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Technika ismertetése 
◦ A félmagas kar-láb védési technika egy ziccertechnika.  

◦ Alkalmazása: amikor a támadó játékos a közeli zónából lő akkor az a célja, hogy a kaput 

megközelítve minél közelebbről lőjön. A kapus célja a mezőnyjátékos, így a labda megközelítése 

amit szögben előrefelé kilépve tud megvalósítani. Cél, hogy minél közelebb legyen a labdához, 

így a labda támadáskor minél nagyobb felületet tudjon a labda útjába helyezni.  

◦ Mezőnyjátékos közeli zóna területekből történő lövése megtörténhet: 

◦ Betörésből 

◦ Bejátszásból 

◦ Indításból 

◦ Szélső lövésből 

◦ Technika végrehajtásának a helye: a kapus a félmagas kar-láb védési technikát nem a 

gólvonalon használja, hanem a gólvonalról előrefelé mélységi mozgásban kilépve hajtja majd 

végre.  

◦ A technikát végre lehet hajtani állásból és elugrásból is. 



Technika kivitelezésének előfeltételei 

◦ Motoros képességek: 

1. Kondicionális képességek 

◦ Erő szükséges:  

◦ Egy lábon kell megtartani a technikát. 

◦ Egy lábról kell felfelé, előre vagy oldalra elrugaszkodni. 

◦ A felső test megtartása, hogy ne forduljon el, ne billenjen előre vagy hátra. 

◦ Gyorsaság: 

◦ Mozdulatgyorsaság: a labda mögé minél gyorsabban lehessen a kar-láb összezárást 

végrehajtani. 

◦ Állóképesség: 

◦ A technikát bármikor bármilyen helyzetben végre tudjuk hajtani. 

 



Technika kivitelezésének előfeltételei 
2. Koordinációs képességek: 

◦ Egyensúlyozó képesség: 

◦ Egy lábon állva az egyensúlyunkat meg kell tudnunk tartani. 

◦ Térbeli tájékozódó képesség: 

◦ A kapus önmaga elhelyezése a térben, a beugró mezőnyjátékosnak és a labdának 
távolságának és sebességének az észlelése. 

◦ Ritmusképesség: 

◦ A játékos és a labda érzékelési képessége. 

◦ Reakció, reagáló képesség: 

◦ Az adott szituáció felismerése, és az arra adott válasz. 

◦ Kinesztéziás, mozgásérzékelő képesség: 

◦ Testtudat és megfelelő irányított mozgás. 

◦ Gyorsasági koordinációs képesség: 

◦ A mozdulatot a lehető leggyorsabban kell végrehajtani. 

3. Ízületi mozgékonyság: 

◦ Csípőmobilitás: lendítő láb megfelelő oldalra lendítése miatt (cipő belső része nézzen előre). 

 

 

 

 
 



Helyes kivitelezés 

◦ Cél: A végtagokkal a legnagyobb felület 
kialakítása a labda elé. 

◦ A technika helyes kivitelezése: 

◦ Tartó láb, ha álló helyzetben végzi el a 
technikát, akkor lábujjhegyre 
emelkedik. 

◦ Felső test előrefelé néz. 

◦ Mozgásban részt nem vevő kar 
rézsútos magastartásban van. 

◦ Mozgásban résztvevő kar és láb 
nyújtva. 

◦ Cipő belső része néz előrefelé. 

◦ A kar a láb fölött összezárva. 

◦ Tenyér előrefelé néz. 
 



Helytelen kivitelezés 
A kar és a láb eltávolodik egymástól. 

 

A kar a láb előtt van. 

 

 

 



Helytelen kivitelezés 
A kar és a láb keresztezi egymást elől. 

 

A kar a láb mögötti síkban van. 

 

 

 



Helytelen kivitelezés 
A kar és a láb ütközik egymással. 

 

A mozgásban lévő karnál a tenyér lefelé 

néz. 

 

 

 



Korosztályi megkötések 

A technikai ismeretek előfeltételeinél felsoroltak nagyon fontosak, hogy a kapust ne állítsuk 

megoldhatatlan feladat elé, a tanulási fázisok kialakításánál ne történjen meg rosszul a 

rögzítés. Amikor elkezdjük tanítani az új technikát akkor a durva koordinációs fázisban 

vagyunk. Ebben az időszakban, ha a gyerek azt érzi, hogy lehetetlen a feladat akkor nem lesz 

sikerélmény, elmehet a kedve a kézilabdázástól. Ha a megfelelő időben kezdjük el a technika 

tanítását, akkor szárnyakat tudunk adni számukra. 

