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Negyedéves szakköri beszámoló 2013.decembec – 2014.február 

  

Szakkörvezető: Szakál Zsolt 

 

December első hete a városi úszó diákolimpiáról szólt. A Huszár Gál Iskola 11 versenyzővel képviseltette magát a 

megmérettetésen. Nem kis meglepetést okozva, 9 diákunk jutott tovább a megyei fordulóba, ami azt jelentette, hogy a 

tizenegy versenyző közül kilencen, a legjobb hatban végeztek. Ezen felül sikerült öt alkalommal is dobogóra állniuk 

tanulóinknak.   

Horváth Amadea 1.osztály: II. helyezés  50 méter mellúszás 

 

Gál Kincső 4. osztály: II. helyezés 50 m. mellúszás, II. h. 50 m. hátúszás 

 

Bellon Julia 7. o. : III. h. 100 m. mellúszás 

 

Erdődi Nelli 11. o. : III. h. 100 m. gyorsúszás 

 

Veres Kristóf 8. o.: II. h.: 100 m. gyorsúszás 

 



 

 

Az oktatásban résztvevő tanulók szépen haladtak a gyors és hátúszás elsajátításával. November elején elkezdtük a 

mellúszás alapjait letenni, az eddig már tanult úszásnemek folyamatos technikai képzése mellett. 

 

 

Tananyag Követelmények 
Mellúszás oktatása 

 
/ alap a tökéletes vízbiztonság / 

- a kartempó oktatása 

- a kartempó és a levegővétel oktatása 

- a lábtempó oktatása 

- a kartempó és levegővétel összekapcsolása a 

lábtempóval 

- hibajavítás 

A mellúszó kartempó oktatása: 

Szárazföldön: 
- a kartempó megtanítása, imitálása 

- a kartempó és a levegő vétel megtanítása, imitálása 

Vízben 
- a kartempó megtanítása 

- a kartempó és a levegővétel megtanítása 

A mellúszó lábtempó oktatása: 

Szárazföldön: 
- a lábtempó megtanítása, imitálása 

- hason fekvésben, a lábszárak felhúzása a csípő 
irányába, 

pipáló lábfejek kifelé fordítása, a két comb tenyérnyi 

távolságra 

egymástól / felkészítés, passzív szakasz / 

- a két lábszár terpesztése és zárása / toló-emelő aktív 

szakasz / 

Vízben: 
- a lábtempó megtanítása a szárazföldi gyakorlat alapján 

összekapcsolva a kartempóval és a levegő vétellel 

Tudatosítani kell az egy tempó fogalmát. Addig nem 

szabad 

továbblépni / a második tempót végeztetni / amíg az egy 

tempó 

végrehajtása nem megfelelő. 

Folyamatos hibajavítás a korábbi szempontok alapján 
 
 

 

Tudjanak hasonlatokon 

alapuló mozgást 

végrehajtani. 

Tudjanak több, egymástól 

eltérő, mozgássort, feladatot 

egyszerre végrehajtani. 

Tudjanak utasításra történő 
mozgásokat pontosan 

végrehajtani. 

Tudják mit jelent az 

egyszerre és az egymás 

után. 

Tudják a mozgásfeladatok 

folyamatát. 

Tudják mit jelent a 

folyamatosan gyorsuló 

kifejezés. 

Tudjanak mozdulatokat 

ritmikára végrehajtani. 

Tudják mit jelent az 

aktív és passzív szakasz a 

kar és a lábtempónál. 

Tudjanak bemutatás után 

mozgást, mozgássort 

reprodukálni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Januárban került megrendezésre az úszó diákolimpia megyei fordulója. A kilenc kvalifikált tanulónk közül 

betegség miatt csak heten tudtak megjelenni a versenye. 

 
A Megyei Úszó Diákolimpián a következő szép eredményeket értük el: 

 

Bellon Julcsi 5.helyezés 

Erdődi Nelli 5. helyezés 

Erdődi Gréti 7. helyezés 

Horváth Amadea 3. helyezés 

Gál Kristóf 5. helyezés 

Veress Kristóf  3. helyezés  

 

Gál Kincső 1. helyezést ért el. Ezzel kiérdemelte az Országos döntőn való részvételt, amely március 2. -án Kecskeméten 

kerül megrendezésre. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.november.30 

 

Készítette: Szakál Zsolt 


