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MaNó RÖPLaBDa oktató füzet

Miért jó a Manó röpi?
Korábban még nem volt megoldott a 6-7 éves korú gyermekek számára a röplabda 
sportágban való részvétel, azonban a Magyar Röplabda Szövetség szakmai vezetése 
kidolgozott egy olyan programot, amelynek alkalmazásával ez a korosztály is bevonható 
a röplabdázásba. A labdabirtoklás nélküli folyamatos röplabdázás tanítását 9-10 éves 
korban ajánlott elkezdeni, ennél korábban nem érdemes, mivel fizikailag és mentálisan 
nem olyan fejlettek még a gyermekek, hogy képesek legyenek a technikai elemek meg-
valósítására. 

A MANÓ RÖPI 2-2 elleni játékformája alkalmas arra, hogy előkészítse a MINI RÖPLABDÁ-
ZÁS szupermini kategóriájának 3-3 elleni játékát. A nagypályás röplabda (6-6 elleni játék) 
utolsó előkészítő játékformája a 4-4 elleni MINI kategória, amelynél már megtalálható a 
sportág összes technikai elemének az alapja.  

Célszerű már kisiskolás korban elkezdeni a röplabdázás alapjainak a tanítását, így 
már a legkisebbek is tudják játszani ezt a látványos és élvezetes játékot és ami ennél is 
fontosabb, el tudják ideje korán sajátítani az alapokat. 
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 1.   A csapatokat leány, fiú, vagy vegyesen leány és fiú játékosok alkothatják. 

 2.    A játékpálya legalább 8x4 m, legfeljebb 10×5 m területű, lehetőleg négyzet alakú 
térfelekből álljon. 

 3.  A háló felső szintjének magassága 224-230 cm. 

 4.  A játékot könnyített, 210 gramm súlyú röplabdával ajánlott játszani. 

 5.    Csapatonként 2 játékosnak kell játékban lennie. A csapatot 3 - 6 játékossal kell 
teljesnek nyilvánítani. A játszmákban (a csapat játékosainak számától függően) 1 - 4 
cserejátékosnak kötelező szerepelni. A nyitás jogát megszerző csapat előző állásban 
nyitó játékosa lejön a pályáról, és a cserék közül az előre meghatározott sorrend 
szerint következő játékos megy be. A pályán maradó gyermek hajtja végre a nyitást. 

 6.   Amikor a nyitó játékos megérinti a labdát, mindkét csapatnak a saját játékmezőjé-
ben kell elhelyezkednie (kivéve a nyitó játékost).

 7.    Az ajánlott állásrendet az alábbi ábra  
mutatja, a nyitó helyen lévő játékos  
pirossal jelölve:

 8.    Ha a fogadó csapat elnyeri a nyitás-
jogot, játékosai egy forgást végeznek 
az 5. pontban leírtak szerint. A mér-
kőzés során a nyitás jogával rendelkező  
csapatnak akkor is MINDEN ALKALOMMAL forgást kell végrehajtania, ha a 
nyitást követően újból a nyitó csapat nyerte a pontot. 

 9.    A nyitás végrehajtása során a kézből feldobott vagy elengedett labdát egy kéz-
zel (a kar bármelyik részével) alsó nyitással (alulról fölfelé mozgatja a karját) kell 
megütni vagy KOSÁRÉRINTÉSSEL is indítható a labdamenet. Amennyiben egy 
játékos kosárérintéssel szeretné végrehajtani a nyitást, előre jeleznie kell a 
játékvezetőnél. Ezt a középvonallal párhuzamosan, attól a saját alapvonala felé 4 
méterre a térfele közepén egy méter szélességben kijelölt nyitóvonal mögül hajt-
hatja végre. 

 10.  A támadóérintés CSak koSÁRÉRINtÉS lehet (a labdát csak így lehet áttenni).

 11.    Játszmánként a kötelező cserén túl játékoscserét nem lehet kérni. A nyitásfo-
gadó csapat edzőjének lehetősége van arra (két labdamenet között a játékos-
csere karjel alkalmazásával), hogy egy állásrendi hellyel elforgassa a csapatát a 
forgásrendet követve. 

