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I. fejezet

Bevezető
Írta Helgi Thorsteinsson, szakmai és fejlesztési igazgató

Az FIVB (Fédération Internationale de Volleyball – Nemzetközi Röplabdaszövetség)

Az FIVB, a röplabda- és a strandröplabdasport nemzetközi irányítótestülete 1947. április 20-án, Párizsban alapult nonprofit 
szervezetként azzal a céllal, hogy világszerte fejlessze a sportágat nemzetközi versenyek, kurzusok és szemináriumok levezénylé-
sével, illetve szervezésével, valamint egyéb oktatási tevékenységek támogatásával. Mindez öt konföderáció és 220 nemzeti szö-
vetség, valamint számos egyéb érintett folyamatos széles körű közreműködése révén valósul meg. Az FIVB 1984 óta bejegyzett 
szervezet Svájcban, székhelyét ekkor Lausanne-ba helyezte át.

5

I. fejezet - Bevezető



Az alapok megteremtése

A röplabda sportolói fejlesztésének egyik legkritikusabb mozzanata ahhoz köthető, hogy számos nemzeti szövetségnek nin-
csenek meg a forrásai ahhoz, hogy megszervezze a sportéletet és az edzői struktúrát, sőt, bizonyos országokban nem is létezik 
ilyen szervezet. Az FIVB-hez csatlakozott 220 nemzeti szövetség más-más körülményekkel néz szembe, és a köztük lévő kul-
turális különbségek is igen nagyok. Ennek eredményeképpen nagy igény mutatkozik a röplabda területén nyújtott képzések 
iránt, mint ahogy a számok is mutatják: az elmúlt öt évben az FIVB az öt kontinens összesen több mint 3500 edzője számára 
biztosított képzést. Az FIVB fejlesztési filozófiája e tények mentén határozza meg alapvető célkitűzéseit, és ad teret a nemzeti 
szövetségeknek saját edzői struktúrájuk kifejlesztésében, mindeközben támogatja az edzők, valamint az amatőr és hivatásos 
sportolók képzését igény szerint indított edzői kurzusokkal és szakmai szemináriumokkal, amelyeket magasan képzett nemzet-
közi oktatók tartanak meg. A sport iránt elkötelezett személyek összefogása és azon széles körű együttműködés nélkül, amely az 
FIVB, a konföderációk és a nemzeti szövetségek közt fennáll, ilyen teljesítmények nem jöhetnének létre.

Éppen ezért nyilvánvaló, hogy a nemzeti szövetségeknek reális terveket kell felállítaniuk a jövőre nézve – beleértve a sportolók 
fejlesztését és a csapatok versenyeztetését –, amelyekben képzett edzők fokozzák a sportteljesítményt, változatos, országos és 
nemzetközi szintű programok folyamán. Ennélfogva fontos hangsúlyozni, hogy képzett edzőkre van szükség már a legalsó 
szinten, mivel a tömegsport bázisából emelkednek ki a jövő tehetségei.

Fejlesztés alulról építkezve

A FIVB erőteljes kezdeményezéseket tett az alulról építkező stratégiák támogatására és népszerűsítésére a tömegröplabda beve-
zetésével és különösen a Volley All fesztivál életre hívásával, amely betöltötte a szakadékot az élsport és a legalsó szintek közt.

2006 óta a Volley All fesztivál koncepciója számos nemzeti szövetség támogatását elnyerte, és az elmúlt három évben további 
erős fellendülést mutatott, a feljegyzések szerint ugyanis több mint egymillióra emelkedett a teljes résztvevőszám.
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Oktatási segédanyagok

Az FIVB az elmúlt néhány év során új tananyagok kifejlesztésébe fektetett be, és az új forrásokat elérhetővé tette az interneten 
és a saját weboldalán. A szervezet edzőkkel szemben támasztott elvárása, hogy hasznosítsák ezeket az anyagokat, amelyek a 
világ legjobb röplabdajátékosainak jó gyakorlataiból merítenek, és nyílt forrású segédanyagokban érhetőek el az FIVB szakmai 
weboldalán a nemzeti szövetségek, a játékosok és az edzők számára. Ezek az anyagok adják jelenleg a röplabdaoktatás alapját az 
FIVB edzőkurzusain. A források elérhetőek az FIVB weboldalán a következő webhelyeken:

–  http://www.fivb.org/en/technical/worldchampionships/men/2010/
–  http://www.fivb.org/en/technical/worldchampionships/women/2010/
–  http://www.fivb.org/en/technical/junior/men/2009/
–  http://www.fivb.org/en/technical/junior/women/2009/
–  http://www.fivb.org/en/technical/youth/men/2009/
–  http://www.fivb.org/en/technical/olympics/2008/men/
–  http://www.fivb.org/en/technical/olympics/2008/women/
–  http://www.fivb.org/en/technical/worldchampionships/men/2006/
–  http://www.fivb.org/en/technical/worldchampionships/women/2006/

A Cool, az FIVB új kampánya a fiatalokat ösztönzi röplabdázásra és strandröplabdázásra. A Cool Volley egy kezdeményező 
szemléletű segédanyag, amely a szövetségek utánpótlás-toborzási programjait támogatja országos szinten. Bármelyik szövetség 
letöltheti a Cool Volley teljes kampányanyagát, és saját igényeihez, illetve céljaihoz igazíthatja azt. A Cool Volley a röplabdát 
egyszerű, szórakoztató és versenyszellemű játékként mutatja be.

