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Szeptember első hetétől folytatódtak a szakköri foglalkozások. Fő célunk ebben a három hónapban ismét, az amatőr és 

most már a profi kategóriában is felkészülni a kézilabda diákolimpiára. A körülmények adottak voltak ahhoz, hogy 

érdemi munkával tisztesen helytállhassunk a megmérettetésen.  

A főbb célkitűzések emellett a következők voltak: 

A játékos legyen képes részt venni, a megtanult támadási és védekezési rendszerekben. 

Gyakorolni kell a támadást rendezetlen védelem ellen, valamint a területvédelemben 

felállt csapat ellen. 

A játékos alkalmazza tudatosan a zárásokat és folytatásait a mezőnyben és a 

visszarendeződött területvédelem ellen, ismerje az egy- és kétbeállós játékot, tudja 

alkalmazni a helytartásos és helycserés játékban egyaránt. 

Ismerkedjen meg a vegyes védekezés zártabb formáival, fontos a testtel való játék 

rendszeres iskolázása, gyakorlása, beépítése a védőmunkába. 

A kiválasztás eredményei alapján el kell kezdeni a speciális posztképzést. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A csapat az alábbi tematika szerint dolgozott az elmúlt négy hónapban: 

Tananyag  Követelmény  
Labdás mozgások: 

labdakezelési gyakorlatok 

változó erősségű és irányú 

labda elfogása, majd a 

játékhelyzethez legjobban illő 
továbbítási mód törésmentes 

alkalmazása (felső-, váll-, 

csípő-, magas-, alsó- és 

pattintott átadások) 

az oldalról, szemből, hátulról 

érkező labda elfogása és helyes 

technikával történő 
megjátszása 

a labda levegőben történő 
elfogása és továbbítása talajról 

a levegőben mozgó társhoz 

légi dobások gyakorlása 

távolságra történő dobások 

pontosságának és hosszának 

növelése (20 - 30 m ) 

mindkét irányból érkező labda 

megjátszása az adott helyzettől 

függően a legrövidebb idejű 
lábmunka és dobás mozdulat 

felhasználásával 

összetett átadási gyakorlatok 

játékhelyzetekben, támadási 

modellek kialakításával a kapuelőtér közelében 

szökkenő felugrásos lövés 

felugrás - lövő cselt követő 
talajra érkezés labda leütéssel, 

majd újbóli felugrásos 

dobással kapura lövés 

elhajlásos lövés 

keresztlépésből lövő karral 

ellentétes oldalra 

kanyarított lövések posztokról 

talajról történő váll- és 

csípőmagas, alsó dobások 

azonos kéz azonos lábról 

történő lövések talajról, 

felugrásból, beugrásból 

páros lábról felugrásos lövés 

rövid felkészítéssel 

posztok speciális technikai 

elemeinek megismertetése, 

gyakoroltatása (átlövő, beálló, 

szélső) 

Taktikai képzés: 

Támadási elemek: 

Képesek legyenek a 

labdaiskola gyakorlatait 

folyamatos 

alapmozgással, technikai 

hibák nélkül végrehajtani. 

Tudjanak pontos lőtt 

átadásokkal 15-20m-re 

passzolni. 

Tudjanak mindkét irányba 

cselezni, ezeket a 

mozgásokat átadásokkal, 

lövésekkel 

összekapcsolni. 

Váljanak képessé 

különböző kapuralövési 

technikák eredményes 

végrehajtására, a 

szituációnak megfelelő 
mód kiválasztására. 

Legyenek képesek 

összetett mozgásokból is 

eredményes kapuralövést 

végrehajtani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legyenek tisztában az 

adott támadó-védő poszt 

technikai taktikai 

követelményeivel, 

személyre szabott 



zárások alkalmazása 

rendezetlen védelem ellen 

támadók több hullámban 

történő felzárkózása, a 

lerohanás, gyorsindítás 

szisztémái, egyéni feladatok 



húzás- kontra játék csapatrész 

vagy csapat végrehajtással 



húzásból indított 

keresztmozgások kialakítása 



pozíció és mozgásos játék egy 

vagy két beállós esetében 



zárások- leválások- zárásba 

vezetés 



súlypontáthelyezések 

különböző játék helyzetekben 



indítás, lerohanás 

visszarendeződő védelem ellen 

Védekezési elemek: 



a védekezés általános és 

speciális feladatai posztok szerint 



egyéni és páros sáncolási 

tevékenység kialakítása 



a szoros és laza emberfogás 

ismétlése, pontosítása, 

kerülések, átcsúszások, 

váltások játékhelyzettől 

függően 



mélységben tagolt védekezés 

gyakorlása 

a mélységben tagolt 

védekezésből labdaszerzés és 

támadásba való átmenet 

az 5:1,4 :2, 3:2:1-es védekezési 

formáció egyéni és társas 

feladatainak megtanulása 

az 5 + 1 és a 4 +2 lehetőségei 

a test-test elleni játék taktikai 

vonatkozásai: támadó faultok, 

a testfelülettel történő 
szabályos védekezés, 

összezárások 

az agresszív kilépő egysoros 

védelem elsajátítása 

feladataival és ezek 

megoldási lehetőségeivel. 

Tudják és tudatosan 

alkalmazzák a játék 

közben, a megtanult páros 

és hármas kapcsolatokat. 

Ismerjék fel a csapatrész 

feladatok, 

csapatfeladatokká történő 
továbbépítésének 

lehetőségeit. 

Ismerjék a védekező 
alapmozgásokat, képesek legyenek megfelelő 
sebességgel és 

hatékonysággal 

végrehajtani ezeket, 

különös tekintettel az 

ütközésekre. 

Az egyéni sáncolás helyes 

technikai és taktikai 

végrehajtása. 

Ismerjék a mélységben 

tagolt védekezés 

rendszerét, védekezésből 

támadásba való átmenetet. 

Az egymás mellett 

védekező játékosok 

feladatainak, taktikai 

kapcsolatának tudatossá 

formálása, együtt 

működésük hatékonnyá 

tétele. 

-A játék alakulásának 

megfelelően tudjanak 

védekezési rendszert 

váltani, ismerjék a nyitott 

védekezés 

törvényszerűségeit. 

Váljanak képessé az 

emberfogás egyéni és 

csapatrész feladatainak 

pontos hatékony 

végrehajtására. 





Fontos a játékos 

adottságainak megfelelő 
kapus technika kialakítása 

Állandó feladat a 

bátorság, gyorsaság, 

reakcióidő, lazaság 

fejlesztése. 

Legyen képes a gyors 

közvetett indításnál, 

mozgó játékoshoz történő 



egész és félpályás emberfogás 

KAPUSKÉPZÉS: 

az eddig lerakott alapok 

ismétlése 

alapállás, alapmozgás, 

tájékozódó képesség 

fejlesztése 

karral, lábbal, törzzsel történő 
védés technikája 

együttműködés a védelemmel 

szélső lövéseknél, sánc és a 

kapus kapcsolata 

a védelem irányításának 

lehetőségei, feladatai 

közvetlen és közvetett indítás 
 

dobótechnika 

végrehajtására. 

 
 
 

 

 

 

 

2014.december 21. 

 

Készítette: Szakál Zsolt 