 1.   A csapatokat leány, fiú, vagy vegyesen leány és fiú játékosok alkothatják. 

 2.    A játékpálya legalább 8x4 m, legfeljebb 10×5 m területű, lehetőleg négyzet alakú 
térfelekből álljon. 

 3.  A háló felső szintjének magassága 224-230 cm. 

 4.  A játékot könnyített, 210 gramm súlyú röplabdával ajánlott játszani. 

 5.    Csapatonként 2 játékosnak kell játékban lennie. A csapatot 3 - 6 játékossal kell 
teljesnek nyilvánítani. A játszmákban (a csapat játékosainak számától függően) 1 - 4 
cserejátékosnak kötelező szerepelni. A nyitás jogát megszerző csapat előző állásban 
nyitó játékosa lejön a pályáról, és a cserék közül az előre meghatározott sorrend 
szerint következő játékos megy be. A pályán maradó gyermek hajtja végre a nyitást. 

 6.   Amikor a nyitó játékos megérinti a labdát, mindkét csapatnak a saját játékmezőjé-
ben kell elhelyezkednie (kivéve a nyitó játékost).

 7.    Az ajánlott állásrendet az alábbi ábra  
mutatja, a nyitó helyen lévő játékos  
pirossal jelölve:

 8.    Ha a fogadó csapat elnyeri a nyitás-
jogot, játékosai egy forgást végeznek 
az 5. pontban leírtak szerint. A mér-
kőzés során a nyitás jogával rendelkező  
csapatnak akkor is MINDEN ALKALOMMAL forgást kell végrehajtania, ha a 
nyitást követően újból a nyitó csapat nyerte a pontot. 

 9.    A nyitás végrehajtása során a kézből feldobott vagy elengedett labdát egy kéz-
zel (a kar bármelyik részével) alsó nyitással (alulról fölfelé mozgatja a karját) kell 
megütni vagy KOSÁRÉRINTÉSSEL is indítható a labdamenet. Amennyiben egy 
játékos kosárérintéssel szeretné végrehajtani a nyitást, előre jeleznie kell a 
játékvezetőnél. Ezt a középvonallal párhuzamosan, attól a saját alapvonala felé 4 
méterre a térfele közepén egy méter szélességben kijelölt nyitóvonal mögül hajt-
hatja végre. 

 10.  A támadóérintés CSak koSÁRÉRINtÉS lehet (a labdát csak így lehet áttenni).

 11.    Játszmánként a kötelező cserén túl játékoscserét nem lehet kérni. A nyitásfo-
gadó csapat edzőjének lehetősége van arra (két labdamenet között a játékos-
csere karjel alkalmazásával), hogy egy állásrendi hellyel elforgassa a csapatát a 
forgásrendet követve. 

a Manó röpi leírása

a Manó röpi
állásrendje 2 1
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 1.   A védekező/nyitásfogadó csapat játékosa két kézzel bármilyen módon elkaphat-
ja a labdát. 

 2.   A labda nélküli játékos be kell fusson a háló két végén, a közép- és oldalvona-
lak találkozásánál felrajzolt  területek egyikéhez (a közelebbihez érdemes, de nem 
hiba, ha másikhoz megy), és legalább egy lábbal meg kell érintenie a területet (lásd 
a lentebbi ábrán: szürke szaggatott nyíl). 

 3.   A labdás játékos két kézzel dobja a labdát (tetszőlegesen alulról vagy felülről) a 
társának. 

 4.   A második érintést végző játékosnak fej fölött kosárérintéssel KELL visszaját-
szania a labdát társának (az  érintés pillanatában már nem kötelező a felrajzolt 
területen belül tartózkodnia a második érintést végrehajtó  játékosnak). 

 5.   a harmadik érintést végrehajtó játékosnak fej fölött kosárérintéssel KELL át-
játszani a labdát az ellentérfélbe. 