A részletes oktatási segédanyag az FIVB weboldalán érhető el és letölthető a következő webhelyről:
Az FIVB weboldalán az iskolai röplabdáról szóló széles körű segédanyagok és jó gyakorlatokból vett példák is találhatóak, 
amelyek változatos bemutatásáról a nemzeti szövetségek szakértői gondoskodnak (oktatóvideók és PowerPoint diavetítések):

A fenti segédanyagok az elektronikus tankönyvtárunk részét képezik, és ezeket használják az FIVB-kurzusok alkalmával is. Az 
elektronikus tankönyvtár a felmerülő igényekkel összhangban folyamatosan és gyors ütemben fejlődik és bővül.

http://www.fivb.org/en/development/cool_volley.asp

http://www.fivb.org/en/programmes/schoolvolleyball/presentedmaterial.asp
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220 csatlakozó nemzeti szövetség

A röplabda ma a nagy nemzetközi sportágak egyike: az FIVB-nek 220 nemzeti szövetség a tagja. Ez az igazán egyedülálló sport 
igény szerint könnyen alakítható számtalan kül- és beltéri körülményhez. Ezért nem meglepő, hogy a röplabda és a strandröp-
labda ideális sport bármely korosztály számára, hiszen szórakoztató és elsajátítása egyszerű.  Kevés kelléket és felszerelést kíván 
meg, csapatszellemet teremt, remek kikapcsolódást biztosít, és férfiak és nők egyaránt játszhatják.

A röplabdának és annak minden válfajának (röplabda, strandröplabda, parkröplabda, utánpótlás-röplabda, miniröplabda és 
iskolai röplabda) nemzetközi irányítótestületeként az FIVB vezeti és ösztönzi a röplabda sportéletét és terjedését, emellett glo-
bális támogatóprogramokat kezdeményez és valósít meg a röplabdában.

Az FIVB öt konföderációja a következő: Ázsiai Röplabda-konföderáció (AVC), Afrikai Röplabda-konföderáció (CAVB), Euró-
pai Röplabda-konföderáció (CEV), Dél-Amerikai Röplabda-konföderáció (CSV), Észak- és Közép-Amerikai Röplabda-kon-
föderáció (NORCECA)

A 220 nemzeti szövetségi tag konföderációnként:

AVC (65 nemzeti szövetség)

Ország Bejegyzés 

Afganisztán 1980 

Amerikai Szamoa 1988 

Ausztrália 1968 

Banglades 1976 

Bhután 1984 

Bahrein 1976 

Brunei 1982 

Kambodzsa 1968 

Kínai Népközt. 1953 

Cook-szigetek 1992 

Fidzsi 1982 

Mikronézia 1996 

Guam 1976 

Hongkong 1959 

Indonézia 1959 

India 1951 

Irán 1959 

Irak 1959 

Jordánia 1970 

Japán 1951 

Kazahsztán 1992 

Kirgizisztán 1992

Ország Bejegyzés 

Kiribati Közt.  2000 

Korea 1959 

Szaúd-Arábiai Királyság 1964 

Kuvait 1964 

Laoszi N.D.K. 1968 

Libanon 1949 

Makaó 1986 

Malajzia 1964 

Maldív-szigetek 1984 

Mongólia 1957 

Marshall-szigetek 1992 

Mianmari Államszöv. Közt. 1961 

Nepál 1980 

Niue 1998 

Nauru 1998 

Új-Zéland 1970 

Ománi Szultánság 1978 

Pakisztán 1955 

Palau 1998 

Fülöp-szigetek 1951 

Palesztina 1980 

Pápua Új-Guinea 1988

Ország Bejegyzés 

Francia Polinézia  1998 

Koreai Népi Dem. Közt. 1955 

Katar 1974 

Saipan 1986 

Szamoa 1984 

Szingapúr 1965 

Salamon-szigetek 1990 

Srí Lanka 1955 

Szíria 1955 

Tonga 1987 

Thaiföldi Királyság 1964 

Tádzsikisztán 1992 

Türkmenisztán 1992 

Kelet-Timor 2004 

Kínai Köztársaság (Chinese Taipei) 1982 

Tuvalu 1992 

Egyesült Arab Emirátusok 1976 

Üzbegisztán 1992 

Vanuatu 1986 

Vietnam 1961 

Jemen 1970
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CAVB (53 nemzeti szövetség)

CEV (55 nemzeti szövetség)

