Tabela 1
Motywy wyboru dzialalnosci sportowej 

wedtug przynaleznosci generacyjnej i plci (w %)

Rodzaje motywöw Generacja A Generacja B

Kobiety Myzczyzni Ogölem Kobiety M^zczyzni SQ>35O

32,8 50,9 41,0 45,2 47,1 46,0

40,6 26,4 34,2 19,4 33,3 25,7

32,8 32,1 32,5 24,2 31,4 27,4

28,1 20,8 24,8 19,4 19,6 19,5

14,1 15,1 14,5 6,5 9,8 8,0

7,8 17,0 12,0 17,7 9,8 14,2

9,4 15,1 12,0 9,7 9,8 9,7

10,9 11,3 11,1 11,3 15,7 13,3

6,3 13,2 9,4 11,3 5,9 8,8

12,5 1,9 7,7 3,2 3,9 3,5

7,8 5,7 6,8 9,7 9,8 9,7

ruchu, zamilowanie do 
zycznych

irenerska

c posiadania dobrych 
fzycznych, chec ich

■> r recznego sptjdzania czasu 

■ przez kolegöw 

•:..iacji tradycji rodzirmych 

radzeostwa

-fiagniec i kariery w sporcie 

: xizicovv 

-- t  snia zycia sportowego

. -ea: poszczegölne udzialy nie sumuj^ si? do 100%, poniewaz badani rnogli dokonac 
. zby wyboröw. Najwyzsze, istotne statystycznie wspölczynniki V Cramera wynoszeg dla 

2  pfcs 0,234(2); poziomu sportowego 0,379 (2); stazu zawodniczego 0,328 (2).

1  r.ika z niej, ze kolejnym powodem rozpocz^cia uprawiania sportu, ktöremu warto doklad- 
typrzec jest „selekcja trenerska”. Ta okolicznosc, w sposöb narzucony inicjuj^ca wejscie w 
■. rra wyczynowego, zyskala w akrobatyce sportowej na znaczeniu. Jej cz^stotliwosc wzro- 

w generacji starszych zawodniköw do 34,2 % wsrod zawodniköw generacji A, a pro-
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porcje kobiet i mezczyzn zostaly catkowicie odwrôcone, co oznacza, ze czynnik ten zdecydowj 
czçsciej wystçpowal wsrôd kobiet generaeji A, natomiast w generacji B wsrôd mçzczyzn. W pc 
padku wyboru tego powodu uzyskana zaleznosc jest istotna statystycznie w zakresie wszysâ 
zmiennych niezaleznych (wspôtczynnik V Cramera dla plci wynosi 0,234 przy p=0,051, dla p :a  
mu sportowego 0,379 przy p=0,QQ2, a dla stazu zawodniczego 0,328 przy p=0,062). Ta silna tttx, 
nosc miçdzygeneracyjna moze oznaczac, iz wl^czenie do sportu pod wplywem selekcji nie ma a  
cz^cego zwi^zku ze strukturi plci, a w ci^gu dalszej kariery ta okolicznosc wyboru me determin 
osrçgania okreslonego poziomu sportowego, and nie wpîywa na dlugosc stazu zawodniczego.

Sposrôd dziesiçciu najczçsciej wymienianych motywôw wyboru dzialalnosci sportowe ; 
wôd „swiadomosc posiadania dobrych w'arunkôw fizycznych, chçc ich doskonalenia” zajmuje n 
nie wazne, trzecie miejsce, Wybierany jest on jednak czçsciej przez zawodnikôw aktualnie tre- . 
cych, co moze swiadczyc o powszechniejszym w tej generacji badanych traktowaniu sportu w 5 
sôb instrumentalny, a tym samym o wykorzystywaniu go do realizacji innych, anizeli czysto agc 
stycznych i perfekcjonistycznych potrzeb czlowieka. Podobnie rzecz ma siç z kolejnym motyuen 
mianowicie „chçcii pozytecznego spçdzania czasu”. W tym przypadku rôwniez mamy do czyme 
z pizerostem wartosci -  srodkôw nad wartosciarni -  celami, a ich r0sn3.ce znaczenie obserwc 
mozna wraz z uplywem czasu (z 19,5 % wska2:ah w generacji B do 24,8 % w generacji A). Pod; : 
kierunek zmian mozemy zauwazyc w motywach zwi^zanych z „wplywem srodowiska rôwiesmc 
go” czy „zachçti rodzenstwa”. Zjawisko to mozna tlumaczyc pewn^ ogôlna tendencji w'spôlzawi 
nictwa, ktôra staje siç w tym przypadku czynnikiem sprzyjajqcym aktywnosci sportowej. Doda^ 
pada, ze oba powody wymieniane byly czçsciej pizez zawodnikôw aktualnie trenujicyeh niz pc 
tych, ktôrzy zakohczyli juz swoje kariery sportowe.

