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Napjaink társadalmi és demográfiai kérdései közül az egyik legfontosabb 
az egészséges életmód, amelynek egyik sarokpontja a rendszeres 
sportolás, illetve az alacsony arányú sportfogyasztás a magyar 
társadalomban. Törekvések és stratégiai kormányzati lépések is történtek 
annak érdekében, hogy „sportoló nemzetté” váljunk. Ezek közé tartozik, 
hogy felmenő rendszerben bevezették a közoktatásban a mindennapos 
testnevelést, illetve a megújítás nem csak a magasabb óraszámban, 
hanem szemléletében és tartalmában is változást hozott magával. Az 
újdonsült rendszernek igazodnia kellett a mai fiatalok életviteli 
szokásaihoz. A korábbi évtizedekben megalkotott kulcsfogalmak, amelyek 
összekapcsolódtak az egészséggel, életminőség javítással és egészséges 
életre való törekvéssel, az utóbbi évtizedekben jelentős átalakuláson 
mentek keresztül. Az emberek számára sokkal inkább az élmény, 
élményalapú tanulás és a komfortzónából való kilépés jelenti a 
testnevelést, testmozgást, mintsem a hagyományos értelemben vett 
sportági tartalmak vagy képességfejlesztés. Annak érdekében, hogy a 
nagy sport brandek, minél több embert tudjanak megmozgatni, szükség 
volt a modern elvárásokhoz való alkalmazkodásra, az átállásra. Ennek 
egyik kiváló példája a Spartan Race, amely mára az Egyesület Államokat 
elhagyva, meghódította szinte egész Európát. 

 
Célkitűzés 
 
A XXI. században a csapatsportokon túl a hagyományos versenysportot 
űzők számának visszaesésével párhuzamosan jól definiálható trend a 
modern szabadidős sportok felértékelődése és popularitása. Ezek között 
piacvezetőnek számít a hazánkban néhány éve megjelenő Spartan Race 
versenysorozat, amely eseményenként több, mint tízezer embert tud 
mozgósítani a részvételre. Ennek a versenynek példáján keresztül 
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kívánjuk kutatni azt a jelenséget, amely szerint az élményalapú kihívások 
sokkal jobban vonzzák a modern, aktív sportfogyasztás résztvevőit. 
Választásunk azért erre a versenysorozatra esett, mert 4 éves (!) kortól 
nyitott a részvételi lehetőség bárki számára, azaz a legkülönfélébb 
korosztály megtalálható ugyanazon mozgásformákban és versenyen  
belül. Kutatásunkban többszempontú vizsgálatokat folytattunk annak 
érdekében, hogy megértsünk olyan folyamatokat, amelyek új 
szocializációs színtereket jelentenek, és motivációs erővel is bírnak. A 
sportág tulajdonképpen egy extrém terepakadály-versenyt jelent 
különböző távokon időre, a futamokban eltérő nehézségi szintekkel 
(Sprint – kezdő szint, Super – közepes szint, Beast - extrém nehézségű 
szint), amely rendkívüli fizikai és mentális felkészülést igényel. A 
versenysorozat lényege, hogy három kategóriába jelentkezhetnek a 
versenyzők. Az első az elit verseny kategória, melyben a „profi” sportolók 
indulnak, és egyénileg teljesítik a pályát. A második kategória, amely a 
legtöbb embert mozgatja meg versenynaponként, az „open” kategória. Itt 
a sportolók egymást segítve juthatnak át a különböző természetes és 
mesterséges akadályokon, melyek közben fejlesztik bajtársiasságukat, 
segítőkészségüket és a közösen átélt helyzetek, mozzanatok által 
ismeretségek és barátságok is köttetnek. A harmadik kategória a gyermek 
futamoké, amelyekben testvérpárok, vagy a legfiatalabb indulók esetében 
a szülőkkel is együtt futhatnak a gyerekek, ezáltal erősítve a családdal 
közösen megélt sportolás, testmozgás élményét. 

Jelen kutatás célja a versenyeken résztvevők (n=465) motivációinak 
vizsgálata a szocializációs folyamatok függvényében, mivel egyértelműen 
látszik, hogy a versenyzők döntő többsége esetében nem a hagyományos 
szocializációs színtereken alakult ki a szokatlan környezetben, kihívást 
jelentő sportmozgás iránti igény. 