Ország Bejegyzés 

Algéria 1976 

Angola 1978 

Burundi 1992 

Benin 1964 

Botswana 1988 

Burkina Faso 1964 

Közép-Afrikai Köztársaság 1964 

Kongói Köztársaság 1964 

Csád 1964 

Elefántcsontpart 1964 

Kamerun 1964 

Kongói Demokratikus Köztársaság 1964 

Comore-szigeteki Unió 1982 

Zöld-foki Köztársaság 1988 

Dzsibuti 1984 

Egyiptom 1947 

Eritrea 1998 

Etiópia 1955

Ország Bejegyzés 

Albánia 1949 

Andorrai Fejedelemség 1987 

Örményország 1992 

Ausztria 1953 

Azerbajdzsán 1992 

Fehéroroszország 1992 

Belgium 1947 

Bosznia-Hercegovina 1992 

Bulgária 1949 

Horvátország 1992 

Ciprus 1980 

Csehország 1947 

Dánia 1955 

Anglia 1964 

Észtország 1992 

Feröer 1978 

Finnország 1957 

Franciaország 1947 

Georgia 1992

Ország Bejegyzés 

Gabon 1965 

Gambia 1972 

Bissau-Guinea 1992 

Egyenlítői-Guinea 1992 

Ghána 1961 

Guinea 1961 

Kenya 1964 

Líbia 1968 

Libéria 1987 

Lesotho 1992 

Madagaszkár 1964 

Marokkó 1959 

Malawi 1984 

Mali 1964 

Mozambik 1978 

Mauritius 1959 

Mauritániai Iszlám Közt. 1964 

Namíbia 1991

Ország Bejegyzés 

Montenegró 2006 

Hollandia 1947 

Norvégia 1949 

Lengyelország 1947 

Portugália 1947 

Románia 1947 

Oroszország 1992 

San Marino 1987 

Skócia 1970 

Szerbia 1947 

Szlovákia 1993 

Szlovénia 1992 

Spanyolország 1953 

Svédország 1961 

Svájc 1957 

Törökország 1949 

Ukrajna 1992 

Wales 1989

Ország Bejegyzés 

Nigéria 1972 

Niger 1964 

Dél-Afrikai Közt. 1992 

Ruanda 1978 

Szenegál 1961 

Seychelle-szigetek 1982 

Sierra Leone 1992 

Szomália 1972 

São Tomé és Príncipe 1984 

Szudán 1972 

Szváziföld 1984 

Tanzánia 1984 

Togo 1968 

Tunézia 1957 

Uganda 1982 

Zambia 1970 

Zimbabwe 1982

Ország Bejegyzés 

Németország 1957 

Gibraltár 1984 

Görögország 1951 

Grönland 1998 

Magyarország 1947 

Izland 1974 

Írország 1982 

Észak-Írország 1982 

Izrael 1953 

Olaszország 1947 

Lettország 1992 

Liechtenstein 1978 

Litvánia 1992 

Luxemburg 1951 

Macedónia 1993 

Máltai Köztársaság 1984 

Moldova 1992 

Monacói Hercegség 1988
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CSV (12 nemzeti szövetség)

Ország Bejegyzés 

Argentína 1951 

Bolívia 1966 

Brazília 1947 

Chile 1959

Ország Bejegyzés 

Kolumbia 1955 

Ecuador 1951 

Francia Guyana 1997 

Guyana 1966

Ország Bejegyzés 

Paraguay 1955 

Peru 1955 

Uruguay 1947 

Venezuela 1951

Norceca (35 nemzeti szövetség)

Ország Bejegyzés 

Anguillia 1992 

Holland Antillák 1955 

Antigua és Barbuda 1986 

Aruba 1986 

Bahama-szigetek 1968 

Barbados 1988 

Bermuda 1984 

Belize 1984 

Kanada 1959 

Kajmán-szigetek 1976 

Costa Rica 1970 

Kuba 1955

Ország Bejegyzés 

Dominikai Közösség 1992 

Dominikai Köztársaság 1955 

Salvador 1964 

Guadeloupe 1992 

Grenada 1989 

Guatemala 1951 

Haiti 1959 

Honduras 1974 

Virgin-szigetek 1966 

Brit Virgin-szigetek 1980 

Jamaica 1961 

Saint Lucia 1986

Ország Bejegyzés 

Mexikó 1955 

Montserrat 2006 

Martinique 1992 

Nicaragua 1980 

Panama 1968 

Puerto Rico 1959 

Saint Kitts és Nevis 1988 

Suriname 1976 

Trinidad és Tobago 1964 

Amerikai Egyesült Államok 1947 

Saint Vincent és a 1987
Grenadine-szigetek
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Az FIVB története

Az alapítás

A röplabda első száz évének minden bizonnyal egyik legmeghatározóbb pillanata az FIVB (Fédération Internationale de Vol-
leyball) megalapítása volt: 1947 áprilisában 14 ország (Belgium, Brazília, Csehszlovákia, Egyiptom, Franciaország, Hollandia, 
Jugoszlávia, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Portugália, Románia, Uruguay és az USA) képviselői gyűltek össze 
Párizsban, és a francia Paul Libaud vezetésével létrehozták a szövetséget. Libaud-t, aki akkor a francia szövetség elnöke volt, 
megválasztották az FIVB első elnökének. A központot Párizsba helyezték, és ott is maradt 37 évig, amíg 1984-ben a mexikói 
Dr. Rubén Acosta át nem vette az elnökséget Libaud-tól.

 
 
Az FIVB első világbajnokságai
 
Az első férfi világbajnokságot 1949-ben rendezték, 
1952-ben pedig lebonyolításra került az első női vi-
lágbajnokság is, és a röplabdasportban azóta is ezek 
maradtak a legfontosabb események az olimpiai játé-
kok mellett, ahol pedig 1964-ben szerepelt először a 
sportág. A világverseny azonnal nagy lelkesedést vál-
tott ki, és az FIVB-hez csatlakozott nemzeti szövetsé-
gek játékosainak száma ugrásszerű növekedésnek in-
dult.  Mindenütt kitört a röplabdaláz, és futótűzként 
terjedt. Az FIVB által támogatott események száma 
megsokszorozódott.
 
