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A tAnulás második  
lépcsőfoka a szupermini!
A manó röplabdázás bevezetésével megnyílt a lehetőség a kisebb korosztályok be-
vonására is sportágunkban. Az új szabályoknak köszönhetően a modern röplabda  
szakmai követelményeinek megfelelően az a cél, hogy a játékosok már a kezdetektől minél  
többet mozogjanak, és élvezzék a sport nyújtotta szórakozást. A nehézségek akkor kez-
dődnek főleg, amikor a labdabirtoklás nélküli folyamatos röplabdához érkezik a tanulási 
szakasz. Ennek első állomása a szupermini korosztály. Ebben a korcsoportban is az a 
cél, hogy megőrizzük a gyermekek mozgás iránti igényét és ezt átmentsük a játékba. 
Emellett egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a különböző technikai elemek csiszolásá-
ra, fejlesztésére. További változás még, hogy a pálya mérete illetve a játékosok száma is 
megnő, ami új szituációkat és variációkat teremt a játék során. Erre úgyszintén jól fel kell 
készíteni a játékosokat, ebben igyekszik segítséget nyújtani jelen kiadványunk.
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Csak leány, csak fiú, vagy vegyesen leány és fiú játékosok (tehát bármilyen  
összetételben) alkothatják a csapatot.

A játékpálya 12×6 m2 területű (egy térfél mélysége 6 m, szélessége 6 m).

A háló felső szintjének magassága 230 cm.

A játékot könnyített, 210 gramm súlyú röplabdával kell játszani.

Csapatonként mindig 3 játékosnak kell játékban lennie. Ha a csapat négy, öt 
vagy hat játékosból áll, a játszmákban (a csapat játékosainak számától függően) 1, 
2 vagy 3 cserejátékosnak kötelező szerepelni oly módon, hogy a nyitás jogát meg-
szerző csapat nyitásra soron nem következő játékosa lejön a pályáról, és a cserék 
közül az előre meghatározott sorrend szerint következő játékos áll a helyére (3-as 
helyre), és a pályán maradók közül az addig 2-es helyen álló, és a forgással 1-es 
helyre kerülő hajtja végre a nyitást.

Amikor a nyitó játékos megérinti a labdát, mindkét csapatnak a saját játékmező-
jében a szabályos állásrendnek megfelelően kell lennie (kivéve a nyitó játékost), 
majd a nyitóérintés végrehajtását követően tartania kell a helytartást. A helytartás 
szándékos megszegése nem megengedett. A helytartás szándékos megszegésé-
nek minősül, ha a játékosok úgy hajtanak végre helycserét, hogy a játékszituáció 
azt nem követeli meg.

A játékosok helyeit az alábbiak szerint kell számozni: A 3 játékos egymás mellett 
helyezkedik el, ők a 3-as (bal), 2-es (középső) és az 1-es (jobb) helyeket foglalják 
el. A játékosok egymáshoz viszonyított helyzete: a játékosoknak oldalirányban 
külön-külön a helytartásuk szerint kell helyet foglalniuk. A játékosok helyzetét a 
talajjal érintkező lábuk helyzete határozza meg az alábbiak szerint: a jobb vagy bal 
oldali játékos lába egy részének közelebb kell lennie a megfelelő oldalvonalhoz, 
mint a középsőnek. Mindhárom játékos első sorkötelesnek számít. Az állásren-
det az alábbi ábra mutatja, a nyitó helyen lévő játékos pirossal lett megjelölve: 
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szupermini rÖpLABDA OKTATÓ FÜzeT

Ha a fogadó csapat elnyeri a nyitásjogot, játékosai egy forgást végeznek úgy, hogy 
az óramutató járásával azonos irányban egy állásrendi hellyel előrelépnek. A mér-
kőzés során a nyitás jogával rendelkező csapatnak akkor is forgást kell végrehajta-
ni, ha a nyitó játékos egymás után három nyitást végrehajtott, és ezeket követően 
minden esetben a csapata nyerte a pontot.

A nyitás végrehajtása során a kézből feldobott vagy elengedett labdát egy kézzel, 
vagy a kar bármelyik részével kell megütni. Csak alsó nyitást szabad végrehajtani: 
a játékos alulról felfelé mozgatja a karját a labda megütése közben.

A támadóérintésnek a röplabdázás érvényben lévő hivatalos játékszabályaiban jel-
zett korlátain túl egyéb megkötései nincsenek.

Játszmánként a kötelező cserén túl játékos cserét nem lehet kérni. Az edzőnek 
játszmánként két alkalommal, amikor nyitásfogadáshoz készül a csapata, lehető-
sége van arra, hogy két labdamenet közt a játékos csere karjel alkalmazásával egy 
állásrendi hellyel elforgassa a csapatát a forgásrendet követve akkor is, amikor ez 
nincs a csapata számára előírva.

 8.
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 10.

 11.
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A labda alsó egyenes nyitással történő megjátszásával indul a játék.

 A védekező/nyitásfogadó csapat játékosa a labdát alkarral vagy kosárral a feladó-
helyre továbbítja.

 A feladónak kijelölt játékos (általában az állásrend szerinti középső) a labdát lehe-
tőleg kosárérintéssel a hálóval párhuzamosan valamelyik támadójátékosnak fel-
adja, úgy, hogy azt akár felugrással is át lehessen tenni.

A harmadik támadó érintést végrehajtó játékos kosárérintéssel, alkarérintéssel, 
egykezes ejtéssel vagy ütőmozdulattal is átjuttathatja a labdát az ellentérfélbe.

 a három csapatérintés kijátszása a játék megtanulása érdekében erősen 
ajánlott.