 
Módszerek 
 
A komplex kutatásunkban egyrészt szekunder adatok értékelését 
végeztük el, majd ennek eredményeit kiegészítettük primer 
vizsgálatokkal, amelyek egyaránt tartalmaznak kvantitatív és kvalitatív 
információszerzést. Az adatgyűjtést online lekérdezés formájában, saját 
összeállítású kérdőív segítségével végeztük, amely dichotóm, 
többválasztós, nyitott, zárt és félig zárt kérdéseket, emellett likert skálát 
is tartalmazott. Mintánkat 465 fő képezte, amely az átlagos 10 000 fős 
hazai versenyeket nézve, közel 5%-os mintavételt jelent. A kérdőívet 
kizárólag a versenyek 18 év fölötti résztvevői töltötték ki. 
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Eredmények 
 
Az eredmények közül elsődlegesen kiemelhető, hogy a részvevők 
szignifikáns többsége 25 év feletti, amely rámutat arra, hogy a sportágat 
felnőtt korban kezdték űzni, tehát nem a korai szocializációs-, nevelési 
hatásmechanizmusokból ered a motiváció. A kitöltőknek lehetősége volt 
saját szavakkal megfogalmazni, hogy őket mi motiválná/ motiválta először 
a Spartan Race-re (1. sz. ábra). 
 
1. sz. ábra. Leginkább motiváló tényezők, címszavas keresés alapján, százalékos 

arányban 
 

(Forrás: saját szerkesztés) 
 

A legtöbbször a „képes/képes vagyok” címszavak szerepeltek, illetve a 
„kihívás”. Mindez a válaszok kétharmad részét képezte, ezzel 
alátámasztva, hogy a kihívás, és saját magunk megmérettetése valóban a 
legjobb motivátornak számítanak. Kiemelendő még maga a „verseny”, 
ami a kihívás fogalmi körébe tartozik, így tovább erősíti azt az állítást, 
hogy a kihívás fontos motiváló tényező. A hangulat, amit még arányaiban 
sokan - a kitöltők 12,4%-a megjelölt -, ami a Spartan Race esetében 
különösen fontos, hiszen a versenynapokon egy fesztiválterületet hoznak 
létre a versenyzőknek és a kísérőknek, ahol szinte mindenkit „hangulatba 
hoznak”, a tapasztalatok szerint, példa nélküli módon. A továbbiakban a 
válaszadók az öt fokozatú Likert skálán tudták besorolni a felsorolt 
motivációs tényezők fontosságát. Ennek lényege az volt, hogy választ 
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kapjunk arra a kérdésre, mi lehet az, ami folyamatos versenyzésre 
készteti a kitöltőket. 
 

2. sz. ábra. A résztvevők motivációs tényezői 5 pontos Likert skálán 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 
A 2. sz. ábrán látszik, hogy itt is a „kihívás”, „feszegetem a határaimat”, 

és a „verseny hangulata” opciókat értékelték a legmagasabb 
pontszámokkal. A kihívás ez esetben is kiemelkedő szerepet játszik, ám itt 
a határok feszegetése már megelőzte a hangulatot. Emellett az unalmas 
hétköznapokból való kiszakadás és az egészség játszik főszerepet. A 
legkevésbé a jutalom és a sport népszerűsége fontos a versenyzők 
számára, ami pozitívumként értékelhető a mai viszonyok között. 
Másodlagosan kiemelhető eredmény, hogy a minta nem mutat iskolai 
végzettség és foglalkozás szempontjából semmilyen kiemelkedő értéket, 
tehát a részvétel ezektől a változóktól függetlennek tekinthető, amely azt 
jelenti, hogy a társdalom minden rétegének képviselői megtalálhatók. A 
rendezvény folyamatát elemezve azonnal látszik, hogy az nem csupán 
öngerjesztő jelleggel bír, olyan tekintetben, hogy egyre többen vesznek 
részt a bemutatott promóciós és motivációs okok miatt, hanem az is 
szembeötlő, hogy rendkívül erős a fogyasztói kötődés, oly módon, hogy 
egyre nagyobb távot szeretnének teljesíteni a visszatérő résztvevők. 
Továbbá a verseny önmagán túlmutatva szinergikus hatást fejt ki a 
szabadidős sportra, ugyanis kiegészítő termékek megjelenését indukálta a 
sportszolgáltatásokat nyújtó piacon, mint például az alternatív 
kondicionáló termek kínálatában megjelenő felkészítő foglalkozások vagy 
éppen a Spartan Race táborok. További motiváció a rendezvények 
esetében maga a versenypálya, amely nem standardizált, ugyanis nincs 
két azonos pálya, sőt ha azonos helyszíneken is rendezik meg a futamokat 
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évről-évre, akkor is új akadályokat állítanak a versenyzők elé. Ebből 
adódik, hogy nincsen garancia a sikerre, ezzel pedig újabb motivációt 
nyújtanak a résztvevők számára. Elmondható, ebből adódódik, hogy az 
esemény bizonytalansági faktora maximalizált, tehát elvi szinten 
kockáztatják a versenyzők élményét, esetlegesen azt a tény, hogy nem 
sikerül végigmenniük a pályán. Ugyanakkor ezt nem olyan kudarcként élik 
meg, ami visszavetné az érdeklődést, sokkal inkább újabb motívumként 
ösztönöz a további részvételre, megmérettetésre. Eredményeink további 
bizonyítására - miszerint a gyermekek is ugyanúgy élvezik a megszokottól 
eltérő mozgásformákat, és keresik a kihívásokat a testnevelés órák 
keretein belül is -, általános iskola 7. osztályában megrendeztünk egy erre 
épülő tanórát. Olyan egyszerű sporteszközökkel terveztük a tanórát, 
amelyek bármelyik intézményben megtalálhatók, és nagy helyigényt sem 
jelentett a megvalósítás. Maga az óra megvalósítása tökéletesen 
modellezte azt a folyamatot, amely egy Spartan Race versenyszervezést is 
jellemzi: feladatok kitalálása, pályaszervezés, előkészületek, pálya 
berendezés, tesztelés majd maga a verseny. A tanóra folyamán a diákok 
tökéletes példái voltak annak a szocializációs folyamatnak, amelyet a 
futamok alatt is láthatunk. Azok a tanulók, akik rájöttek egy gyakorlat 
megvalósítására, segítették társaikat, esetenként oktatták az adott 
mozgásformát. Folyamatos volt a résztvevők között a kommunikáció több 
formája (verbális és nonverbális). Kevésbé kerültek előtérbe a fizikai 
képességbeli különbségek a tanulók között, sokkal fontosabb volt a 
kooperáció, egymás segítése. A tanóra végén a diákok szóban értékelték a 
feladatokat és élményeiket, majd a közös összegzésnél mindannyian úgy 
nyilatkoztak, hogy szívesen részt vennének több ilyen tanórán a 
későbbiekben. 

