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Ennél a korosztálynál már nagyobb hangsúly kerül a labda nélküli és labdás technikai elemek 

elsajátítására. Védekező alaptechnika párokban. Fontos az ütközés technikája párokban, 

illetve a kitámadás és visszahúzódás elsajátítása csoportokban. A csapatrész és csapat 

védekezés mélységben tagolt védekezési formák gyakorlása. A 4:2-es, 3:2:1 védekezési 

formák alapismérvei és összetett lábmunkájának gyakorlása. A labda nélküli támadó 

lábmunka és a cselek mozgáselemeinek tökéletesítése, új elemek beépítése. Labdás 

mozgásoknál a változó irányú és erősségű labda elfogása. Megtanulják a szökkenő felugrásos 

lövést, elhajlásos, kanyarított lövést posztokról. Azonos kéz, azonos lábról történő lövések 

talajról felugrásból, beugrásból. Taktikai elemek közül a zárás és leválás gyakorlása, húzás-

kontra játék csapat vagy csapatrész végrehajtással. Húzásból indított keresztmozgások, 

zárások-leválások-zárásba vezetés. Különböző játékhelyzetben indítás, lerohanás 

visszarendező védelem ellen. Egyéni és páros sáncolási tevékenység kialakítása. A 

mélységben tagolt védekezés gyakorlása, az 5:1, 4:2, 3:2:1-es védekezési formáció egyéni és 

társas feladatainak megtanulása. A test-test elleni játék taktikai vonatkozásai: támadó faultok, 

a test felülettel történő szabályos védekezés, összezárások. Nagyon fontos terület a 

kapusképzés, együttműködés a védelemmel a szélső lövéseknél, a sánc és a kapus kapcsolata.  

Szeptembertől intenzíven készültünk az amatőr kézilabda diákolimpiára, melyre évek óta 

benevezünk. A városi forduló november elején kezdődött el. Első mérkőzésünket a Tóth 

Árpád Gimnázium csapatával játszottuk, akiket 5 góllal győztünk le. A következő 

mérkőzésünket a Vegyipari Szakközépiskola csapatával vívtuk, ahol döntetlen eredmény 

született. Így városi bajnokként kerültünk ki a küzdelmekből. A megyei diákolimpiai döntőn 

szintén két csapattal játszottunk. Itt a Berettyóújfalu csapatát győztük le, majd a debreceni 

Vegyipari szakközépiskola csapatától egyetlen góllal kaptunk ki. Ha lehetőség nyílik arra, 

hogy megyei másodikként juthassunk ki az országos döntőre, amelyet Békéscsabán 

rendeznek, mindenképpen nyitottak vagyunk és vállaljuk a feltételeket. Meglátásom, hogy a 

gyerekek nagyon pozitív hozzáállásukkal igen sokat fejlődtek, és képesek arra, hogy a 

legközelebbi versenyen igen jó eredményt érjenek el. Több alkalommal edzőmérkőzésen 

vettünk részt. Elsősorban a saját korosztályunkkal, de mérkőztünk felnőtt kézilabda csapat 

ellen is. 

 