Megfelelő korosztály: 

◦ Ha az előképzettség megtörténik, akkor 12 éves kortól tanítható a technika. 

◦ Ha az előképzettség nincs meg, akár idősebb korban is, akkor meg kell várni míg alkalmassá 

válik a technika tanítására. 

 



Bemelegítés 

◦ 1. Mérsékelt nyújtó hatású blokk 

◦ Ízületi csoportonként lassú mozgásokat végeztetni. 

◦ Kis kiterjedésű (low-impact) gyakorlatok állásban, helyben (nyak, váll, törzs, láb 

izmainak előkészítése) a kar szívvonal alatti mozgatásával. 

◦ Fentről-lefelé elkezdi a bemelegítést. 

 

 



Bemelegítés 

◦ 2. Keringés fokozó hatású blokk 

◦ Járás közben légző gyakorlatok. 

◦ Lassú futás két oldalvonal között keringésfokozással kezdve. 

◦ Fentről lefelé haladva ízületek bemelegítése mozgás közben, teljes 

mozgásterjedelem használatával. 

◦ Bokaízület nagyobb terhelésre (ugrások) való előkészítése. 

 

 



Bemelegítés 

◦ 3. Fő nyújtó hatású blokk: 

◦ Dinamikus nyújtás (váll, törzs, kar izmainak előkészítése). 

◦ Láb izmainak dinamikus előkészítése és nyújtása (térdízület feszítők, - hajlítók, 

lábszárfeszítő, - hajlítók, csípő-horpasz izom). 

 

 



Bemelegítés 

◦ 4. keringés fokozó hatású blokk  

játékos feladatokkal (előkészítő 

feladatok a technika tanítására) 

◦ 1. feladat: 

◦ Kapus folyamatos taposásban várja a 

labdát, amit a földön gurítunk felé, neki 

azzal a lábbal kell visszarúgnia amelyik 

lábra a labda érkezik, miközben 

kifordítja a lábfejét, így belsővel tudja 

visszarúgni a labdát.  

◦ Ismétlésszám: 10x 

 

 

 



Bemelegítés 

◦ 2. feladat: 

◦ Kapus folyamatos taposásban várja a 

labdát, amit pattintva dobunk felé,  neki 

lábbal kell visszarúgnia a levegőben, 

miközben kifordítja a lábfejét. Felváltva 

dobjuk a jobb és a bal láb felé. 

◦ Ismétlésszám: 10x 

 

 



Bemelegítés 

◦ 3. feladat: 

◦ Kapus folyamatos taposásban várja a 

labdát, amit lábszár magasságában 

dobunk felé,  neki lábbal kell 

visszarúgnia a levegőben, miközben 

kifordítja a lábfejét.  

◦ Ismétlésszám: 5x jobb láb – 5x bal láb 

 

 



Bemelegítés 

◦ 4. feladat: 

◦ Kapus folyamatos taposásban várja a 

labdát, amit a levegőben dobunk felé 

félmagas fölötti területen, amit a lábát 

fölfelé lendítve kell visszarúgnia, ha ez 

nem sikerül a kapusnak, akkor a cél, 

hogy beleérjen a lábával. 

◦ Ismétlésszám: 5x bal láb – 5x jobb láb 

 

 



Bemelegítés 

◦ 5. Erősítő hatású gyakorlatok  

◦ 1. feladat: 

◦ Oldalsó plank tartásba helyezkedik a 

játékos, ha megvan az egyensúlyi helyzet 

felemeli a csípőjét, megfeszíti a combokat, 

feneket és a hasat. Hátra tolja a tarkót, 

kiemeli a mellkast, a lapockákat egymás 

felé húzza, innen beforgatja a kezét a test 

előtt törzsfordítással és vissza. Fontos a 

tartásra figyelni végig. 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 6x 

 



Bemelegítés 

◦ 5. Erősítő hatású gyakorlatok  

◦ 2. feladat: 

◦ Hason fekvésben a játékos, lábai 

csípőszélességű terpeszben, lábfej lefelé 

néz. Kézfejeket áll alatt összekulcsolja. 