A labda átjátszása után a támadást végző csapat játékosai mezőnyvédekezési alap 
pozícióba helyezkednek, és felkészülnek a gyors mezőnymozgásokra és az átjövő 
labda megjátszására.

 1.
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szupermini rÖpLABDA OKTATÓ FÜzeT

alsó egyenes nyitás

Ebben a korosztályban a játék elindításhoz az alsó egyenes nyitást alkalmazzuk. Nagyon 
fontos már itt is kiemelni a nyitást, mint fontos játékelemet, hiszen a többi technikai- és 
taktikai elem fejlődése nagyban függ attól, hogy nyitás végrehajtása milyen hatékonysá-
gú. Ezért a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt kell fektetni az oktatására. A pontos techni-
ka megtanulása mellett, már itt is lehet némi taktikával színesíteni a tanulás folyamatát 
(nyitási helyek meghatározása).

Az elem technikai végrehajtása
Az alapállásnál fontos a szűk harántterpesz, és az ellen-
tétes kar-láb helyzet (jobb kezeseknél bal láb van elől és 
fordítva). A törzs kissé előre dől, a térdek hajlítva vannak. A 
törzs előre döntése a végrehajtás sikeressége szempontjá-
ból nagyon fontos. A labdát a nyitókar elé kell tartani, ezzel 
is elősegítve a későbbi feldobás sikerességét.

A végrehajtás menete
Az alsónyitás mozdulatsora egyszerű és könnyen meg-
tanulható. A nehézséget természetesen a labda fel-
dobása és pontos érintése jelenti. 

előkészítő mozdulatsor
A mozdulatsor megindítása a nyitókar hátralendí-
tésével és a térdek hajlításával kezdődik. A kar előre-
lendítése közben a térdek is fokozatosan kinyúlnak, a test 
megkezdi az előre-felfelé történő mozgást.

a feldobás
A feldobást közvetlenül a kar előrelendítése előtt kezdi meg a játékos, figyelve arra, 
hogy az a nyitókarral szemben, a test vonala elé (kartávolságra) történjen. A helyes  
ritmusra figyelni kell, hogy a labdát csípőmagasságban találjuk el és kísérjük végig az 
útjára. A szerva végrehajtható az ütés előtt kézből elengedett labdából is.

érintés és az ütőmozdulat 
A labdát nyújtott karral, feszes tenyérrel kell eltalálni, hogy minél biztosabb legyen a 
nyitás. Az érintés lehetőleg csípőmagasságban történjen, a testvonala előtt, az ütőkarral 
szemben. Az ütőmozdulat során a labdát a kívánt irányba végigkíséri a kar mozgása, 
ami körülbelül vállmagasságban ér véget.

az alapállás

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.
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A mozdulat során a térdeknek aktív szerepe van és az előkészítő mozdulatsor utáni 
folyamatos munkájukkal segítik a nyitás hatékonyságát.

az oktatás menete
• célba gurítás;
• vonalon gurítás;
•  célba dobás (alulról a feldobás imitálásával) kosárpalánkra, pályára, háló nélkül vagy 

háló felett;
• szabadulás a labdától játék alsó gurítással;
• szabadulás a labdától játék alsó dobással;
•  nyitással végrehajtott feladatok különböző távolságokról, célpontokba, helyekre,  

a magasságot egyre jobban csökkentve.

gyakran előforduló hibák és feladatok a javításra
azonos kéz-láb alaphelyzet: 

 a.   a pontos lábhelyzet kialakítására előre leragasztott jeleket érdemes használni, 
amíg a gyerekek nem szokták meg a lábtartást;

nyújtott láb, a lábmunka hiánya, függőleges vagy hátradöntött törzs:

 a. Háló szintje alól nyitás. Ezzel az előredöntött testhelyzetet is gyakorolni lehet.

Hajlított karú lendítés vagy rossz lendítési irány (csak fölfelé történő):

 a.  Páros feladat. A társnak nyújtott kartávolságra, csipőmagasságban a tenyerét 
kell kinyújtania, amibe a nyitást végrehajtó játékosnak a mozdulat végrehajtása  
közben bele kell ütnie alulról.

 6.

 7.

 1.

 2.

 3.
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szupermini rÖpLABDA OKTATÓ FÜzeT

Rossz feldobás (magasság, helyzet, ütem):

 a.  Falnál tanítani a labda feldobását: előtte egy függőleges vonalat rajzolni/ragasztani 
a falra, hogy segítse a feldobás helyét;

 b.  Falnál felrajzolni/felragasztani a találati pontot, ahonnan a labdának indulnia  
kell nyitáskor;

Rossz érintőfelület (ököl, alkar stb.):

 a. ping-pong ütővel (tollszár fogás) könnyített labdával/gumilabdával nyitás;

nyitás taktika/startégia tanítása
A nyitás jó technikai elsajátítása után kell tanítani a nyitás taktikáját és stratégiáját a 
gyerekeknek.

Az alapfelállás miatt (a 2-es játékos a hálónál helyezkedik el) a három játékos közül két 
játékos végzi a nyitásfogadást (1-es és a 3-as). A pálya így körülbelül két egyenlő részre 
osztható, amikor a nyitásfogadási felelősségi zónákat jelöljük ki/tanítjuk a gyerekeknek. 
Ez alapján többféle nyitás-taktikát is alkalmazhatunk:

 Nehezen fogadható helyek nyitása (rajz): edzésen a kijelölt helyekre történő nyitá-
sok gyakorlása: alapvonal és oldalvonalak mellé történő nyitás (sárga)

Közös felelősségű helyek nyitása (két fogadó közé, piros)

Egy bizonyos játékosra történő nyitás (a leggyengébb nyitásfogadóra nyitás).