 
 
 

Olimpia
 
Az 1959-es müncheni NOB-gyűlésen elért presztízs tanúságaként a röp-
labdát olimpiai sportággá választották. Az első röplabdás játékokon, az 
1964-es tokiói olimpián tíz férfi és hat női csapat vett részt, az aranyér-
meket pedig a japán női és a szovjet férfi válogatott nyerte el. Követke-
zésképpen a játékok után nem sokkal a röplabda-jelenség Japánban is 
felütötte a fejét. Harminckét évvel később, az atlantai játékokon a strand-
röplabda, a világ egyik leggyorsabban terjedő sportja is megkezdte olim-
piai pályafutását mint a röplabda sikeres második változata. A röplabda és 
a strandröplabda elsöprő sikerrel szerepelt a 2004-es athéni és a 2008-as 
pekingi olimpián, a két legsikeresebb sportág rangját szerezve meg.
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A világkupa

Lengyelország adott otthont az első férfi röplabda-világkupának 1965-ben, ezt követte az uruguayi rendezésű női világkupa 
1973-ban. Az első két férfi világkupa és az első női világkupa után Japán adott új lendületet mindkét nem világversenyének 
azzal, hogy megrendezte a harmadik, illetőleg a második alkalmukat 1977-ben. Ettől kezdve mind a mai napig a Fuji Television 
által szponzorált, négyévente megrendezésre kerülő világkupa a sport jelentős eseményének számít, és három csapat kvalifiká-
cióját biztosítja az olimpiai játékokra.

A taglétszám emelkedése

Az FIVB 14 országos alapítói taglétszámáról 1955-ben 45-re, 1964-ben 89-re és 1968-ban 101-re nőtt az öt kontinensről érke-
ző csatlakozók száma: 25 európai, 25 ázsiai, 25 afrikai, 11 dél-amerikai és 15 NORCECA (észak- és közép-amerikai, valamint 
karibi) taggal bővült a világszövetség. Jelenleg a világszövetség 220 nemzeti szövetségi tagot számlál, ebből 53 Afrikából, 65 
Ázsiából, 55 Európából, 35 a NORCECA-ból és 12 Dél-Amerikából csatlakozott.
 
 
Dr. Rubén Acosta átveszi 
Paul Libaud helyét az elnöki poszton
 
Az FIVB történetének egyik nagy fordulópontja 1984-ben jött el, 
amikor elnöke, az akkor nyolcvanas éveiben járó Paul Libaud – aki 
óriási elismerésnek örvendett a világszövetség megalapításának és 
annak jelentős tényezővé emelésének köszönhetően – 37 év után 
lemondott vezető pozíciójáról. Libaud helyére Dr. Rubén Acostát 
választották meg elnöknek a Long Beach-i világkongresszuson,  
Kaliforniában.
 
 
A székhely áthelyezése

Ugyanazon évben az FIVB a központját a svájci Lausanne-ba helyezte át, közelebb kerülve ezzel a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottsághoz és csodás új bázis teremtve meg ezzel a sportág támogatására az öt kontinens világversenyein (Ázsiában, Afrikában, 
Európában, Dél-Amerikában és a NORCECA területén).
 
 

Hogyan faragtak a játékból 
látványos tévéműsort?
 
Ez idő tájt a röplabdajáték számos mó-
dosításon esett át. Felmerült az igény, 
hogy a sport televíziós programként is 
látványossá, élvezhetővé váljon, és így 
több szurkolót és szponzort vonzzon 
magához. E célból 1998-ban jelentős 
változásokat vezettek be a játékban: a 
labdamenet-pont rendszert, a liberó 
pozíciót és azt a szabályt, miszerint a 
nyitást első kísérletre végre kell hajta-
ni. Számos egyéb szabályváltoztatással 
együtt mindez meghozta a kívánt ered-
ményt.
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Vezetői változás 2008-ban
 
Az FIVB történetének harmadik elnöke a kínai 
Csicsung Vej lett, miután a 31. világkongresz-
szuson, Dubajban közfelkiáltással őt válasz-
tották meg a 24 éves elnöki pályafutása után 
nyugalomba vonuló Dr. Rubén Acosta helyére. 
A 2012-es választásig elnöklő Vej azonnal új 
fejlesztési területet vett fel az FIVB agendájába, 
nevesül a nemzeti szövetségek és a konföderáci-
ók tevékenységeinek, valamint a röplabdasport 
terjesztésének kiemelt támogatását világszerte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az új irány
 
Az FIVB történetének bármely más événél töb-
bet fektetett be fejlesztésbe 2010-ben azzal, hogy 
a konföderációknak a nemzeti szövetségek támo-
gatására kiutalt pénzügyi forrásait megemelte.  
Az új kezdeményezés legfőbb célja a legalsó szin-
tek fokozott fejlesztése, hiszen ez hosszú távon 
a világon mindenütt a röplabdasport hasznára 
válik majd.

2010-ben az FIVB ígéretet tett arra, hogy a jövő-
ben többet fektet be fejlesztésbe mind pénzügyi-
leg, mind egyéb forrásait tekintve. Létrejött egy 
úttörő célú fejlesztési alap is, amely az FIVB irá-
nyításával és a NOB Olimpiai Szolidaritás Prog-
ramjával összhangban működik, és amelynél az 
FIVB bármely csatlakozott nemzeti szövetségé-
nek megvan a lehetősége arra, hogy projekteket 
javasoljon finanszírozásra kontinentális konföde-
rációján keresztül.
 
 
A jelen és a jövő
 
A 220 nemzeti szövetségi taggal rendelkező FIVB szabályozza, vezeti és támogatja a röplabda és a strandröplabda minden for-
máját világszerte rendezett versenyeivel, így a világbajnokság, a világliga, a World Grand Prix, a világkupa, a Grand Champions 
Kupa, a klubvilágbajnokság, a SWATCH FIVB Word Tour, a SWATCH FIVB Világbajnokság, a strandröplabda kontinentális, 
valamint világkupája, junior és ifjúsági versenyek és, természetesen, a röplabda olimpiai megmérettetéseinek lebonyolításával.
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A röplabda története
 
 
Történelmi kezdetek
 
A New York államban született William G. Morgant (1870-1942) a tör-
ténelem a röplabda feltalálójaként tartja számon, a sportnak ő eredetileg a 
„Mintonette” nevet adta.

