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Szeptember második hetétől folytatódtak a szakköri foglalkozások. Fő célunk ebben a három hónapban, az 

amatőr kézilabda diákolimpiára való felkészülés volt. Adott volt minden körülmény ahhoz, hogy érdemi 

munkával fel tudjunk készülni a megmérettetésre.  

A főbb célkitűzések emellett a következők voltak: 

A játékkészség alapjainak bővítése. 

A testnevelési játékok olyan változatait használjuk, melyek a csapatjáték kialakítását 

segítik, nehezített, illetve könnyített szabályokkal, sok mozgással a cselező és 

helyezkedő képesség javítására szolgálnak. 

A technikai-taktikai feladatok e játékok során lehetővé teszik ezek gyors és gyakran 

ismétlődő végrehajtását, segítve a mérkőzésen csak alkalmanként meglévő helyzetek 

megoldását. 

A feladatok testreszabottságával növeljük az egyéni felelősséget, segítve a 

csapatmunka folyamatosságának kialakulását. 

A sor- és váltóversenyek értékes képességfejlesztő és a játékhoz szükséges motoros, 

valamint pszichikai tulajdonságokat fejlesztő részét a visszatérő gyakorlás anyagaként 

használjuk fel. 

Játékosaink tudjanak alkalmazkodni a megváltozott körülmények között más és más 

technikai és taktikai lehetőségekhez. Szükséges a kollektív szellem fejlesztése, hogy a 

játékos az egyéni kezdeményezéseket a csapat érdekében fel tudja használni a 

támadásban és védekezésben egyaránt. 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Tananyag  Követelmény  
Gimnasztika: 

határozott formájú nyújtó, 

lazító, kitartó képességet 

fejlesztő szabad gyakorlatok 

sorozatgimnasztika 

kitartóképességet és dinamikus 

erőt fejlesztő társas 

gyakorlatok 

az izom-összehúzódás 

gyorsaságát, dinamikus erőt 

fejlesztő társas gyakorlatok 

kéziszer-gyakorlatok. (pad, 

bordásfal, labda, ugrókötél, 

gumikötél, kézi súlyzó 2- 4 kg, 

tömött labda 3- 5 kg) 

Állóképesség: 

közép és hosszú távú futások 

800- 3200 m 

iramjáték 1500-3000 m-es 

távon 

80-120 m lendületes futások 

(10 x és 15 x sorozatokban) 

szökdelések 6 x és 8 x 30 m 

lazításokkal 

sorozat lövések talajról, 

levegőből nehezített szerekkel, 

rövid pihenőkkel 

játék specifikus gyakorlatok a 

pálya méreteinek és a 

játékosok számának 

változtatásával 

csapatszintű komplex 

mozgásos gyakorlatok 

védekező és támadó elemek 

felölelésével 

aerob és anaerob állóképességi 

szint emelése az alapozó és 

intenzív munka növelésével 

kettős háromszögfutás 5 x- 6 x. 

Erő: 

társas súlyzó gyakorlatok kisebb 

terhelés, nagy 

sorozatszám többszöri 

ismétléssel, dinamikus módon 

általános erősítés (törzs, láb, 

kar,) azon izom csoportokra, 

melyek meghatározzák a futás, 

ugrás, dobás eredményességét: 

szökdelések súlyzókkal 2-4 kg 

 
 
 

A sérülések megelőzése 

elkerülése érdekében 

legyenek tisztában a 

nyújtó, lazító gyakorlatok 

szükségszerűségével, 

jelentőségével, tudatos 

alkalmazásukkal 

edzésmunkájukban. 















COOPER teszt 2800- 

3300m elérése. 

-400m táv 70-80mp 

szintidő teljesítése. 

A végrehajtás 

minőségének ellenőrzése, 

a gyakorlatok közbeni 

terhelési mutatók, 

pulzusmérés. 









































Ismerjék és mozgás 



dombra futás, lépcsőzés 

nehezített körülmények között 

(súlyzó, övek) 

kötél- rúdmászás 

függeszkedéssel 

erőfejlesztő gyakorlatok 

támasz szereken (korlát, ló, 

szekrény) 

Gyorsaság: 

gyors futások 20- 30- 40- 50 - 

100 m pihenőkkel, időre 

fokozó futások 80-200 m-ig 

pihenőkkel, időre 

gyors futás közbeni 

labdaadogatások változó 

alakzatokban 

kiépített pályákon 

gyorsaságfejlesztés labdával 

indítási gyakorlatok, 

gyorsasági feladatok labdával 

mezőnyben, és a kapuelőtér 

vonal előtt 

egyes technikai elemek 

végrehajtási idejének 

csökkentése 

1-1.5 kg tömött labdával 

adogatás párokban időre, 

távolság 9 m 

előző évfolyam anyagának 

ismétlése 

Ügyesség: 

a kézilabda játék technikájának 

fejlesztését célzó speciális 

ügyességi gyakorlatok, más 

sportágak ügyességi 

feladatainak és egyéb játékok 

versengések feladatainak 

felhasználása 

Játékok: 

rögbi és szelídített változatai 

pókfoci 

váltóversenyek összetett 

feladatokkal 

páros, csoportos adogató 

versenyek mozgás közben 

fél perces fogó 

fekvő fogó 

Technikai alapképzés: 

A labda nélküli mozgások: 

egyéni védekező lábmunka 

csiszolása 

védekező alapmozgások 

párokban 

ütközés technikája talajon és 

levegőben 

specifikusan, tudatosan 

alkalmazzák az erősítő 
gyakorlatokat. 

Törekedjenek a dinamikus 

erőfejlesztésre a terhelés 

megfelelő egyénre szabott 

megtervezésével, 

végrehajtásával. 

Fontos a kis súlyok, a 

nagy ismétlésszámú 

gyakorlatok alkalmazása! 



























Képesek legyenek 30m-en 

4.5-5.5mp elérése. 

 

 

Követelmény a futó-ugródobó 

technika folyamatos 

hibajavítása a gazdaságos 

végrehajtás érdekében! 

A jó technika, 

erőmegtakarítást 

magasabb fokú, gyorsabb, 

eredményesebb 

végrehajtást tegyen 

lehetővé. 

















A torna mozgásanyaga a 

térbeli tájékozódás 

szintjének emelése, a 

küzdősportok mozgásai, 

az ütközések a test-test 

elleni küzdelem 

hatékonyságának 

kialakítása érdekében. 

 



kitámadás és visszahúzódás 

elsajátítása 3-4 -es 

csoportokban 

csapatrész és csapat védekezés: 

mélységben tagolt védekezési 

formák gyakorlása 

4:2 és a 3:2:1 védekezési 

formák alapismérvei és 

összetett lábmunkájának 

gyakorlása 

labda nélküli támadó lábmunka 

és a cselek mozgáselemeinek 

tökéletesítése, új elemek 

beépítése 

kontramozgások - duplázások - 

egylábas csel 
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