Egy bizonyos játékosra nem nyitás (pl.: legjobb fogadó)

Lapos, gyors nyitások tanítása.

 8.
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Ebben a korosztályban már megjelenik a konkrét nyitásfogadás, ami egy nagy ugrás a 
tanulási folyamatban. Ekkorra kell a lábmunkában és a labdához történő helyezkedés-
ben eljutni arra a szintre, hogy már csak az érintéssel kelljen foglalkozni. Persze a labda 
megközelítésére továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen a játék folyamatosan 
gyorsul, a pálya pedig egyre nagyobb lesz korosztályról-korosztályra. A nyitásfogadás 
tanításához elengedhetetlen a jó nyitás, amit már az előző fejezetben is boncolgattunk. 
Jobb nyitás, jobb fogadáshoz vezet. A fogadás 2 féle technikával hajtható végre, alkar- 
és kosárérintéssel. Mivel ebben a korosztályban még az alsónyitás a kötelező, így több 
esetben is lesz lehetőség a kosárérintéssel történő fogadás könnyed gyakorlására is.

lábmunka
A pontos fogadás alapja a jó lábmunka, és annak időben történő megindítása. Ehhez 
már ismerni kell a jó alapállást, ami kiváló kiinduló helyzetet biztosít. A már manóban 
sokat gyakorolt különböző megközelítési módokat (futás előre-hátra, után-lépés, olda-
lazó-lépés) tovább kell fejleszteni, és egyre jobban felgyorsítani a mozgást. Ez azért lesz 
fontos, mivel a későbbiekben a felsőnyitás bevezetésével jelentősen erősödnek és gyor-
sulnak a nyitások. Ezen mozgásokat külön (bójás, létrás, sok mozgásos feladatok) és 
játékelembe ágyazva (nyitásfogadási gyakorlatok dobásokból, nyitásokból, különböző 
kiinduló helyzetekből) is gyakorolni kell.

nyitásfogadás

 1.
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alkarérintéssel történő fogadás
A nyitásfogadás jellemző alapérintése az alkarérintés. A sikeres végrehajtáshoz renge-
teg gyakorlásra, és a technika lehető legpontosabb megtanulására van szükség. Hosszú-
távon az eredményes és jó játék alapja a pontos nyitásfogadás. Már az igazodó mozgás 
közben is a tekintet végig a labdán kell, hogy legyen. A játékos az érintés előkészítése-
képpen stabil helyzetet foglal el a labda mögött, lábak vállszélesnél szélesebb terpeszál-
lásban, sarkak enyhén emeltek. A labdaérintés előtt kell elérni a legmélyebb helyzetet, 
mivel a lábak nyújtásának jelentős szerepe van a labda továbbításában. Az alsó végtag 
továbbító munkája az érintés pillanatában a térd nyújtásával indul el. A labda kísérése 
közben (térd nyújtása) a sarok felemelkedik, miközben a térdek kinyúlnak és a súlypont 
a labda továbbításának irányába mozog. 

Karok nyújtva vannak, a kéz lefelé mutat, a csukló 
hátrafeszül. Az alkarokat a cél irányába kell fordítani, 
a pontos továbbítás érdekében. Nagyon fontos, hogy 
a két alkar közötti távolság a lehető legkisebb legyen, 
amennyiben a játékos képes rá érintse össze.  Az érin-
tési pont körülbelül 5-12 cm-rel a csukló felett, az alkar 
belső húsos részén van. A vállak felhúzásával segítjük 
az alkarok összeérintését.

 2.
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Nagyon kell arra is figyelni, hogy a két 
alkar egy síkot képezzen, hogy a felü-
letéről egyenesen pattanjon a labda. 
Az egyik kéznek a másikba kell helyez-
kednie, a tenyérpárnák együtt, az ujjak 
átfedésben. A pontos tanulás érdeké-
ben minden testnevelőnek folyama-
tosan ellenőriznie kell a tanítványait, 
nem szabad megengedni a helytelen 
technikával történő végrehajtást.

kosárérintéssel történő fogadás
A magasan érkező labdák esetében nem 
mindig van lehetőség az alkarérintéshez 
szükséges előkészítő mozgásokat elvé-
gezni. Ebben az esetben a fogadás tör-
ténhet kosárérintéssel is. A labda mesz-
szebbről és sok esetben jóval erősebben 
érkezik, mint a feladást megelőzően, így 
sokkal feszesebb, erősebb végrehajtást 
igényel a nyitás bejátszásának tekinteté-
ben. Az ujjakat és a csuklót feszesebben 
kell tartani, illetve sokkal inkább a labda 
mögé kell helyezni a kézfejet. A könyök és 
a térd továbbító szerepe itt is hangsúlyos. 
A kosárérintést ritkábban kell alkalmazni 
ennél a játékelemnél, a játékosokat ösz-
tönözzük az alkarérintéssel történő nyi-
tásfogadásra, amit a jól begyakorolt láb-
munka jelentősen megkönnyít.

kommunikáció, felelősségi zónák
A sikeres végrehajtás érdekében a játékosoknak tisztában kell lennie a saját felelősségi 
zónájukkal, tehát azzal a területtel, ahol ők felelnek a labda megjátszásáért. Ezen belül 
sokkal biztonságosabban és tudatosabban fogadják majd az érkező nyitásokat. Minden 
esetben a mozgás előtt ajánlott a kommunikáció, ezzel is segítve a magabiztosságot. 
A pályán való beszédet a lehető legkorábban el kell kezdeni tanítani és alkalmazni. A 
középre érkező labdák biztos fogadása érdekében a játékosoknak a labdamenet meg-
kezdése előtt érdemes megbeszélni kettőjük közül ki fogadja ezeket a labdákat. Általá-
nos segítség a tanítás folyamán, hogy a középre érkező labda fogadásáért az a játékos 
felelős, akinek szembe érkezik a nyitás. Ezt az alapvetést mezőnyvédekezés során is 
érdemes alkalmazni (lásd a nyitás taktikájánál)

 3.