Az ifjú Morgan a YMCA (Fiatal Katolikus Férfiak Szövetsége) springfiel-
di főiskoláján végezte felsőfokú tanulmányait, ahol találkozott James Na-
ismithtel is, aki 1881-ben feltalálta a kosárladbát. Végzés után Morgan első 
évét az auburni YMCA-nél töltötte (Maine), majd 1895 nyarán átköltözött 
a holyoke-i YMCA-hez Massachusettsbe, ahol testnevelési igazgatói posztot 
töltött be. E minőségében lehetősége nyílt testedzési programok és sportfog-
lalkozások széles körét létrehozni, továbbfejleszteni és vezetni felnőtt férfiak 
számára.

Vezetői munkáját nagy lelkesedéssel fogadták, és csoportjainak létszáma 
nőttön-nőtt. Felismerte, hogy programjai további színesítéséhez szüksége 
lenne valamilyen új rekreációs versenysportra. Az éppen fejlődésnek induló 
kosárlabda, úgy tűnt, hogy illik a fiatal férfiakhoz, ám az idősebbek kedvéért 
találni kellett egy kevésbé agresszív és intenzív alternatívát.
 
Morgannek ez idő tájt nem volt tudomása a röplabdához hasonló játékról, 
amely eligazíthatta volna, így azt a saját sportedző módszerei és a YMCA 
tornatermében szerzett gyakorlati tapasztalatai alapján fejlesztette ki. Első 
kísérleteiről így beszélt: „A megfelelő játék után kutatva eszembe jutott a tenisz, amely azonban ütőket, labdákat, hálót és egyéb 
felszereléseket kíván meg, így ki is húztam a listáról, viszont a háló jó ötletnek tűnt. Felemeltük a földtől nagyjából 6 láb 6 inch 
magasra (1,98 m), éppen valamivel az átlagos férfi feje fölé. Kellett még labda is, és azok között, amiket kipróbáltunk, volt 
például kosárlabdabelső, ám ez túl könnyűnek bizonyult, és túl lassan repült. Ezért hát kipróbáltuk magát a kosárlabdát, amely 
azonban túl nagy volt és túl nehéz.”

 
Végül Morgan felkérte az A. G. Spalding & Bros. vállala-
tot, hogy készítsenek számára labdát, amit meg is tettek 
egy Chipopeehoz közeli gyárukban, Massachusettsben. 
Elégedettek voltak az eredménnyel: a labda bőrkülsőjébe 
gumiből készült belsőt helyeztek, az egész átmérője 25-27 
inch között mozgott (63,5, illetve 68,6 cm), a súlya pedig 
9-12 uncia közé esett (252 g, illetve 336 g).

Morgan megkérte két hoyoke-i barátját, dr. Frank Woo-
dot és John Lynchet, hogy (a javaslatai alapján) vázolják 
fel a játék alapkoncepcióját, valamint az első tíz szabályt.

1896 elején a springfieldi YMCA-főiskolán konferenciát 
rendeztek, ahol összegyűlt a YMCA összes testnevelési 
igazgatója. Dr. Luther Halsey Gulick, a hivatásos test-
nevelőképző iskola igazgatója (és egyben a YMCA nem-
zetközi bizottsága testnevelésügyi osztályának igazgatója) 
felkérte Morgant, hogy tartson bemutatót a játékról a 
főiskola új stadionjában. Morgan két öttagú csapatot (és 
néhány lelkes szurkolót) vitt el magával Springfieldbe, 
hogy megtartsa a bemutatót a konferencia részvevőinek 
a keleti tornateremben. Az egyik csapat kapitánya J. J. 
Curran volt, a másik élén John Lynch állt, akik Hoyoke 
polgármestere, illetve tűzoltóbrigád-vezetője voltak.
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Morgan kifejtette, hogy az új játékot torna- és edzőtermekre tervezték, ámde kültéren is lehet játszani. A csapattagok száma 
korlátlan, és a játék célja a labda háló feletti folyamatos mozgatása a levegőben egyik térfélről a másikra.

A bemutató és Morgan magyarázatai nyomán Alfred T. Halstead professzor felhívta a figyelmet a pályán látható cselekmény 
jellegére, a labda repülésére, és ezek alapján a „Mintonette” név helyett a „Volley Ball”-t javasolta. Az új nevet Morgan és a kon-
ferencia elfogadta. (Érdekes adalék, hogy a név ilyen formában élt tovább éveken át egy 1952-es apró változtatásig, amikor is az 
USVBA adminisztratív bizottsága megszavazta, hogy a nevet azontúl egy szóként betűzzék, „Volleyball”-ként – mindamellett 
az USVBA megtartotta a korábbi névből származó betűszót a United States Volleyball Association jelölésére).

Morgan elmagyarázta a szabályokat, aztán tovább dolgozott rajtuk, majd átadott egy kézzel írott példányt a YMCA testnevelési 
igazgatói konferenciájának a játék szabálykönyvéről és fejlesztéséről. Bizottságot állítottak fel, amely tanulmányozta a szabályo-
kat, és javaslatokat tett a játék népszerűsítésének és oktatásának módozataira.