Törzsemelés, majd a törzs megtartásával 

felső testet fordítja jobbra és balra. Fontos 

hogy a kezek végig maradjanak az áll alatt 

összekulcsolva. 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 6x 

 



Speciális nyújtó hatású feladatok 
(előkészítő feladatok) 

◦ Speciális nyújtó hatású feladatok: 

◦ Csípőmobilitás megteremtése 

◦ 1. feladat: 

◦ Hajlított oldalsó támasz, támaszkodó tenyér 

a talajon, másik kéz tarkóra tartásban. 

Csípőkiemelés egyidőben lábkiemeléssel 

hajlított helyzetben. Fontos a csípő 

nyitására odafigyelni. 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 6x 

 

 



Speciális nyújtó hatású feladatok 
(előkészítő feladatok) 

◦ 2. feladat: 

◦ Nyújtott ülés, vállszélességű terpeszben, 

lábfejek sarkon, két kar a csípő mellett 

támaszkodik, kézfejek előrefelé néznek. 

Csípő emelés, ezzel egyidőben hátra 

döntjük a fejet, talp a talajnak feszül, karok 

nyújtva maradnak, a testtel egy asztalt 

képzünk. Vissza kiinduló helyzetbe. 

◦ Ismétlésszám: 6x 

 

 



Speciális nyújtó hatású feladatok 
(előkészítő feladatok) 

◦ 3. feladat: 

◦ Hátsó támaszban ülés, felhúzott lábakkal, 

vállszélességnél nagyobb terpeszben. 

Lábak azonos irányba lefordítása a talajra, 

a végén csípőkiemeléssel. Karok végig 

nyújtva maradnak. Fontos odafigyelni a 

csípő fordítására, és kiemelésére is. 

◦ Ismétlésszám: 6x 

 

 



Speciális nyújtó hatású feladatok 
(előkészítő feladatok) 

◦ 4. feladat: 

◦ Hajlított ülés, vállszélességnél nagyobb 

terpesz, lábfej a talajon, karok előre 

kinyújtva. Lábak azonos irányba lefordítása 

a talajra, felsőtest fordul a lábakkal 

egyidőben, karok maradnak nyújtva, majd 

emelkedés térdelésbe, csípőt előretolva. 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 6x 

 

 



Speciális nyújtó hatású feladatok 
(előkészítő feladatok) 

◦ 5. feladat: 

◦ Vállszélességnél szélesebb terpeszállás, 

lábfejek enyhén oldalra fordulnak lábszár 

meghosszabbításában, ereszkedés 

guggolásba, figyelve arra, hogy a 

testsúlyát hátra helyezze, a térdek helyzete 

maradjon változatlan, kezével lábfejek 

érintése. A testhelyzetet 10 másodpercig 

megtartani. 

◦ Ismétlésszám: 3x 

 

 



Speciális nyújtó hatású feladatok 
(előkészítő feladatok) 

◦ 6. feladat: 

◦ Előző feladat befejező helyzetéből 

kiindulva súlypont áthelyezése az egyik 

lábra, figyelve hogy az ellentétes oldali kar 

és láb nyújtva legyen. Helyzet megtartása 5 

másodpercig, majd a másik lábra 

áthelyezni a súlypontot, szintén tartás 5 

másodpercig.  

◦ Ismétlésszám: 3x 

 

 



Speciális nyújtó hatású feladatok 
(technikát előkészítő feladatok) 

◦ Speciális technikát előkészítő nyújtó 

hatású feladatok: 

◦ Félmagas kar-láb technika előkészítése 

◦ 1. feladat: 

◦ Bordásfallal szemben állva egyik láb sarkát 

nyújtott lábbal felteszi a bordásfalra, a másik 

láb lábfeje a bordásfal felé néz. Ráhajol a 

lábra, fej közelíti a térdet, kezével a láb két 

oldalán megfogja a bordásfalat. A 

testhelyzetet megtartja 10 másodpercig. Jobb 

és bal lábbal is elvégzi a feladatot. 