 6.  a három csapatérintés kijátszása kötelező. 

 7.   A labda átjátszása után a játékosoknak a tőlük távolabbi sarokban (alap- és 
oldalvonalak találkozásánál) kijelölt területet meg kell érinteniük legalább egy 
lábbal (lásd az ábrán: kék és zöld nyilak), így helyet cserélnek a következő védeke-
zés előtt. 

 8.   A játékos a labda megjátszása közben felugorhat. 

 9.   A labda elkapása és eldobása között legfeljebb 
  2 másodperc telhet el. Labdával a kézben nem lehet lépni.

az „a” típusú Manó röpi játékMenete

a Manó röpi 
játékmenete
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a „B” típusú Manó röpi játékMenete

 1.   A védekező/nyitásfogadó csapat játékosa a felpattanó labda mögé helyezkedve 
egy kézzel felnyúl az érkező labda felé és megfogás nélkül lepattintja maga 
elé a labdát.

 2.  A labda nélküli játékosnak be kell futnia a háló két végén, a közép- és oldalvo-
nalak találkozásánál felrajzolt  területek egyikéhez (a közelebbihez érdemes, de 
nem hiba, ha másikhoz megy), és legalább egy lábbal meg kell érintenie a területet 
(lásd az ábrán: szürke szaggatott nyíl). 

 3.  A felpattanó labdát a játékos kosár érintéssel bejátssza a hálóhoz befutott tár-
sának. 

 4.   A második érintést végző játékosnak fej fölött kosárérintéssel, VAGY alkarérin-
téssel (ha nem tudja kosárral) visszajátszania/feladnia a labdát társának (az  érin-
tés pillanatában már nem kötelező a felrajzolt területen belül tartózkodnia a má-
sodik érintést végrehajtó játékosnak).

 5.   A harmadik érintést végrehajtó játékosnak fej fölötti kosárérintésre kell töre-
kednie, de nem hiba, ha alkarral teszi át a labdát.

 6. A három csapatérintés kijátszása kötelező!

 7.  A labda átjátszása után a játékosoknak a tőlük távolabbi sarokban (alap- és 
oldalvonalak találkozásánál) kijelölt területet meg kell érinteniük legalább egy 
lábbal (lásd az ábrán: kék és zöld nyilak), így helyet cserélnek a következő véde-
kezés előtt. 

 8. A játékos a labda megjátszása közben felugorhat.

a Manó röpi 
játékmenete
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MANÓ RÖPLABDA OKTATÓ FÜZET

a Manó röpi Módszertani javaslatai

A következőkben részekre bontva található a játék menete, melyekre okta-
tás-módszertani ötleteket, javaslatokat mutatunk be. 

 1.  a lábmunka
az alapállás az első és legfontosabb, amit a lábmun-
kához el kell sajátítani a gyermekeknek. Ezt az edzőnek/
testnevelőnek be kell mutatni, el kell magyarázni, majd 
ha már tudják alkalmazni, akkor alapállásban különböző 
gyakorló feladatokat lehet végeztetni. Játékosabb módon 
is lehet oktatni, mint például: fogójáték közben ház, „szék-
foglalós” játék, stb.

ezután következik az alapmozgások megismertetése: 
futómozgás előre - hátra, oldalazó lépés, után lépés hát-

ra. A fogó játékok, a sor- és váltóversenyek segítik az 
alapmozgások szórakoztató elsajátítását. Ezeket to-
vább lehet színesíteni különböző szerekkel (bóják, 
zsámolyok, teniszlabdák, karikák, fit labdák, lufik 
stb.). A vonalakon történő mozgások is nagyon jó 

rávezetők a játék közben alkalmazott megközelítési 
módok gyakorlására (pl.: háló felé előre és hátra moz-

gás, nyitásfogadást megelőző mozgások stb.).