Az új játékról és szabályairól rövid beszámoló jelent meg a Physical Education 1896. júliusi számában, a szabályok továbbá 
bekerültek az észak-amerikai YMCA sportligájának első hivatalos, 1897-es kézikönyvébe.
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A röplabda meghódítja a világot

Különösen két felsőfokú testnevelési szakintézmény ösztönzésére – a Springfieldi Főiskoláéra Massachusettsben és a chicagói 
George Williams Főiskoláéra (ma Downers Grove-ban, Illinoisban található) – a YMCA testnevelési igazgatói minden egyesü-
letükben meghonosították a röplabdát az Egyesült Államokban, Kanadában (1900-ban Kanada lett az első ország, amely átvette 
a játékot) és számos más országban: Elwood S. Brown a Fülöp-szigeteken (1910), J. Howard Crocker Kínában, Franklin H. 
Brown Japánban (1908), dr. J.H. Gray Mianmarban, Kínában és Indiában, valamint sokan mások Mexikóban, Dél-Ameriká-
ban, Európában és afrikai országokban.

1913-ra a röplabda ázsiai fejlődése biztosítottá vált, mert abban az évben a sportot felvették a Manilában megrendezett első 
Távol-Keleti Játékok programjába. Érdemes megjegyezni, hogy Ázsiában a röplabdát hosszú időn át a „Brown-szabályok” sze-
rint játszották, ami sok egyéb eltérés mellett azt jelentette, hogy egyszerre 16 játékos tartózkodott a pályán (a nagyobb részvétel 
végett).

A röplabdasport egyesült államokbeli fejlődéséről 1916-ban egy Robert C. Cubbon által jegyzett cikk is beszámolt a Spalding 
Volleyball Guide-ban. Cubbon a cikkében úgy becsülte, hogy a röplabdázók száma addigra elérte a 200 000-es összlétszámot, a 
következő eloszlás szerint: 70 000 a YMCA-ben (fiúk, fiatal és idősebb férfiak); 50 000 a YWCA-ben (lányok és nők); 25 000 az 
iskolákban (fiúk és lányok); és 10 000 a főiskolákon (fiatal férfiak).

1916-ban a YMCA elérte, hogy a nagy befolyású NCAA (Amerikai Főiskolai Atlétikai Szövetség) közzétegye a röplabda szabá-
lyait, és cikksorozatot jelentessen meg a sportágról, és ez nagymértékben hozzájárult a sport gyors ütemű terjedéséhez a főiskolai 
hallgatók körében. A csapatonkénti játékosszámot 1918-ban hatra csökkentették, 1922-ben pedig az engedélyezett labdaérinté-
sek számát rögzítették háromban.

Az 1930-as évek elejéig a röplabda javarészt szabadidős és rekreációs sportnak számított, és csak kevés nemzetközi esemény 
kötődött hozzá. A világ különböző pontjain eltérő szabályok voltak érvényben, ugyanakkor országos bajnokságokat sok helyen 
tartottak (többek közt Kelet-Európában, ahol a játék figyelemreméltó színvonalra emelkedett). A röplabda fokozatosan olyan 
versenysporttá vált, amely magas szintű fizikai és technikai teljesítményt kíván meg.
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II. fejezet

Az FIvB edzőI kurzusrendszere
Írta Jurij Csesznokov, az Edzői Bizottság korábbi elnöke (1933–2009)

Az FIVB minden tevékenysége voltaképpen arra irányul, 
hogy megteremtse a röplabdát mint „terméket”, vagyis hogy 
biztosítsa egy igen látványos sportshow kereteit, amely mind 
formájában, mind tartalmában megadja a helyszínen és a tévé 
előtt ülő nézőknek a háló feletti küzdelem borzongásának él-
vezetét.

A labda maradjon mozgásban! – az FIVB jelmondata hűen 
fejezi ki a játékunk értelmét.

E „termék” előállításához a játékosok és csapatok magas szín-
vonalára és versenyteljesítményére van szükség.

E követelmények teljesülése mögött álló kulcsfigura, és egy-
ben gyakran az egyetlen személy, aki felelősséggel tartozik 
az eredményekért: az edző. Az FIVB ezért kezeli az edzők  
gyakorlati munkáját és tudásszínvonaluk emelését kiemelt 
törődéssel.

Természetesen az ezzel kapcsolatos ügyek túlnyomó részét az 
egyes nemzeti szövetségek kompetenciájában kell megoldani, 
azok oktatási rendszere révén: az egyetemeken, a középiskolai 
sportéletben, a különböző szakintézményekben, a röplabdais-
kolákban, országosan meghirdetett kurzusokon, szemináriu-
mokon, módszertani segédanyagok összeállításával stb.

Ám a felsorolt országos szintű tevékenységek sok helyen erő-
sen korlátozottan vannak csak jelen. Azért, hogy az edzők 
felkészítése és képzése világszerte fejlett módszerekkel történ-
hessen, az FIVB megalkotta a saját felkészítő rendszerét. Ezt 
mutatjuk most be az itt következő öt pontban.
 
 
Az FIVB edzői kurzusai
 
E kurzusok alkotják az FIVB képzési koncepciójának magját. 
Három szintet különböztetünk meg bennük:

I. szint 92 munkaóra
 12 napos időtartam

II. szint 94 munkaóra
 13 napos időtartam

III. szint 56 munkaóra
 7 napos időtartam
 
 
 
 

Minden szintnek megvan a maga „filozófiája”. A röplabdáról 
szóló anyagok a következő fő témákra oszlanak: Hogyan kell 
játszani? (I. szint), Hogyan kell oktatni? (II. szint) és Hogyan 
kell edzeni? (III. szint). A program az egyes szinteken ezeket a 
kérdéseket fejti ki.