 
Összegzés 
 
Levonható következtetés, hogy a motivációra ebben az esetben nem az 
egészség a hívó szó, hanem a sport általi élményszerzés, a közösséghez 
való tartozás, a kihívás keresése, illetve a mindehhez szorosan kötődő, az 
individuális határok elérése által az önmegvalósítás a verseny során. A 
legkevésbé a jutalom és a sport népszerűsége fontos a versenyzők 
számára. Ez azért lényeges, mert a „digitális bennszülöttek” generációja 
számára más motivációs eszközöket kell mozgósítani már fiatalkorban 
annak érdekében, hogy a sporttevékenység saját elhatározásból történő, 
rendszeres szabadidős tevékenység legyen felnőttkorban is. A Spartan 
Race példája egyértelmű a felnőttkori szocializáció egy újabb színterének 
hatása, hiszen jól látható, hogy ritka kivételektől eltekintve baráti, 
ismerősi vagy munkahelyi környezet hatására történik a részvétel. Ezt 
szem előtt tartva kell a fiataloknak szóló versenyrendszereket átalakítani, 
jobban építeni a kortárscsoportok szocializációs hatásaira a sport területén 
is. 



224 

A szocializációs színtereket vizsgálva jutottunk arra a megállapításra, 
hogy egy ilyen tematikájú verseny, mennyire jól reprezentálja a modern 
társadalmi viszonyokat. A verseny elterjedtségének egyik legfőbb oka a jó 
közösségnek köszönhető, hiszen a legtöbben ismerősön keresztül találtak 
rá a Spartan Race-re, így minden alkalommal több és több versenyzőt 
csalogatva. Érthető ennek a folyamatnak a sikere, hiszen az esetek 
többségében inkább egy ismerős véleményére hallgatunk, mint egy 
általános reklám vagy hirdetés állításaira. Alátámasztotta ezt vizsgálatunk 
is, így a fenti módszert sikeresen lehetne alkalmazni más sportok esetén 
is. A különböző médiumok (kifejezetten a közösségi média) is jelentős 
szerepet játszik a verseny népszerűsítésében. Tapasztalataink (amelyeket 
a versenyre való látogatás és a közösség megfigyelése alapozott meg) 
arra engedtek következtetni, hogy összességében az élmény kelti fel a 
figyelmet, ám a jó példák és az ember bizonyítási vágya is szükségesek 
egy sportág kipróbálásához.  

Eredményeink alátámasztották, hogy a sport iránti motiváció kialakítása 
során új megközelítést kell alkalmazni, melyben kevésbé erőltetjük az 
egészséget. Inkább szórakoztató jelleggel a sport kihívás oldalát és a 
hétköznapokból való kiszakadás lehetőségét hangsúlyozzuk - mindvégig 
támaszkodva a közösségek önszervező képességére, és a média adta 
lehetőségekre. Erre alapozva a sport megkedvelését követően, hamarosan 
ki fog alakulni az egészség megőrzésére való törekvés is. 