Nieco niespodziewanie prezentuji siç motywy zwi^zane z wplywem rodziny na rozpocza 
przez badanych kariery sportowej. Wielu autorôw podaje, iz obecnosc najblizszej rodziny, a sza 
gôlnie rodzicôw, wskazanie przez nich takiej drogi dzialalnosci zyciowej to jeden z w'azniejszi 
czynnikôw decydnj^cych 0 rozpoczçciu kariery sportowej dziecka. Szczegôlnie w sportach skupu 
cych zawodnikôw najmlodszych bardzo czçsto obserwowac mozna ten, niejako przymusowy typ 1 
cjaçji sportowej. Z badah przeprowadzonych przez B. Krawczyk wynika, iz w lyzwiarstwie figu 
wym wszyscy mlodociani zawodnicy rozpoczçli trening wlasnie w wyniku decyzji rodzicôw [7] 

Natomiast wsrôd przebadanych akrobatôw' mozna zauwazyc tendencjç odwrotn^. Wpè 
rodzicôw na rozpoczçcie uprawiania sportu przez dziecko dostrzegalo niespelna 10 % badanych ; 
rôwno wsrôd generacji aktualnych, jak. tez byly ch zawodnikôw. Jednoczesnie interesuj^ce wydaje 
to, iz takie motywy jak „chçc kontynuacji tradycji rodzinnych” czy „namowa rodzicôw” w genen 
zawodnikôw aktualnych byly powodem czçsciej wybieranym przez mçzczyzn, a z kolei w genen 
zawodnikôw juz nie trenuppcych bylo odwrotnie, o czym m ogi swiadczyc dose wysokie, choc 
tak istotne statystycznie, wskazniki wspôîezynnika V Cramera plci (dla pierwszego z motywôw ’i 
nosi on 0,330 przy p=0,070, dla drugiego 0,336 przy p=0,123).

W cela poznania motywôw rozpoczçcia uprawiania akrobatyki sportowej zadano zawoi 
Kom oôu x f̂âsca}Psd/Pzxü akrobatykg, a nie jakas 1
dyscyplinç sportu?” Opierajpc. siç na uzyskanych od respondentôw informacjach mozna wyrôzn 
szesc glôwnych powodôw, ktôre kierowaly' nimi przy wyborze w przeszlosci tej wlasnie dyscypltn 
sportu. O rozkkdzie owych motywôw înfonmijcj. dane zawarte w tabeli 2 .

Mozna z niej odczytac, iz w gronie dommuj^cych motywôw wyboru uprawianej dyscyplu 
zdecydowanie pierwsze miejsce zajmuje „faseynaeja akrobatyki od pierwszego treningu”, wymi 
nxana przez blisko 40 % badanych w obu generacjach. Mozna w pewien sposôb hyczyc to z „widow 
skowoscii akrobatyki sportowej”, rôwniez czçsto sugerowanej przez respondentôw 1 plasujicej s 
na trzeciej pozycji wsrôd badanych zawodnikôw generacji A i jeszcze wyzej, bo na drugiej w gen 
raeji B. W przypadku wyboru tego wlasnie rnotywu mozna zaobserwowac w obu badanych gen 
racjach przewagç kobiet nad mçzczyznami, co wydaje siç bye potw'ierdzeniem pogl^du, iz kobie 
znacznie czçsciej niz mçzczyzna szuka w sporcie nie tyle szansy sukcesu i zwyciçstwa, ile mozliw 
sci poprawy wlasnego wygl^du zewnçtrznego 1 atrakcyjnosci. To wlasnie kobiety -  wedlug doni
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m vcb autorôw -  czçéciej dostrzegaja artystyczny wymiar widowiska sportowego, ktôre w bo- 
swych form i ruchow jest niezapomnian^ form% spektaklu niosacego ze sob^ caty gamy war- 