Fontos megjegyeznünk, hogy a III. szint kurzusai az FIVB 
képzési rendszerének csúcsát jelentik – mintegy „akadémiai 
kurzusok” –, s céljuk az, hogy a kortárs röplabda legújabb 
elgondolásait és újításait az élvonalbeli klubok és nemzeti 
válogatottak edzőivel, valamint az FIVB legjobb oktatóival 
megismertessék.

Az FIVB átlagosan 30 kurzust tart évente, 1000 résztvevővel.

A Röplabdasport Együttműködési Programja (Volleyball 
Cooperation Program) kurzusainak célja, hogy rendszeres 
röplabda-tevékenységet biztosítson a fiatalok új generációjá-
nak. E kurzusok is az FIVB oktatási palettáját bővítik.

Az FIVB edzői kurzusainak különlegessége, hogy azok kifeje-
zetten a röplabdasportban érintetteknek szólnak: edzőknek, 
oktatóknak, tornatanároknak és játékosoknak. Minden részt-
vevő megtalálja bennük a számára hasznos, kifejezetten gya-
korlati oldalú felhasználási módjait és/vagy saját, általánosabb 
érdeklődési területeit.

A kurzusok szervezésére, hivatalos ügymenetére és eljárásaira 
vonatkozó információkat az FIVB oktatóinak Működési kézi-
könyve (Operational Manual) rögzíti. A kurzusvezető köteles 
ezekről tájékoztatást nyújtani a részvevőknek, továbbá lehe-
tőséget biztosítani a kurzus folyamán az ez irányú kérdések 
feltevésére. A kézikönyv főbb témái:
–   A programok részletei és a tanórák időbeli eloszlása
–   Feltételek és kritériumok
–   Gyakorlati és írásbeli vizsgák
–   Kiadott bizonyítványok és oklevelek.

Az FIVB edzői kurzusainak három fő támogatói forrása van: 
az FIVB, az Olimpiai Szolidaritás Program (OS) és az érintett 
nemzeti szövetségek.
 
 
Szakmai szemináriumok
 
Bizonyos nemzeti szövetségek gyakorlati segítséget kértek 
olyan játékbeli akciókra vonatkozóan, mint a feladás, a center 
sáncolása, a felugrásos nyitás és annak fogadása, a védekező 
taktikák, a libero játéka stb.
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E konkrét gyakorlati igények kielégítésére az FIVB szakmai 
szemináriumokat szervezett meg. Ezek keretében világhírű 
edzők és legjobb játékosaik látogatnak el az érintett nemzeti 
szövetséghez, és 5-6 nap alatt átadják az ország edzőinek és já-
tékosainak a téma minden csínját-bínját tanórák, bemutatók, 
közös edzések és beszélgetések alkalmával.

Ez a különleges FIVB-tevékenység kétségkívül igen hasznos 
és népszerű lesz a jövőben.
 
 
Célzott projektek
 
Vej elnök vezetése alatt a világ röplabda-térképének leggyen-
gébb és leginkább segítségre szoruló pontjai felé fordult az 
FIVB figyelme.

Ezeket a területeket részletes elemzésnek vetették alá, és az 
eredmények az FIVB-t arra sarkallták, hogy célzott projekte-
ket indítson néhány konkrét szituáció javítására. Életrehívtak 
általánosabb jellegű projekteket, mint az „Ázsiai csapatok tel-
jesítményének javítása” vagy az „Afrikai női csapatok”; más 
kezdeményezések speciálisabb jelleggel öltöttek formát, pél-
dául a „2001-es nemzeti válogatott csapatok” vagy a „Nemze-
ti válogatottak a 2002-es világbajnokságon”.

A célzott projektek sikeres megvalósítására jó példa az „Ázsi-
ai csapatok teljesítményének javítása” című projekt, amelyet 
2001-ben Japánban, Kínában és Dél-Koreában 300 résztve-
vővel bonyolítottak le, és olyan kiemelkedő edzők működtek 
benne közre, mint Beal, Velasco és Alberda.

Az FIVB-nél jelenleg folyamatban van egy globális projekt 
kidolgozása „A röplabda jövőképe 2012” címmel.

A különböző célzott projektek az FIVB átfogó küldetésének 
részét képezik.
 
 
Az FIVB oktatói
 
Minden eddig felsorolt FIVB-tevékenység (edzői kurzusok, 
szakmai szemináriumok, célzott projektek stb.) az FIVB okta-
tóinak vezetésével zajlik. Csapatukat a legkiválóbb röplabda-
szakértők, a legjobb gyakorló edzők és világhíres szakemberek 
alkotják.
 
Hadd említsünk meg közülük néhányat:
– Herrera, Samuel Blackwoods   Kuba
– Beal, Neville  USA
– Velasco, Montali  Olaszország
– Alberda, Gerbrands  Hollandia
– Parsin  Oroszország
– Blain  Franciaország
– Rusek, Skorek  Lengyelország
– Zsecsev  Bulgária
– Ejem  Csehország

Jelenleg az FIVB megközelítőleg 125 oktatóval rendelkezik, 
általuk mind az öt konföderáció képviselteti magát.

A FIVB minden páratlan évben új oktatókat nevez ki az 
FIVB-programok gyakorlati igényeihez igazodva.

Az FIVB-oktatók részvételéről, jelöléséről és az emelt szintről 
minden információ megtalálható az FIVB oktatóinak szóló 
Működési kézikönyvben.
 
