
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AMAP?  
 
AMAP (Athlete`s Mental Aptitude Profile) е въпросник, който 
идентифицира 75% до 85% от предизвикателствата на умствената игра в 
зависимост от осведомеността на спортистите за умствената им игра и 
способностите им да съобщят своите предизвикателства за умствена игра.  
 
AMAP ни помага да разберем предизвикателствата на умствената игра на 
спортиста преди да започнем да подобряваме неговата умствена игра. 
 
AMAP има няколко цели отвъд използването му като инструмент за 
оценка. Те включват:  
  
• За оценка  
• Като начално място за умствен коучинг   
• За да ви помогне да подобрите организацията си   
• Да насочва менталния треньор за последващо интервю   
• За да помогнете на спортиста да започне да мисли за умствената си игра   
• За да оценим успеха ви в умственият коучинг след няколко месеца 

 

КАК СЕ ПРАВИ АМАР 

Отговорете на въпросите относно вашата умствена игра. Бъдете откровени 
и конкретни с отговорите си. Отговорите ще помогнат да разбера и да 
подобря вашата умствена игра. Моля, прочетете първо всички въпроси и 
помислете за отговорите си поне един ден (24 часа) преди да попълните 
пълната оценка. 
 
КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ОТ ТОЗИ ВЪПРОСНИК? 
 
Резюме на AMAP, включващо  
1. Цели на студента (от AMAP)   
2. Резюме на AMAP (очертава основните предизвикателства в AMAP)   
3. Основни области на умствените умения (теми за ментално трениране) 
4. Скайп или лична среща за обсъждането на Резумето на АМАР.* 
5. Насоки за преодоляването на основните предизвикателства. 
 
*Възможно е на срещата да  бъдат зададени допълнителни въпроси, които 
да доизяснят дадена ситуация. 



 
 
ЗА КОГО Е ТАЗИ ОЦЕНКА? 
 
Тази оценка АМАР е за спортисти, които искат да разберат каква е 
моментната ситуация с тяхнта умствена игра и какви предизвикателства 
стоят пред тях, които преодолявайки ги чрез ментални модели могат да 
подобрят значително тяхното представяне. 
Тази оценка е за родители, които искат да разберат пред какви умствени 
предизвикателства се изправя тяхното спортуващо дете. 
 
Тази оценка е за треньори, които искат да разберат как да помогнат на 
спортистите да подобрят представянето си, чрез разбирането на 
предизвикателствата. 
 
ПРИМЕРИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА. 
 
Примери на предизвикателства, които стоят пред някои спортисти:   
• Спортистите се представят по-добре на тренировка, отколкото по време 
на състезанието.   
• Спортистите не могат да се представят добре, когато другите ги гледат.   
• Спортистите поддържат много съмнения относно спорта си преди или   
по време на играта.   
• Спортистите са твърде самосъзнателни и се притесняват от това как 
другите  могат да ги възприемат.   
• Спортистите страдат от тревожност или излишно напрежение, когато са 
в  състезанието.   
• Спортистите не са сигурни защо играят спорта или какво ги мотивира да 
се състезават.   
• Спортистите постигат успех в спорта или загуби в спорта, които влияят 
на тяхното самочувствие.   
• Спортистите губят фокус или имат психични пропуски по време на 
критични епизоди от играта.   
• Спортистите поддържат прекомерно количество вътрешни или външни   
Дистрактори (разсейващи фактори).   
 
 


