
Vienna Test System 

a tehetség kiteljesedéséért
SportpSzichológiai méréSEk 



 » Ki bírja jobban egy-egy menet, asszó utolsó perceit

 » Ellenfél mozgásának lekövetése, 
megfelelő idejű lereagálása

 » Támadás variációk megfelelő kivitelezése 
versenyhelyzetben

 » Edzésen gyakoroltak betartása nyomás alatt

 » Csapattársak elfogadása, támogatása,  
beilleszkedés

 » Önbizalom 50.000 néző előtt is

 » Tanulásvágy, nyitottság, motiváció az  
új kihívásokra

 » Hogyan tréningezhetjük a tökéletes rajtot?

 N Erősségek, fejlesztendő területek összefoglalása 
sportpszichológiai területen

 N Iránymutatást adhat egy-egy játékos sportág 
alkalmasságára

 N Eszközt biztosít az edzőknek felkészülési- és edzés 
tervek kialakításához

 N A versenyző „azonnali” feltérképezése 

 N Segíti a sportoló új csapatba, új közegbe illesztését

 N Azonnali eredmények

 N Folyamatos tréningprogramok

 N Mérhető, fejleszthető, tudatosítható

A rendszeres mérés előnyei
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Csontozat Bőrellenállás Iskolázottság Gondolkodás motiváció
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Mentális tesztelés a jövő bajnokainak 
Felmérhetőek a sportoló mentális képességei, személyiségjegyei. Előre jelezhetőek magatartás minták, reakciók az 

egyes versenyhelyzetekben. Az eredmények meghatározzák a fejlesztendő területeket és a sportoló már meglévő 

potenciálját.

ViEnna TEST SySTEM 

+

Mit befolyásolnak 
a kognitív és személyiség 
tényezők?
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 » Egyéni- és csapat sportágakban

 » Korcsoport és nemek szerinti speciális tesztcso-
magok

 » Tehetség kiválasztás, gondozás

 » Profi sportolók fejlesztése

 » Technikai sportokban és labdajátékokban egyaránt

 » Egyesületek, Válogatottak, Sportszövetségek, Után-
pótlás bázisok, Akadémiák , Rekreációs műhelyek

Hol használható?

      Velünk dolgozni
közel 100 féle teszt, standardizált, objektív eredmények riportokkal.

Eszközöket, szakembereket biztosítunk igény szerint alkalmi csoportos felmérések, kiválasztás és hosszú távú együtt-
működések esetén egyaránt. Nemzetközi és hazai szinten elvégzett több ezer tesztnek és fejlesztésnek köszönhetően 
tapasztalatokat osztunk meg labdajátékok, olimpiai sportágak, motorsport, egyéb technikai sportágak területén.

Akik már használják a tesztrendszereinket
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