Az alapmozgásokat labdás feladatok közben is lehet gyakorolni, melynek célja a finom 
koordináció kialakítása. A labda mellett egyéb sportszerek használatával változato-
sabbá lehet tenni a gyakorlatokat. A labdaérintés előtt és után különböző mozgásokat 
végeznek a gyermekek, itt fontos az elejétől felhívni figyelmet arra, hogy az érintés, 
elkapás közben biztos pozícióban kell állni. Ezekre kiválóak a bója kerülésével, átlépésé-
vel végzett gyakorlatok, a karikában végzett lábmunka gyakorlatok, ugrások, valamint a 
létrával végzett egyszerű feladatok, szigorúan a már tanult mozgások felhasználásával 
(futó, oldalazó).

Ezután nagyon fontos lépés következik a lábmunka oktatásában. Ha az előbbieket 
már mind tudják, következhet a játékban való alkalmazása. A labda játékban tartására 
a nyitásfogadás és a mezőnyvédekezés szolgál. Ez a két játékelem a labda elkapásával 
történik, melynek a leggyorsabb megközelítési módja a futó mozgás (előre, hátra), de 
kezdetben biztonságot nyújt az után lépéssel történő igazodás. Az egymás közötti kom-
munikáció már itt megjelenik, ezért erre fontos felhívni a gyerekek figyelmét. Nagyon 
jó rávezető feladatok a különböző helyekre dobott labdák megközelítése (alapállásból, 
karika érintés lábbal, bójakerülés, párosan is a felelősségi zónák ismertetésével). 

A feladásnál alapvetően a futómozgást kell használni. Legfontosabb a gyors meg-
közelítés és a helyes pozíció kialakítása. Gyorsaság fejlesztésre kiváló a különböző  

az alapállás
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kiinduló helyzetekből történő indulás (guggolás, fekvés, megelőző mozgások, ugrások). 
A hálónál történő mozgás gyakorlására külön hangsúlyt kell fektetni (pl: létrázás a háló 
mellett, ugrások merőleges vállal a hálóra stb).

Befejező játékelemként a támadás következik, ahol a háló közeli helyzeteket ugrá-
sokkal kell gyakorolni (párhuzamos vállal a hálóra). Kezdetben elegendő futómozgást 
végeztetni, de emellett már el lehet kezdeni az ütőrálépés oktatását, így a technika ha-
marabb megszilárdul. Fontos, hogy az első időkben nem kell elvárni a gyermekektől az 
akcióban való végrehajtást. Ami viszont alapvető a játék során a gyors visszarendező-
dés támadás után (speciálisan a bója gyors kerülésével, vagy egyéb feladatokkal fűsze-
rezve, pl. körbe forgás saját tengely körül, hason fekvésből felállás).

Az előzőektől függetlenül mindenképpen sokat kell háló közeli helyzeteket gyakorolni, 
nagy hangsúlyt kell rá fektetni. Ugrások, oldalazó lépések, ki-be mozgások a hálónál 
előre-hátra futással.

 2.  az elkapás
az elkapás oktatásánál az előb-
biekben említett alapállás,  
il  l et ve az abból történő mozgások 
ugyan úgy megjelennek itt is. Gya-
korlatilag a már megtanult mozgá-
sokat felhasználva próbál a játékos 

a labda irányába haladni, majd 
elkapni azt. Az alsó egye-

nes nyitás/alsó dobás, ko-
sárérintéssel történő nyi  - 
tás (lásd. 4.6 A nyitás) elka-
pásához elengedhetet len 

feltétel ezek  nek a mozgá-
soknak az ismerete. Ezek al-

kotják az elkapás lábmunkáját. 

a lábmunka után a labdával il-
letve a labda irányába végzett 
feladatok gyakorlása követke-
zik (igazodással, helyezkedés-
sel). Az elkapás előtt ajánlott vé-

geztetni valamilyen kiegészítő mozgást (guggolás, bójakerülés, lábmunka gyakorlatok). 
Rávezető feladatok lehetnek a falra vagy saját magának fejfölé, illetve edző által dobott 
labdák. A gyakorlatokat végeztethetjük párosan is.