estetycznych [zob. szerz.: 5;6]. Wybrane i^cznie przez ponad potowy badanych motywy „wido- 
osci” i jednoczesnej „fascynacji” dowodzg, iz akrobatyka sportowa jest dyscyplin^ sportu, w 

zawodnicy sq. twôrcami olsniewaj^cych 1 nie pozwalaj^cych siç zapomniec obrazow, twor- 
przy uzyciu perfekcyjnej techniki ruchu i artystycznych srodkôw wyrazu, inogacych bye 

anybutem sztuki [9].
Tabela 2

Motywy wyboru akrobatyki sportowej 
wedlug przynaieznosci generacyjnej i plci (w %)

Generacja A Generacja B

Kobiety Mezczvzni Ogéiein Kobiety Mçzczvzni Ogoiem
35,9 35,8 35,9 40,3 39,2 39,8

26,6 32,1 29,1 29,0 15,7 14,2

26,6 17,0 22,2 25,8 19,6 23,0

12,5 15,1 13,7 21,0 15,7 18,6

10,9 15,1 12,8 12,9 15,7 14,2

7,8 5,7 6,8 8,1 3,9 6,2

2,5 3,2 2,8 6,1 9,4 7,8

Rodzaje mctywôw

r isr.nacja akrobatyka od 
otreningu

oyjny wybor

-iskowosc dyscypliny

itafae s^siedztwo klubu

fc TT--A trenera

realizacji zainteresowan

:;cwody__________ _

1 ’ jga: poszczegôlne udzialy nie surnuj^ siç do 100%, poniewaz badani mogli dokonac 
Ii.zby wyborôw. Najwyzsze, istotne statystycznie wspolczynniki V Cramera wynosz^.: dla 
pici 0,193 (2); poziomu sportowego 0,436 (5); stazu zawodniczego 0,694 (6).

Soc srôd najczçsciej wymienianych niotywôw rozpoczçcia uprawiania akrobatyki rôwnie wy- 
:owiony zostal „bezrefleksyjny wybér” na co, jak mozna domniemywac, duzy wpfyw 

raski wiek badanych w momencie dokonywania wyboru. Zgodnie rôwniez z tym, ze to wla- 
ini, w tym glôwnie z generacji zawodnikôw aktualnych wczesniej rozpoczynaj^ upraw- 
staje siç zrozumiale, dlaczego to oni wlasnie wskazuj^_ na taki powôd dokonanego przez 

-_oru dyscypliny (wspôlczynnik V Cramera plci w tymprzypadku wynosi 0,193 przy p=0,013). 
- :epny, dostrzezony podczas analizy wynikôw, motyw wyboru akrobatyki sportowej to 
oi sdztwo klubu”. Jednak w miarç uplywu czasu rola tego czynnika, przy podejmowaniu 
■ zpoczçciu dzialalnosci sportowej, ma charakter malej^cy. W generacji B 18,6 % zawod- 

ariLiruje ten wlasnie powôd, natomiast w generacji A juz tylko 13,7 % osôb bierze go 
j e  r-odczas rozpatrywania glôwnych powodôw wst^pienia w ramy interesuj^cej nas dy~ 
soortu.