 4.
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szupermini rÖpLABDA OKTATÓ FÜzeT

előforduló hibák
Lábmunka:

 • nyújtott térddel, csak a karok munkájával történő érintés;
 • túl szűk terpesz, vagy kizárólag harántterpesz;
 • labdához való helyezkedés hiánya, vagy pontos ismeretének a hiánya;
 • nem a labda irányába eső lábbal történő indulás.

alkarérintés:

 • alkarok kifordításának hiánya, csukló hátrafeszítésének hiánya;
 • nem megfelelő érintőfelület használata (pl.: csukló csontos része, bütyök);
 • hajlított könyök;
 • távoli alkarok;
 • vállból végrehajtott karmozdulat az érintés közben;
 • leengedett vállak (felhúzott, előretolt vállak hiánya).

kosárérintés:

 • labda felé mutató hüvelykujj;
 • labda utáni csukló hajlítás („integető” mozdulat);
 • az érintés nem a homlok előtt történik;
 • tenyérrel történő „csattanó” érintés;
 • az érintés közben a könyök nem nyúlik ki, a kézfej nem kíséri a labdát;
 • párhuzamos vagy túlzottan széttartó könyökök;
 • a karok és a lábak nyújtásának nem megfelelő összehangolása.

oktatás
A gyakorlást mindig könnyített helyzetekből, de minél több megelőző mozgásból kell 
végezni, minden irányba végrehajtva. Először a nyitástól függetlenül dobásokból gyako-
roltatjuk egyre nehezedő ívű és sebességű labdákból. Ezeket a mozgásokat nem lehet 
elég sokat gyakorolni, mivel mindig van mit csiszolni rajtuk. Ha már maga a nyitás is jól 
megy a gyerekeknek és képesek nagyjából helyre nyitni el lehet kezdeni gyakoroltatni 
éles helyzetben is a játékelemet.

 5.

 6.

 1.

 2.

 3.
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feladatok
 •  lábmunka, megközelítési módok gyakorlása (bóják, létra, Dbands-os feladatok  

segítségével;
 • alkarérintési gyakorlatok a karmunka fejlesztésére (pl.: fitball-os gyakorlatok);
 • különböző távolságokról és különböző nehézségű labdák bejátszása;
  •  különböző kiinduló helyzetek (hason fekvés, térdelőtámasz, guggolás, törö-

külés stb.);
  •  különböző irányú és távolságú megelőző mozgások (rövid, hosszú és oldalra 

érkező labdák fogadása;
  • különböző irányokból érkező labdák fogadása (vonalból és keresztből);
  • minden végrehajtás után oldalváltással.

A feladatokat minden irányba végre kell hajtatni!

 7.

A feladás, mint taktikai elem már megjelenik a manó játék során is, így a szupermini 
kategóriában a továbbfejlesztése a cél. A természetes testi fejlődéssel együtt, a fizikai 
erő is fejlődik, aminek köszönhetően egyre könnyebben tudják a játékosok végrehajtani 
a feladást. A kosárérintés folyamatos iskolázására, és az alapfeladás pontos ismeretére 
nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a tanítás során, hiszen ez az elem nem csak a ké-
sőbbi feladóposzt miatt, hanem az alapjátékba való beavatkozás miatt is nagyon fontos 
lesz. Egyszerű harmadik tempójú kiemelt labdát minden játékosnak tudnia kell feladni a 
pálya szélére. Ebben a korosztályban ennek alapjait kell lerakni a lehető legprecízebben.

A feladás alapérintése a kosárérintés, amelyet ebben az esetben a következőképpen 
kell végrehajtani:

Helyezkedés
A helyezkedést úgy kell végrehajtani, hogy a labdát a homlok 
előtt, ellazított alkarral és megfeszített ujjal lehessen érin-
teni. A kosárérintést végző játékosnak az érintést megelőző 
pillanatokban már a labda alatt stabilan kis harántterpesz-
ben (a hálóhoz közelebbi láb legyen elől) kell elhelyezkednie 
hajlított térdekkel.

feladás

 1.
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Az érintés végrehajtása
Az érkező labdához történő he-
lyezkedés után kezdődik a feladás 
maga. Az érintés előtt a pontosság 
kedvéért a játékosnak a célpont 
felé kell fordulnia. Magas (kie - 
melt) kosárérintésnél a térd és a 
könyök sorban kinyújtása segí-
ti a labdatovábbítást, ujjak a cél 
felé mutatnak. A súlypont áthe-
lyeződik az elől lévő lábra. Nagy 
távolságú érintéshez szükséges 
az egész test használata. Az egész test mozgása a labdán  
keresztül a célpontra irányul,  sarkak kissé elemelkedhet-
nek a talajtól.

karok, kezek munkája
A labda megjátszásakor a kezek kosarat formálnak,  
a mutató és a középső ujjak nyitottak, a hüvelykujjak  
a labda alatt helyezkednek el. A gyűrűs- és kisujjak besegítenek a labda további stabili-
zálásában. A könyökök enyhén kitárt helyzetben, körülbelül 90 fokban hajlítottak. A te-
kintet a mutató- és hüvelykujjak által formált háromszögön keresztül a labdára irányul. 
Ebből a helyzetből indul a karok munkája. A kezeket ebbe a helyzetbe az érintést köz-
vetlenül megelőzően kell felkészíteni. A felső végtag munkáját a lábak munkája (térdek 
kinyújtása) erőteljesen segíti.