Az elkapás pillanata előtt fontos a kommunikáció a két játékos között (kényszerítő 
helyzet: az edző a két játékos közé dobja a labdát, akik beszéddel is jelzik labdamegját-
szási szándékukat). A gyerekek a labdáért nyúljanak és próbálják maguk előtt elkapni. 

az elkapás

8



MANÓ RÖPLABDA OKTATÓ FÜZET

 3.  a bedobás
a pontos bedobás meghatározó az ezt köve-
tő feladást tekintve. Módszertanilag különböző 
előre irányuló dobásokkal kezdjük az oktatást, 
mint például a falra, kosárlabda palánkra, háló 
fölött a társnak. A lényeg az, hogy mindig talál-
junk valami célpontot. Ilyen dobások lehetnek 
kétkezes felső- és alsó dobások, egykezes felső 
dobások (a dobókarral ellentétes lábuk legyen 
elől). Játékos formában végezhetőek különböző 
célbadobó versenyek (zsámolyba, palánkra).

A mozgás lábmunkáját tekintve mély 
helyzetben kapják el a labdát, majd 
eb  ből a mély helyzetből a dobással 
együtt történik a térdnyújtás. A lábbal  
egy időben a fej fölötti dobásnál a kar is 

dolgozik, a dobás és a labda íve felfelé és 
előre irányul a hálóhoz befutott társ hom-

lokát célozva. 

pattintás-érintés
A manó játék „B” verziója ebben az egy elemkapcsolatban tér el jelentősen. A játék 
egész képét nagyban meghatározza, és magasabb szintre emeli. Mind technikailag, 
mind a gondolkodás gyorsaságában is nagyobb felkészültséget igényel. Ennek megfe-
lelően kell gyakorolni.  Nagyon hangsúlyos szerepet kap a lábmunka, ami nélkül nincs 
pontos pattintás és ennek hiányában a pontos kosárérintés sem hajtható végre. A láb-
munka a már korábban említett módon gyakorolható. A sikerességhez nagyon sokat 
kell gyakorolni a labdapattintást és persze az érintést, valamint ezek kapcsolatát. A lab-
davezetéses feladatok és ügyességi versenyek segítik a jó technika kialakítását, persze 
specifikusan a fejmagasságból leütött labdákat is gyakorolni kell, először helyből, majd 
egyre nehezedő szituációkban (magának pattintott, társ vagy edző által helyre dobott 
labda, megelőző mozgásból történő végrehajtás stb.). A feladatokat az ügyesség fej-
lesztése érdekében célszerű mindkét kézzel végrehajtatni a gyermekkel. A kosárérintés 
oktatása már a feladás és a támadás miatt is fontos, így ezt ebben a fejezetben nem 
tárgyaljuk külön, de ami nagyon fontos, hogy a játékos mindig tudja, hogy mi a beját-
szás pontos célja és helye, és ennek megfelelően játssza be a hálóhoz a labdát. A kettő 
összekapcsolása a már fent említett fokozatosságot igényli, amikor is a helyben történő 
feladatok felől haladunk a mozgásból végrehajtott feladatok felé. Itt is célszerű mindig 
egy adott célra gyakorolni (feladó helye), hiszen így a gyermekek könnyebben és gyor-
sabban elsajátítják a mozgást és az elméletet is egyben.

a bedobás
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Előforduló hibák:

•  nem megfelelő helyezkedés miatti rossz pattintás, illetve nem tudja jól kiszámítani az 
érkező labda felpattanását 

• túl alacsony pattintás 
• rossz helyre pattintás miatt nem tudja továbbítani a befutó társnak. 

Javítás:

•  saját labda pattintása, társtól érkező labda pattintása, háló felett érkező labda pattin-
tása, különböző típusú labdák pattintása (gumi labda, kosárlabda, kézilabda, pöttyös 
labda stb)

•  pattintás utáni célba kosárérintés (kosárgyűrűbe, feladó gyűrűbe, stb.) 
•  1-1 elleni játék: a pattintás után kosárérintéssel kell áttenni a társnak, aki szintén 

ugyanígy teheti át.