 

 



Speciális nyújtó hatású feladatok 
(technikát előkészítő feladatok) 

◦ 2. feladat: 

◦ Bordásfal mellett állva egyik láb sarkát 

nyújtott lábbal felteszi a bordásfalra 

oldalra, a másik láb lábfeje a bordásfallal 

párhuzamosan áll. A lábra oldalra 

ráhajolva megérinti a bordásfalat 

miközben a két kéz a lábfej előtt van. A 

helyzetet megtartja 10 másodpercig. Jobb 

és bal lábbal is elvégzi a feladatot. 

 

 



Speciális nyújtó hatású feladatok 
(technikát előkészítő feladatok) 

◦ 3. feladat: 

◦ Bordásfallal szemben állva 

mellmagasságban két kézzel a bordásfalat 

megfogja, csípő, térdek hozzáérnek a 

bordásfalhoz. Egyik lábat emeli hajlított 

lábbal, a csípő és a térdek végig érintik a 

bordásfalat, majd a lábat vissza ereszti a 

földre. Fontos figyelni a csípő kifordítására 

és hogy végig érintkezzen a bordásfallal. 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 10x 

 

 



Speciális nyújtó hatású feladatok 
(technikát előkészítő feladatok) 

◦ 4. feladat: 

◦ Bordásfallal szemben állva 

mellmagasságban két kézzel a bordásfalat 

megfogja, majd az egyik lábat keresztezi a 

másik láb előtt a levegőben és lendíti 

oldalra félmagasra, a cipőbelső a 

bordásfal felé nézzen. Folyamatos munkát 

végez. Fontos odafigyelni a csípő 

kifordítására! 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 10x 

 

 



Speciális nyújtó hatású feladatok 
(technikát előkészítő feladatok) 

◦ 5. feladat: 

◦ Bordásfallal szemben állva 

mellmagasságban megfogja két kézzel a 

bordásfalat, teljesen ráfekszik. Egyik oldalra 

felteszi a sarkát nyújtott lábbal, csípő 

magasság fölé, majd a sarkát csúsztatja 

oldalra a bordásfalon. Amikor eléri a saját 

testének a határát ott megtartja 10 

másodpercig. Mindkét oldalra megcsinálja 

a feladatot. 

 

 



Speciális nyújtó hatású feladatok 
(technikát előkészítő feladatok) 

◦ 6. feladat: 

◦ Bordásfallal szemben állva 

mellmagasságban két kézzel a bordásfalat 

megfogja, majd az egyik lábat keresztezi a 

másik láb előtt a levegőben és lendíti 

oldalra maximális magasságba, a 

cipőbelső a bordásfal felé nézzen. 

Folyamatos munkát végez. Fontos 

odafigyelni a csípő kifordítására! 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 10x 

 

 



Rávezető feladatok 
(Talajon) 

◦ 1. feladat: 

◦ Földön hanyatt fekve karok oldalsó 

középtartásban. Az egyik lábat 

térdhajlításban húzzuk fölfelé az azonos 

oldali kar felé, miközben folyamatosan 

érintkezik a talajjal. Fontos odafigyelni arra, 

hogy a csípő ne emelkedjen el a földtől. 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 10x 

 

 



Rávezető feladatok 
(Talajon) 

◦ 2. feladat: 

◦ Földön hanyatt fekve karok oldalsó 

középtartásban. Egyik lábat kinyújtva 

húzzuk az azonos oldali karhoz, miközben 

folyamatosan érintkezik a talajjal. Fontos 

odafigyelni arra, hogy a csípő ne 

emelkedjen el a földtől. 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 10x 

 

 



Rávezető feladatok 
(Talajon) 

◦ 3. feladat: 

◦ Földön hason fekve karok oldalsó 

középtartásban. Az egyik lábat 

térdhajlításban húzzuk fölfelé az azonos 

oldali kar felé, miközben folyamatosan 

érintkezik a talajjal. Fontos odafigyelni arra, 

hogy a csípő ne emelkedjen el a földtől. 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 10x 

 

 



Rávezető feladatok 
(Talajon) 

◦ 4. feladat: 

◦ Földön hason fekve karok oldalsó 

középtartásban. Egyik lábat kinyújtva 

húzzuk az azonos oldali karhoz, miközben 

folyamatosan érintkezik a talajjal. Fontos 

odafigyelni arra, hogy a csípő ne 

emelkedjen el a földtől. 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 10x 

 

 



Rávezető feladatok 
(Talajon) 

◦ 5. feladat: 