 2.

 3.
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Hátra feladás
Ugyan ez egy rendkívül nehéz játékelem, de pont emiatt érdemes időben elkezdeni az 
oktatását, mivel használatával kiszámíthatatlanabb lesz csapatunk játéka, és új lehető-
ségek nyílnak meg támadásban. 

a hátra feladás technikája

A hátra történő kosárérintés végrehajtásának előkészülete (helyezkedés, az érintés  
pillanata) megegyezik a fent említett előre történő mozgáséval. Az érintés pillanatától a 
térdek erőteljes nyújtása mellett, a törzs kissé homorít, ebbe kapcsolódik bele a könyök 
munkája, majd végül a csukló erőteljes forgatása hátrafelé. A hátrafelé forgatásnak  
köszönhetően a hüvelykujjak a célpont felé tudják irányítani a labdát. Nagyon kell  
figyelni arra, hogy a törzs túlzott homorítását kerülje a játékos, mert ez alacsony  
feladást eredményez, illetve ideje korán elárulja a feladó szándékát.

 4.

 4.1.
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előforduló hibák
ujjak:

 • összezárt ujjak;
 • labda felé mutató hüvelykujj érintés előtt;
 • hüvelykujj kihagyása az érintésből.

Csukló, kézfej:

 • „integető” mozdulat;
 • az érintés nem a homlok előtt történik;
 • tenyérrel történő, „csattanós” érintés;
 • túl merev csukló;
 • kettős érintés,  a labda „beragad”, megfogja a labdát a kosárérintésnél.

könyök:

 • az érintés közben a könyök nem nyúlik ki, ezáltal nem kíséri a labdát a célpont felé;
 • párhuzamos, vagy túlzottan széttartó felkarok (könyök).

Lábmunka:

 • nyújtott térddel, csak a karok munkájával történő érintés;
 • túl szűk terpesz, vagy zárt állás;
 •  a rossz lábmunka miatt a test megelőzi a labdát és csak a fej mögé nyúlva dobó 

mozdulattal tudja a játékos végrehajtani a feladást.

Általános hibák:

 • nem megfelelő helyezkedés;
 • a karok és a lábak időbeni asszimetriája (nem segítik, hanem fékezik egymás hatását);
 • hátradöntött testhelyzet a végrehajtás közben;
 •  a kezek nem a célpont felé mutatnak, ezért a labda szinte csak függőlegesen száll, 

nem halad előre;
 • hiányzik a befordulás a feladás irányába;
 •  a feladás nem ideális helyre történik, hanem vissza a nyitásfogadó játékoshoz 

(messze a hálótól, nem lehet támadást kezdeményezni belőle).

 5.

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.
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ábrák, hibajavítás
feladás ideális helye és praktikus tanácsok: 

 •  a labdát a hálótól körülbelül 50-60 cm távolságra a 
pálya oldalvonalától befelé 10-15 cm-re érdemes fel-
adni, hogy a támadáshoz ideális helyzetbe érkezzen;

 •  fontos, hogy a gyermekek pontosan ismerjék a  
feladás helyét, mivel csak így tudják egymást megfe-
lelően kiszolgálni;

 •  minden feladatban, ami a feladással kapcsola-
tos arra kell törekedni, hogy a játékos pontos 
és magas labdát juttasson a célterületre;

 •  kezdetben az egyszerűbb feladást válassza 
a játékos (szemből érkező labda továbbítása 
azonos oldalra), majd később helyezkedés után 
az ideálisabb játékosnak adja fel a labdát. Ez függhet a támadó felkészültségétől, 
vagy az erősségeitől (pl.: megbízhatóan támad bizonyos helyeket, amik az ellenfél 
gyengepontjai).

feladatok
 •  lábmunka gyakorlatok, labda megközelítés elkapással;
 •  lábmunka gyakorlatok érintés közben (a láb segítő munkájának gyakorlása, a láb-

munka eltúlzásával;
 • a karmunka gyakoroltatása ülő- és térdelőhelyzetből valamint féltérdelésből;
 •  háló közelében végrehajtott kosárérintéses feladatok, saját feldobásból, pattintás-

ból és edző által dobott labdákból;
 •  különböző távolságokról történő feladások fix helyzetből és előzetes labdához iga-

zodás után (pontos és pontatlan bejátszásokból történő feladások gyakoroltatása).

 6.

 7.

feladás
ideális helye
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támAdás

A jó védekezés/nyitásfogadás és előkészítés segít hozzá a pontszerzésre törekvő tá-
madáshoz. A tudatosság itt is meg kell, hogy jelenjen minél korábban, akár ejtésekről, 
akár ütésekről legyen szó. A manó röplabda során különböző előkészítő feladatokkal, 
már törekszünk arra, hogy a gyermekek megismerjék az ellentérfél támadható pontjait, 
amik a védekezési rendszerek apróbb hiányosságaiból erednek. Fontos, hogy a játéko-
sok lássanak is a pályán, és tudjanak egyénileg is döntéseket hozni. A technika pontos 
elsajátítása mellett, tehát a taktikára is mindig nagy hangsúlyt kell fektetni. A korábbi 
szinthez képest több új elem is megjelenik ebben a korosztályban. Fejleszteni kell az 
ugrásból történő támadásokat, el kell kezdeni az egy kézzel történő ejtések tanítását, 
gyakorlását, valamit az ütőtechnika kialakítását. 