J* riyw trenera” jako kolejny z podawanych motywôw zainteresowania t^ wlasnie dyscypli- 
moze w pewnym sensie swiadczyc o dosé silnym oddzialywaniu srodowiska sportowego 

zawodnika, w tym przypadku silniejszego niz wplyw rodziny [4]. Jednoczesnie powôd 
^  podawany jest przez zawodnikôw generacji B, a rôwnoczesnie przez mçzczyzn w obu 
zeneracjach. Najsilniejsza statystycznie zaleznosc wi^zala siç w przypadku tego motywu 

roziomu sportowego (wspôlczynnik V Cramera wynosi w tym przypadku 0,436, przy 
I mîo siç zauwazyc, ze zachçta i pobudzenie aspiracji sportowych przez autorytet trenerski 

-styczne dla zawodnikôw wyzszego poziomu sportowego w starszej generacji (B), na- 
• generacji mlodszej (A) odwrotnie. W tej ostatniej bowiem relatywnie czçsciej na czynnik
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ten wskazywali zawodnicy nizszej klasy sportowej. Trener o wybitnej osobowosci moze jak 
wywierac znaczycy wptyw na zawodnikdw, ktdrzy na poczytku „zarazajy” si? wyjytkcwym 
waniera wybranej dyseypliny sportu, a w dalszvch etapach szkolenia wielokrotnie uczy si? od i 
przejmujyjego sposob myslenia, mdwienia i zachowania, poczucie humoru, sposoby oceny peu1 
zjawisk etc. [1]. Ostatni z pojawiajycych si? w wypowiedziach badanych motyw to ,,ch?c real 
wlasnych, indywidualnych zainteresowan”, przejawiajycy si? zaröwno w zainteresowaniach zu : 
nych ze sportem gimnastycznym, takich jak taniec, choreografia, muzyka, jak tez w mozliwos:; 
wyjazdow, pokazow, wyst?pow publicznych. Lycznie stanowi! on zaledwie pul? nieco ponad t  
obu badanych generacjach.

Podsumowanie
Przechodzyc do podsumowania rozwazari na temat motywow rozpocz?cia przez bac:_ a 

zawodnikow dzialalnosci sportowej, a takze rdimorodnych czynnikow mogycych miec wptyw i _ 
kie, a nie inne ich zachowania trzeba zauwafcyd, i t  pojawiaj^ce si? cale Spektrum, cz?sto l^czme 
dawanych motywdw i okolicznosci, sugeruje wyst?powanie nie jednego, a kilku rownorz?dnych 
mentow majqcych wptyw na decyzj? o rozpocz?ciu uprawiania sportu w ogdle czy tez konkr: 
wybranej dyseypliny. Poznanie tych motywow pozwala zrozumiec posrednio ztozony stosune? 
danych do sportu jako wartosci.

Stosunek ten niew^tpliwie posiada znarni? zmiennosci, ale czyz sam sport nie ulega ciaja 
przeobrazeniom? Pozvtywnym wydaje si? fakt wyst^pienia na pierwszym miejscu -  w obu ge 
ejaeh zawodnikdw -  motywu odpowiadajapego autotelieznemu traktowaniu sportu. Zarowr. 
trzeba ruchu i zamilowanie do cwiczeh fizycznych” w wyborze dzialalnosci sportowej, jak ter 
scynacja od pierwszego treningu” wybranq przez siebie dyseypliny sportu, mowiy wiele o stc 
respondentdw do sportu, a tym samyin odwzorowujy wartosci realizowane w obszarze tnoty 
dzialama badanych osdb. W najlepszy sposob rnogy to wyrazic opinie zawodnikdw, ktdrzy 
czyli juz karier? sportowy:

„Nie ma pi?kniejszej i bardziej emocjormjycej dyseypliny sportu na swiecie. Akrobatykr 
rtowajest dyseypliny idealny, nie majyca sobie rownych” (zawodnik generaeji B, 1.31).

„Zawsze uwazalam akrobatyk? za najpi?kniejszy sport na swiecie. Do tej pory oglydar . 
wodnikdw podezas cwiczeh wyzwala u mnie dreszcz emoeji. Tworzy oni najpi?kniejsze wide’- : 
niezapomniany pokaz sprawnosci iudzkiej” (zawodniezka generaeji B, 1.28).