 4.  a feladás
A feladást megelőzi a kosárérintés helyes technikájának oktatása. Elsődleges cél a láb-
munka és labda alá helyezkedés kialakítása. Erre rávezető feladatok például: lufis vagy 
labdás fejelős gyakorlatok, elkapás fej felett pattanó és dobott labdából.

Ezt követi az érintőfelület kialakítása és a karmunka elsajátítása, melynél célunk, hogy 
alapszinten tanítsuk meg a kosárérintés felületét, majd amikor csak alkalmunk nyílik rá 
pontosítsuk, tökéletesítsük azt a karmunkával összekötve. Erre módszertani javaslata-
ink a következőek: homloktól végzett dobások (a könyök munkája fontos), hasonfekvés-
ben nyitott ujjakkal végzett gurítások a társnak.

A tanítás végső fázisában történik a karmunka összekapcsolása a lábmunkával, vala-
mint ezek összehangolása a labda alá helyezkedéssel.  Erre jó rávezető gyakorlatok 

Pattintás Bejátszás
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a dobások lábmunkával történő végrehajtása. A 
labdához való igazodás után végrehajtható dobás 
vagy érintés, pattanó vagy dobott labdából.

A feladást két féle módon lehet elkülöníteni egy-
mástól:

 1.    A szemből jövő labda feladása helyre, 
mely oktatásának felépítése a követ-
kező: 

•  helyből (pontos bedobás), és előzetes moz-
gásból (pontatlanabb, de még szemből ér-
kező dobás), különböző távolságokról (kö-
zelitől folyamatosan növelve a távolságot);

• elkapással és dobással;
• elkapással és kosárérintéssel;

• kosárérintéssel;
• mindkét irányba, mindkét irányból közelítve.

 2.   A mezőnyből érkező labda feladása helyre, melyet szintén felépíthetünk  
a következőképpen:

•  a hálóhoz igazodás, a labda feladására történő készülődés (szemmel követi a labdát, 
hálónak háttal várja az esetleges további igazodás miatt);

• elkapással és dobásból kosárérintéssel;
• a labda érkezése előtti befordulással;
• pontos és pontatlan bedobásokból, megelőző mozgásokkal, helyezkedéssel.

 5.  a támadás
A támadásnál is alapvető fontosságú a lábmunka, a labdához való igazodás (labda 
mögé történő helyezkedés). Ezek az igazodások történhetnek előre-hátra, jobbra-balra. 
Mielőtt a foglalkozáson elkezdenénk a labdás feladatokat, érdemes különféle sprinte-
ket, vonalazásokat végeztetni a gyerekekkel, melyeknek köszönhetően gyorsabban a 
labda mögé tudnak helyezkedni a későbbiekben. A labdával végzett rávezető gyakorla-
tokat (például az edző által dobott labdák elkapása homloknál, a labda mögé helyezke-
dés), mindig a hálónál, arra párhuzamos vállal végeztessük!

A feladáshoz hasonlóan a támadásnál is fontos szerepe van a biztos kosárérintésnek. 
Azonban lényeges különbség, hogy támadásnál a kar a felfelé mozgás mellett sokkal 
hangsúlyosabban dolgozik előre felé is (laposabb ívű érintés). 

a kar- és lábmunkát össze kell hangolni ahhoz, hogy a következő támadási formákat 
a gyermekek végretudják hajtani:

•   saját feldobásból kosárérintés a háló fölött, valamilyen cél (karika, zsámoly)  
eltalálása:

 •   4-5 méterről haladással kosárérintés a háló felé, majd kosárérintéssel cél eltalálá-
sa a másik oldalon;

kosár-
érintéssel  

történő  
feladás

11



 •  edző által dobott labda átjátszása kosárérintéssel;
 •  bedobásból és feladásból igazodás és kosárérintéssel való átjátszás;