Ütés kar és lábmunkájának végrehajtása
Az ütő (jobb kezes esetén) bal lábbal teszi meg az első lépést, amellyel tulajdonképpen 
megkezdi az ütés lábmunkáját. A lépés hossza közepes, tempója lassú. Az ütő tekinte-
te a labdán, a test enyhén előredől. Az ütő a jobb lábas lépésével helyezkedik a labda 
mögé, itt már gyors, robbanásszerű, hosszú lépésre van szükség ahhoz, hogy a felugrás 
magassága a lehető legoptimálisabb legyen. A sarok kitámaszt, hogy lassítsa az előre-
lendülést, a karok 90 fokban a test mögött. A bal láb kitámasztása után a lábak felkészül-
nek a kinyúlásra és az elrugaszkodásra. Ideális feladás esetén a labda mögött a hálótól 
80-90 cm-re történik a függőleges felugrás. A karok erőteljesen előre és felfelé lendül-
nek.  A felugrást követően a törzs elfordul, a váll hátra nyúlik, míg a könyök magasan 
marad. A csípő előre fordulása indítja az ütőmozdulatot. A bal kar leesik, hogy tartsa az 
egyensúlyt.  Az erő a csípőből halad felfelé hátra a vállon, könyökön keresztül a csuk-
lóba. A kéz hátrafelé mozdul, a könyök előre, ahogy az ostorcsapás kezdődik. Tenyér a 
mennyezet felé néz. A váll és a kéz előre nyúlik, mialatt a labdaérintés megtörténik az 
ütő váll előtt. Az erőteljes ütőmozdulatot a csukló borítása zárja. Fontos a megfelelő 
törzsizomzat, hogy a levegőben stabilizálja az ütő egyensúlyát. Az ütést követően a kart 
ki kell vezetni egészen a combig, vagy a test mellett hátra felé. A lábak felkészülnek a 
leérkezésre, a tekintet követi a labdát. A leérkezésnél nagyon fontos a lábfej elülső ré-
szével történő talajfogás, aminek folytatásaképpen talpra gördülés után a láb fékezi a 
becsapódást.

A támadást optimális feladást követően először kosárérintéssel végzik a játékosok.  
Nagyon fontosnak tartom, hogy már ebben a korban tudatosítsuk a gyerekekkel, hogy 
melyik lábuk legyen elöl egy ugrásnál:

 • jobb kezes játékosoknál a bal láb;
 • bal kezes játékosoknál a jobb láb legyen elöl a hálóhoz érkezéskor. 

 1.
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Ez a későbbiek folyamán fog visszaköszönni, amikor a 3-4 lépéses ütőrálépés helyes 
technikáját tanítjuk.

A mozdulatsor gyakorlását érdemes az utolsó két lépés tanításával kezdeni. Különböző 
magasságokba feldobott labdát kell a gyerekeknek átteni jobb kezes gyerek esetén jobb 
láb előkészítéséből egy bal lábas lépés után: 

 • kosárérintéssel felugrás nélkül;
 • légikosárral;
 • egy kezes ejtéssel felugrás nélkül;
 • egy kezes ejtéssel felugással;
 • pörgetés tanítása felugrás nélkül;
 • pörgetés felugrással;

Természetesen nem ebben a korosztályban kell mindent megtanítani! De az oktatási 
metodika ennek alapján épül fel.
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előforduló hibák
ütőkarmunka:

 • laza csukló, kézfej, ujjak;
 • tarkóhoz lendített, alacsonyan tartott kézfej;
 • a könyök végig megelőzi a kézfejet a mozdulat során;
 • csukló munkájának hiánya a pörgetési szakaszban;
 • „karkörzéses” technika;
 • a könyök hajlítva marad a mozdulat végén.

ütőlábmunka:

 • fordított lábmunka, kitámasztás;
 • lépések hossza (helyes: rövid-hosszú-rövid);
 • lépések ritmusa (helyes: lassú-gyors-gyors);
 • sarok-talp talajfogás hiánya a 2. lépés végrehajtásánál;
 •  kitámasztás hiánya, vagy nem megfelelő végrehajtása (párhuzamos lábfejek, egy-

más mellé lépés);
 • vízszintes irányú felugrás;
 •  labdához való helytelen helyezkedés (túl közel, a labda alá, vagy kartávolságnál 

messzebb;
 • nem maximális felugrás.

oktatás és hibajavítás
 •  Nagyon fontos a vállöv, illetve a karizmok megerősítése, hogy már ilyen korán 

megelőzzük a sérüléseket és a mozgás okozta akut fájdalmakat.
 • Karmunka:
  •  A karmunkát legegyszerűbben teniszlabdás és leeresztett röplabdával végzett 

feladatok segítségével tudjuk oktatni. Ezek segítségével könnyített körülmé-
nyek között tudjuk kialakítani a helyes mozgássort. A feladatokat végezhetjük 
leeresztett hálónál, de akár egy gumikötél segítségével is.

  •  Falnál végzett feladatok segítségével (ütőkar közel a falhoz) a magas könyök-
helyzetet és a pontos karvitelt tudjuk gyakoroltatni a gyerekekkel.

  •  A hálót úgy kell beállítani, hogy a játékosok csak a mozdulat végén kinyújtott 
karral legyenek képesek végrehajtani a mozdulatot az állóhelyzetből végzett 
feladatoknál.

  •  alacsony háló felett ütés, tartott, saját- és edző által dobott labdából.
  •  Fontos, hogy minden dobást és ütést célra végeztessünk, így a gyermeknek 

már ilyenkor is oda kell figyelnie a labda irányítására.

 2.

 3.

 1.