◦ Mellső fekvőtámasz tartás, láb lendítése 

oldalra, félmagas területre. Lábfejet 

fordítja, a cipő belső része a talaj felé 

nézzen. Fontos odafigyelni a csípő 

nyitására! 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 10x 

 

 



Rávezető feladatok 
(Talajon) 

◦ 6. feladat: 

◦ Mellső fekvőtámasz tartás, láb és kar 

egyidejű lendítése oldalra, félmagas 

területre. Lábfejet fordítja, a cipő belső 

része a talaj felé nézzen, miközben a tenyér 

is fordul a talaj felé. Fontos odafigyelni, 

hogy a felső test ne forduljon el! 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 10x 

 

 



Rávezető feladatok 
(Zsámolyos feladat) 

◦ Technika pontos tanítása: 

◦ 1. feladat: 

◦ Zsámolyt letesszük a rövidebb oldalára állítva. Ennél a feladatnál 

kezdjük el megtanítani a kapus számára félmagas kar-láb technika 

megfelelő kivitelezését. A lábat feltesszük a zsámoly tetejére, úgy, 

hogy a cipő belső része előrefelé nézzen. Felsőtest előrefelé néz, 

karok rézsútos magastartásban vannak. A csípő minél lazább annál 

könnyebb a csípő nyitást megfelelően végrehajtani. A feladat a 

felsőtest és a kar mozgásának összetétele a lábhoz.  

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 10x 

 

 



Rávezető feladatok 
(Helyes kivitelezés előkészítése) 

◦ 1. feladat: 

◦ Kapus felveszi az alapállást, majd az 

egyik lábát térdhajlításban emeli azonos 

kar könyökéhez figyelve a csípő 

nyitására, majd visszaengedi 

alapállásba. Közben végig szemben 

marad, felsőtest nem fordul el. 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 10x 

 

 



Rávezető feladatok 
(Helyes kivitelezés állásból) 

◦ 2. feladat: 

◦ Kapus felveszi az alapállást, majd az egyik 

lábát felemeli térdhajlításon keresztül nyújtott 

állapotba, közben azonos karját engedi az 

emelkedő lábhoz,  figyelve a csípő nyitására, 

valamint a kar és a láb teljes zárására. Másik 

kar rézsútos magastartásban marad. 

Visszaengedi a lábát alapállásba. Közben 

végig szemben marad, felsőtest nem fordul el. 

A helyes technikai kivitelezés minden pontját 

figyelnie kell a kapusnak. 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 10x 

 

 



Rávezető feladatok 
(Helyes kivitelezés állásból) 

◦ 3. feladat: 

◦ A feladat megegyezik az előző feladattal, 

a különbség, hogy a végrehajtást 

különböző magasságokban kell 

megtenni.  

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 10x 

 

 



Rávezető feladatok 
(Helyes kivitelezés állásból) 

◦ 4. feladat: 

◦ Kapus egy lábon áll, kezei rézsútos 

magastartásban. Meghatározott oldalra 

a félmagas kar-láb technikai kivitelezését 

hajtja végre. Fontos odafigyelni az 

egyensúlyi helyzet megtartására. 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 10x 

 

 



Rávezető feladatok 
(Helyes kivitelezés lépésből) 

◦ 1. feladat: 

◦ Zsámolyt letesszük a rövidebb oldalra állítva, 

hogy a zsámoly felső része a kapussal szemben 

legyen. Kapus a zsámoly mögött és mellett 

helyezkedik el, alapállásból indul, majd 

helyezkedő lépéssel a zsámoly mellé lép és a 

technikát végrehajtja a zsámoly felett, úgy, 

hogy a feladat befejezése a zsámoly előtt 

történjen meg. A zsámoly mint kényszerítő 

eszköz jelenik meg a feladatban. 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 10x 

 

 



Rávezető feladatok 
(Helyes kivitelezés ugrásból) 

◦ 2. feladat: 

◦ Zsámolyt letesszük a rövidebb oldalra állítva, 

hogy a zsámoly felső része a kapussal 

szemben legyen. Kapus a zsámoly mögött és 

mellett helyezkedik el, alapmozgásból indul, 

majd a 2. lépése lesz a helyezkedő lépés és 

elugorva a zsámoly felett átrepülve hajtja 

végre a technikát és a zsámoly előtt érkezik 

le. A zsámoly mint kényszerítő eszköz jelenik 

meg a feladatban. 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 10x 

 