•  szúrt, hosszú támadás kosárérintéssel:
 •  különböző célok eltalálása (egyenesen, keresztbe);

•  ejtés kosárérintéssel:
 •  célok eltalálása (egyenesen, keresztbe);
 •  egykezes ejtés (fölfelé irányuló mozdulattal);

•  támadás légikosárérintéssel:
 •  edző által dobott labda elkapása a levegőben;
 •   az előző gyakorlat ismétlése, de a labdát picit megpróbálja „pöccinteni” az ujj-

begyei segítségével;
 •  saját magának dobja fel a labdát, majd azt „pöccinti” fejfölé;
 •   saját feldobásból légikosárérintéssel áttenni a labdát a háló fölött, később ugyan 

ezt kijelölt célra;
 •   társtól kapott labdát légikosárérintéssel áttenni a háló fölött, majd később helyez-

ni kijelölt célra.

kosár-
érintéssel  

történő  
támadás
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 6.  a nyitás
A Manó röpiben a nyitást tudásszintjüknek megfelelően több módon is végezhetik a 
gyerekek. A legkönnyebb változata a labda alulról való dobása két kézzel, ezt követi  
a kosárérintéssel való átjátszás, ami az alapvonaltól a háló felé egy méterre ragasztott  
vonal mögül végezhető el. A tanulás végső állomásaként alsó egyenes nyitással indít-
hatják a labdamenetet.

az alsó egyenes nyitás a  
következő oktatási lépések-
ből tevődik össze:

• lábmunka;

• karmunka;
 •  közelre
 •  magasra
 •  távolra
 •  célra

•  a láb-és karmunka  
összekapcsolása.

kosár-
érintéssel 

történő  
nyitás

az alsó  
egyenes 
nyitás
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videó anyag
https://www.youtube.com/watch?v=P7qcEH1Z01A

A következőkben néhány követelményszintet és felmérést mutatunk be, amit ezzel 
a korosztállyal érdemes elvégeztetni. Remek visszajelzés a testnevelő/edző számára,  
hiszen ezáltal egy aktuális képet kap a gyermekek tudásszintjéről.

Felmérések
 1.   Fizikai adottságok:

•  magasság
• testsúly
•  lábméret

 2.   Egyszerű felmérések:

•  helyből távol páros lábbal
•  helyből sánc érintő magasság
•  helyből egy kezes érintő magasság
• rálépésből sánc érintő magasság
•  rálépésből egy kezes érintő magasság

 3.   technika - alap érintések felmérései: 

•  20 kosár folyamatosan fejfölé, 10 folyamatos falazás kosár érintéssel minimum 2 m 
távolságból minimum 2,5m magasságban

•  alsó egyenes nyitás 5/5 jó
•  bejátszásból feladás előre 5/5 jó
•  feladott labda „támadása” kosárral helyre: egyenes hosszú, kereszt hosszú, éles rövid, 

egyenes rövid 5/5 jó
• ugyanez légikosárral támadással

követelMényszintek és FelMérés
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ajánlott gyakorlatok
 1.   létra gyakorlatok

• páros lábon szökdelés
• jobb, majd bal lábon szökdelés
•  jogg lépés, minden lépéssel haladás, 
• Csak jobb lábbal haladás joggal, csak bal lábbal haladás joggal
• terpesz, zár haladással szökdeléssel, lépéssel
•  terpesz, zár nem haladással szökdeléssel, lépéssel
•  cikk-cakk szökdeléssel haladással, lassúbb haladással
• cikk-cakk lépéssel haladással, lassúbb haladással

 2.   komplex gyakorlatok:

•  1-1 elleni játék: 1. érintés elkapás, feldobás, fejfölé érintés, kosárral áttenni; pihenő 
időben vonal érintés vagy karika érintés.

• 2-2 elleni játék 5 kör folyamatosan (max. 5 próbálkozás): manó szabályok szerint
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