 2.
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lábmunka
 •  A helyes lépéstávolság kialakítására érdemes segédcsíkokat, lábnyomokat leragasz-

tani. Ezzel a módszerrel a különböző lépéseknél alkalmazott lábfejtartást is kitudjuk 
alakítani.

 •  Fontos, hogy a gyermek ne elugrást hanem felugrást gyakoroljon,mert ez később 
döntő jelentőségű lesz az ütés sikerességének tekintetében.

  •  Felugrások fallal szemben (közel a falhoz), helyből, 1-2-3 ütőlépésből.
  •  Adott pontról felugrás, és erre a pontra visszaérkezés 1-2-3 ütőlépésből.
  •  Zsámolyra felugrások ütőrálépésből.

kar és lábmunka összekapcsolása
 •  Edző által tartott, vagy ütőgépbe helyezett labda ütése 1-2-3 ütőrálépésből.
 •  Edző által dobott labdához igazodás
 •  Folyamatos edzői hibajavítás, segítség

támadás taktikája/stratégiája
Mindegyik támadási módszerrel (kosárérintés, légikosár, ejtés, pörgetés) el lehet kezdeni 
tanítani a gyerekeket a tudatos pontszerzésre való törekvésre, hogy ne csak „szabadul-
janak” a labdától, hanem keressék azokat a helyeket az ellenfél térfelén, ahol nagyobb 
százalékban fog leesni a labda. Meg kell tanítanunk a gyerekeket „látni” a pályán. A nyi-
tás stratégiájához hasonlóan itt is többféle taktikát alkalmazhatunk, ugyanis a szabályok 
értelmében (nem lehet a nyitás után pozíciókat váltani) fix pozíciók és fix gyerekek lesz-
nek az ellenfél térfelén. Az edzőnek/testnevelőnek kell segítenie a saját játékosait abban, 
hogy az ellenfél játszik-e valamilyen védekezési rendszert és ez alapján érdemes a táma-
dási stratégiákat meghatározni:

 Nehezen kivédekezhető helyek támadása (rajz): edzésen a kijelölt helyekre törté-
nő támadások gyakorlása. Tudni kell különbséget tenni rendszert játszó csapat és 
rendszert nem játszó csapat elleni támadások között.

Közös felelősségű helyek támadása (két fogadó közé).  

Egy bizonyos játékosra történő támadás (a leggyengébb védekezőre támadás).

Egy bizonyos játékosra nem támadás (a legügyesebb játékost minél jobban kihagy-
ni a játékból).

Gyors támadások tanítása (lapos, szúrt labdák).

Játék közben (labdamenet közben) mondani a gyerekeknek, hogy hová támadjanak.

 4.

 5.

 6.

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.
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3.

2.

1.

2.

3. 1.

3.

2.

1.

2.

3. 1.

Támadási helyek rendszert játszó 
csapat esetén a.

Támadási helyek rendszert nem játszó 
csapat esetén b.

mezőnyvédekezés

A folytonos játék nagyon fontos és rendkívül mozgalmas eleme a mezőnyvédekezés. 
Amint lezajlik a nyitásfogadásból kialakult akció, és ez nem jár pontszerzéssel a támadó 
csapatnak rögtön védekezési pozícióba kell helyezkednie. Ez a játékelem nagyon nagy 
figyelmet és fegyelmet igényel, rengeteg mozgással és kiváló szervezettséggel lehet ha-
tékonnyá tenni, de ez a befektetett munka megtérül a játék során. A jól előkészített 
védekezés nagyobb számban jár sikeres végrehajtással, ami önbizalmat ad a védekező 
csapatnak, és elbizonytalanítja az ellenfél támadóit. Ezért nagyon nagy hangsúlyt kell 
fektetni mind a technika tanítására, mind a védekezési rendszer megismertetésére, ki-
alakítására. Nagyon fontos azonban tudni, hogy ez az a játékelem, ahol a sok mozgás-
nak és a motiváltságnak óriási szerepe van a sikeresség terén.
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védekező alaphelyzet
Védekező alaphelyzet (kiinduló helyzet): A test előredől, lábak vállszélesnél széle-
sebb terpeszállásban, sarkak enyhén elemelve a talajtól. A karok a test előtt-mellett  
könyökben hajlítva, tenyerek felfelé néznek. A tekintet végig a labdán, mert a folyamatos  
kontroll sokat segít a helyezkedésben, a labda várható helyének elővételezésében. 

megközelítési módok
 • futás
 • oldallépés
 • keresztlépés
 • step-hop lépés

A védekezést a már korábban ismer-
tetett alapérintések két formájával, az 
alkar- illetve a kosárérintéssel végzik. 
Azonban előfordulnak extrém esetek, 
amikor reflexmezőnyözésre van szük-
ség, azonban ezekre majd az idősebb 
korosztályok elemzésénél térünk ki 
részletesebben. A legfontosabb ennél 
a korosztálynál, hogy az alaptechniká-
kat a lehető legpontosabban sajátít-
sák el a gyermekek és ezt minél többet 
gyakorolják.

 1.

 2.
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talaj közeli védekezés
Gurulás:

A gurulás az a technikai elem, amelyet akkor alkalmazunk, amikor a lábbal történő iga-
zodás már nem elég ahhoz, hogy a labdát a megfelelő helyre játsszuk. Elsősorban a női 
mezőnyben fordul elő, a férfiak inkább a vetődést alkalmazzák szívesebben.
Két fajta gurulást különböztetünk meg:

 • szélességi tengely körüli forgás
 • hossztengely körüli forgás

Manapság inkább ez utóbbit tanítják, mert így a mozgás közben nem kerülünk háttal a 
hálónak és a labdamenetet folyamatosan szemmel tudjuk tartani, és emellett könnyen 
elsajátítható is.