 



Rávezető feladatok 
(Helyes kivitelezés lépésben) 

◦ 1. feladat: 

◦ Kirakunk 10db zsámolyt egy sorba azonos 

távolságra egymástól. Kapus minden 

zsámoly mellé odalép, majd a zsámoly fölött 

figyelve a helyes kivitelezésre végrehajtja a 

félmagas kar-láb technikát. Folyamatosan 

egymás után hajtja végre a technikát. A 

zsámoly mint kényszerítő eszköz jelenik meg 

a feladatban. 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 2 sorozat. 

 

 



Rávezető feladatok 
(Helyes kivitelezés szökdelésben) 

◦ 2. feladat: 

◦ Kirakunk 10db zsámolyt egy sorba azonos 

távolságra egymástól. Kapus szökdelés 

közben minden zsámoly fölött végrehajtja a 

helyes félmagas kar-láb technikát. 

Folyamatosan egymás után hajtja végre a 

technikát. A zsámoly mint kényszerítő eszköz 

jelenik meg a feladatban. 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 2 sorozat. 

 

 



Rávezető feladatok 
(Helyes kivitelezés lépésben) 

◦ 3. feladat: 

◦ Kirakunk 10db zsámolyt két sorba, 

egymáshoz képest kissé eltolva. Kapus a 

feladatot lépésben hajtja végre, úgy, 

hogy felváltja csinálja meg a félmagas 

kar-láb technikát a zsámoly felett.  

◦ Ismétlésszám: 2 sorozat. 

 

 



Rávezető feladatok 
(Helyes kivitelezés szökdelésben) 

◦ 4. feladat: 

◦ Kirakunk 10db zsámolyt két sorba, 

egymáshoz képest kissé eltolva. Kapus a 

feladatot szökdelésben hajtja végre, úgy, 

hogy felváltja csinálja meg a félmagas 

kar-láb technikát a zsámoly felett.  

◦ Ismétlésszám: 2 sorozat. 

 

 



Ütemfeladatok 

◦ 1. feladat: 

◦ A kapus szökdelés közben térdelhúzásokat 

csinál az egyik oldalra az azonos oldali 

könyökhöz. A feladatot egy oldalra hajtja 

végre a játékos. Minden szökdelésből 

ütemre hajtsa végre az előkészítő 

feladatot. 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 10x 

 

 



Ütemfeladatok 

◦ 2. feladat: 

◦ A kapus szökdelés közben térdelhúzásokat 

csinál az egyik oldalra az azonos oldali 

könyökhöz. A feladatot felváltva hajtja 

végre a játékos. Minden szökdelésből 

ütemre hajtsa végre az előkészítő 

feladatot. 

◦ Ismétlésszám: 10x 

 

 



Ütemfeladatok 

◦ 3. feladat: 

◦ A kapus szökdelés közben a félmagas kar-

láb technikát hajtja végre egy oldalra. 

Minden szökdelésből ütemre hajtsa végre 

a feladatot. 

◦ Ismétlésszám: 10x 

 

 



Ütemfeladatok 

◦ 4. feladat: 

◦ A kapus egy oldalra dolgozik, az 1. ütem 

térdhajlítással történik, a 2. ütem félmagas 

kar-láb technika. Minden szökdelésből 

ütemre hajtsa végre a feladatot. 

◦ Ismétlésszám: 10x 

 

 



Ütemfeladatok 

◦ 5. feladat: 

◦ A kapus két oldalra dolgozik felváltva, az 

1. ütem térdhajlítással történik, a 2. ütemre 

félmagas kar-láb technikát hajt végre az 

ellenkező oldalra. Minden szökdelésből 

ütemre hajtsa végre a feladatot. 

◦ Ismétlésszám: Oldalanként 10x 

 

 



Ütemfeladatok 

◦ 6. feladat: 

◦ A kapus két oldalra dolgozik felváltva, 

mindkét oldalra a félmagas kar-láb 

technikát csinálja. Minden szökdelésből 

ütemre hajtsa végre a feladatot. 

◦ Ismétlésszám: 10x 

 

 



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET! 

Képeken szerepel: Szaniszló Nikolett 