Jak mozna odczytac z przedstawionych danych drogi prowadzyee badanych ziawc 
alcrobatyki do uprawiania sportu wiodly zardwno kanaiem instytucjonalnym, w formie seleky 
nerskiej, jak tez pozainstytucjonalnym, lyczycym w sobie motywy „wplywu rodziny”, „srodc 
rdwiesniczego” czy „naturalnej potrzeby ruchu”. Ta druga droga rekrutaeji jest -  jak mozna h 
zaobserwowac -- drogy dominujycy w akrobatyce sportowej. Wyodr?bnienie jednak ezystye 
rekrutaeji jest zjawiskiem teoretyeznym, bowiem w praktyce decyzje wy'bom kariery sportc r 3 
zazwyczaj wypadkowy oddziafywania wielu roznorodnych ukladow i czynnikow.
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MOTYWY PODEJMOWANIA WYCZYNOWEJ AKTYWNOSCI SPORTOWEJ 

Matgorzata LUKJAN, Dor ota LIPKA-NOWAK, Jarosiaw OMORCZYK

Akademia Wychowania Fizycznego w KrakovAe (Polska)

Streszezenie. Celem pracy bylo uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „Jak sportowcy najwyz- 
wyczynu trafiajq do sportu, czym si? kietujq, jakie czynniki rzeczywiscie decydujq o wyborze 

re-dzaju aktywnosci zyciowej? lnnymi slowy, chodzic tu b?dzie o przesledzenie kanalow rekru- 
n  Aodnikow do interesujqcej nas dyscypliny sportu, czyli akrobatyki sportowej.

Badania przeprowadzono w roku 2007 i objeto nimi grap? 230 zawodnikow wyczynowo 
yqcych akrobatyk? sportowq w Polsce. Bylo to 117 zawodnikow aktualnie trenujqcych i

- vodnikow, ktörzy swojq karier? sportowq zakonczyli co najmniej przed dwoma laty. Wszyscy 
zawodnicy reprezentowali najwyzszy poziom mistrzostwa sportowego to znaczy legitymowa-

- ■ trakcie trwania ich kariery sportowej -  klasql lub mistrzowska.. W gromadzeniu materiahi 
cznego posluzono si? technika wywiadu socjologicznego uzupehiionego technikq ankiety i 
inquczestniczacq,
".V wyniku analizy otrzyrnanych od respondentow informacji mozna stwierdzic, ze wybör 

:i sportowej, czy konkretnie juz akrobatyki sportowej dokonywany byl pod wplywem kil- 
resciej wspöldzialajqcych motywöw. W obu jedtiak badanych generacjach na pierwszym 
pojawit si? motyw odzwierciedlajqcy autoteliczne podejscie do dokonywancgo wyboru, co 

rewnosciq sygnatem pozytywmym mowiqcyrn wiele dobrego o stosunku akrobatow do sportu, 
~ :ez do uprawianej przez siebie dyscypliny.

Slowa kluczowe: sport, akrobatyka sportowa, zawodnicy, plec, badania ankietowe, mo- 
T.ix>ru.

REASONS FOR STARTING COMPETITIVE SPORT ACTIVITIES 

Malgorzata LUKJAN, Dorota LIPKA-NOWAK, Jarosiaw OMORCZ YK

Academy o f Physical Education in Krakow (Poland)

annotation. The aim o f this research was to answer the question: “How do the best sport- 
■ their career, what is the point o f their desire, and what are the reasons behind choosing 

-cnvity?” We will focus on tracing the way sportsmen are recruited into the sport and the 
o f  acrobatics.
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Research was completed in 2007 an out o f 230 contestants who took part in the sun e 
competitive acrobatics in Poland, 117 were in training and 113 had just finished their sports 
two years ago. All the researched sportsmen represented the highest level o f the sport’s achiever 
they belong to first class or the masterly class during their sports career. In order to gather the e 
cal scholar information a sociological interview, questionnaire and participant observation was

After reviewing all the information from the researched candidates it was implicit that the 
ason for choosing acrobatics was consisted for a couple congruent causes. However, in both 
died groups, the most important reason for choosing their sports career was the optimistic chor; e 
outlook. The optimism on the choice o f outlook focused on the positive signal a good acrobat ha. 
attitude towards the sport and its’ discipline.

Key words; sport, sport acrobatics, sportsmen, sex, questionnaire research, motives 
choices.