Végrehajtás:

Az alaphelyzetből a labda várható irányába eső lábbal indítjuk a mozgást. A súlypont 
süllyesztését már ekkor meg kell kezdeni. Nagyon fontos, hogy a súlypont süllyesztése-
kor a játékos a labda irányába történő lépést megnyújtsa. A testsúly áthelyeződik az elől 
lévő lábra, a hátul lévő láb pedig teljesen kinyúlik, a játékos készül az elrugaszkodáshoz. 
Karok előkészülnek az érintéshez. A gurulás leglátványosabb része az, amikor az elől 
lévő lábról elrugaszkodva repülő fázisban megtörténik a labda mentése. A játékosnak a 
labda megjátszása után a keze fog először a talajra érkezni. A test szinte teljesen nyújtva 
a talaj fölött repül. A talajra érkezés a kilépő lábbal megegyező irányban a játékos olda-
lára történik. A hossztengely körüli forgást viszont az ellenkező oldalra kezdjük a labda 
mentése után a háton keresztül. A forgást a térd felhúzásával gyorsítjuk. A mozgás be-
fejezéseképpen, a játékos kézzel letámaszkodik a talajra és karnyújtással feltolja magát 
támaszba, majd térdnyújtással felemelkedik újra alaphelyzetbe.

Vetődés:

A fiúk/férfiak által használt talaj közeli védekezési forma, amelynek tanítása főként a ta-
lajra érkezéstől való félelem miatt lehet némiképpen komplikált. Ezért nagyon fontos a 
fokozatos felépítés, és a játékokkal történő előkészítés (fekvések, csúszások, mászások 
használata). Emellett fontos a karok és a vállöv megerősítése, hiszen a felsővégtagnak 
jelentős szerepe van a test fékezésében.

 3.

 3.1.

 3.2.

 3.1.1.
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Végrehajtás:

A vetődést a távoli labdák mentésére használjuk. A játékos az érkező labda irányába 
eső lábbal indítja a kilépést, a súlypontját mélyebbre viszi, miközben tekintetét folyama-
tosan a labdán tartja. A törzs előredől, a játékos súlypontja megelőzi a térdek vonalát. 
A támaszkodó láb térdben mélyen hajlított, előfeszült állapotban van, hogy megkezdje 
az elrugaszkodást az érkező labda irányába. Nagyon fontos, hogy a test minél közelebb 
kerüljön a talajhoz, ezzel is csökkentve a leérkezés erejét.

Repülési fázis:

 • A támaszkodó láb gyors térdnyújtással elrugaszkodik a talajról, a másik láb felfelé rúg.
 • Tekintet a labdán, karok és kezek előkészülnek az érintésre.

Az érintés pillanatában az egész test a levegőben van, a törzs párhuzamos a talajjal.  
A játékos alkarral felüti a labdát. A labdamentés után a kezek érkeznek először vissza a 
talajra. A törzs ívben hajlik, a fej megemelt, hogy az áll ne ütődjön le a talajra. A karok és 
a váll izomzatának segítségével, és a karok folyamatos hajlításával fékezik a test lendü-
letét majd a domborított mellkas éri el a talajt. 

A kezek segítségével a játékos kicsúszik előre hason, lefékezve a vetődés lendületét.

előforduló hibák
Lásd a nyitásfogadás rész alapállás, alkarérintés és kosárérintés részénél.

 • Gurulás:
  •  a játékos túl magasról kezdi a mozdulatsort és emiatt megüti magát;
  •  nem az irányba eső lábbal történik a kilépés, hanem keresztlépéssel kezdi  

a mozgást;
  •  a játékos lerakja a térdét, amivel kevesebb esélye lesz a labda elérésére;
  •  túl korai letámaszkodás kézzel, ami megakasztja a mozdulatsort, illetve megne-

hezíti az érintést;
  •  a játékos nem tud mindkét irányba gurulni.

 • Vetődés:
  •  a játékos túl magasról kezdi a mozdulatsort és emiatt megüti magát;
  •  a játékos lerakja a térdét, amivel megállítja a lendületet;
  •  a játékos nem emeli meg a fejét, így beüti az állát a talajba.

 3.2.1.

 4.
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védekezési stratégia
A támadás fejezetben rajzolt támadási helyek rajzon jól látható, hogy amelyik csapat 
nem játszik védekezési rendszert, annak sokkal nehezebb dolga van az áttett labdák 
bejátszásánál. A szupermini korosztályban a felemelt háló miatt (224-230 cm) a sánc és 
sánc mögötti védekezés tanítására még nincs szükség.

Kétfajta védekezési rendszert is taníthatunk az alapján, hogy mit játszik az ellenfél.

 A védekezési rendszert játszó csapat hálónál lévő 2-es játékosa követi az ellenfél 
térfelén lévő labda mozgását, azaz mindig szemben a hálóval (kb 1,5m távolságra 
a hálótól) ott van, ahol a labda és a rövid labdák megjátszásáért felelős. A másik 
két játékos pedig az alábbi rajzon megjelölt helyekre végez mozgást: fehér pozíci-
ókból a pirosba történik a mozgás.

Az 1-es és 3-as játékosok csak kis mozgásokat végeznek, vállal az ellenfél támadó játé-
kosa felé fordulnak.

Alkalmazhatunk még egy másik fajta védekezési rendszert is:

Ekkor elsősorban a rövid labdák védekezése kerül előtérbe (ebben a korban még nem 
biztos, hogy a gyerekek tudnak hosszú, 6-7m-es labdákkal támadni).
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