 
Oktatási segédanyagok
 
Az FIVB kidolgozta a saját oktatási segédanyagait, ennek fő 
pillérei a következő három tankönyv:
–    A VCP kézikönyve a FIVB oktatói számára (VCP Manual 

for FIVB instructors)
–   Edzői kézikönyv I. (Coaches Manual I)
–   Edzői válogatáskötet (Coaches Digest).

E tankönyvek tartalma lefedi az adott kurzus programjának – 
VCP, I. szint, II. szint – legfontosabb témáit.

Emellett az FIVB videokazettákat, plakátokat, diavetítéseket 
és szakmai filmeket is biztosít, ezek bármely kurzus résztvevő-
je rendelkezésére állnak.

Az oktatási segédanyagok állandó frissítése a szervezet legfon-
tosabb feladatai közé tartozik.

A további szükséges információkat és magyarázatokat az 
FIVB oktatói biztosítják a kurzusok során.
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III. fejezet

A röplABdA mInt csApAtsport
Írta Doug Beal, a USA Volleyball elnök-vezérigazgatója és az USA férfi röplabda-válogatottjának vezetőedzője

Még mielőtt elkezdenénk rendszereket, elméleteket, taktikát és 
edzésmódokat analizálni a sportágunkban, meg kell értenünk a 
röplabda alapvető természetét. A röplabdának számos jellegze-
tes tulajdonsága van, az edzőnek pedig feltétlen el kell merülnie 
ezek mélyebb megértésében ahhoz, hogy átlássa és alkalmazni 
tudja a sikeres játékhoz szükséges sajátos stratégiákat és taktiká-
kat. A röplabdát a következő jellemzők határozzák meg:

A röplabda a labda pattanásán alapuló játék

Ez azt jelenti, hogy a játékosok a nyitás kivételével nem fog-
hatják meg, nem birtokolhatják a labdát. Ezért az edzőnek 
rendszeresen foglalkoznia kell a labdatovábbítás alkalmas 
pozícióival. Fokozott figyelmet kell szentelnie annak, me-
lyek azok a pontok mind a játékosok testfelületén, mind a 
pályán, amelyekről a legeredményesebb a labdatovábbítás. A 
legtöbb sportban van labdabirtoklás, a játékosok a labdával a 
kezükben futnak a pályán. Nem megfelelő helyezkedésüket 
a birtoklás során kompenzálhatják, rossz mozgásukat pedig 
felülírhatja a testi erőfölényük. A röplabdában ellenben nagy 
munka annak elsajátítása, milyen helyzetben érdemes vár-
nunk az érkező labdát.

A labdaérintések többsége 
egy labdatovábbító láncolat része

Végső érintés híján létfontosságú a biztos labdakezelés, az 
együttműködés és a csapatmunka pedig elengedhetetlen. A 
labda játékba kerülése után pontszerzés szempontjából csak az 
utolsó támadás számít. Mivel a siker a játékosok közötti kap-
csolatokon és együttműködésen múlik, az edzői stratégiát és a 
taktikai elképzeléseket is ezeknek kell meghatározniuk. És mi-
vel a labdaérintések túlnyomó többsége köztes érintés, a „biztos 
labdakezelés” kifejezése mindig az edző szeme előtt kell, hogy 
lebegjen.

A röplabdában a pálya méretéhez képest 
sok a játékos (a pálya sűrűn fedett)

A játéktér rendkívül zsúfolt és sűrű, ezért arra van szükség, hogy 
alaposan átgondoljuk a játékosok, a mozdulatok és a zökkenő-
mentes együttműködés megszervezését, valamint azt, amit úgy 
hívunk, a pálya kiegyenlítése vagy arányos befedése. Mindez 
kulcsfontosságúvá teszi a forgásban egymás mellett lévő játéko-
sok kapcsolatát. Az egymás mellett játszó csapattagok közötti 
viszonyra az edzőnek kiemelt hangsúlyt kell fektetnie.

A röplabda viszonylag kevés pozitív 
visszajelzést nyújt

Az, hogy kevés a pozitív visszajelzés, különösen az azonnali 
pozitív visszajelzés, a tanulási fázisban nehézséget okozhat. A 
motoros tanulás egyik kulcseleme az azonnali megerősítés vagy 
pozitív visszajelzés. A tanulóknak nehéz azonosítani a röplab-
dában a pozitív visszajelzéseket, ezek alól csak az ász szervák és a 
jól befejezett támadások, az ütések jelentenek kivételt. Minden 
más érintés pusztán labdatovábbítás, és nem jelent különösebb 
sikerélményt vagy a képességek megerősítését, kiváltképp igaz 
ez a védekezés területén. A sáncoláshoz és a hátsó sori menté-
sekhez szükséges készségek magas szintre fejlesztése nagy krea-
tivitást követel meg az edzőtől. Ezért gyakori, hogy a játékosok 
előbb tanulnak meg nyitni, mint passzolni, valamint támadni, 
mint védekezni.

A röplabdában a támadás és a védekezés 
hagyományos szerepei felcserélődtek

A röplabdában a támadás a pontszerzést akadályozza: ha a tá-
madás sikeres, az annyit jelent, hogy a labda a csapat birtoká-
ban maradt. A védekezésben pedig pontot próbálunk szerezni. 
A röplabdában a hagyományosan agresszív támadás hátrányos 
lehet, hiszen indokolatlan hibákhoz vezethet, amit jelentős 
pontvesztés kísér. Viszont: a konzerváló védekezés, amely csak 
az ellenfél hibájára vár, a röplabdában nem valószínű, hogy si-
kert eredményez. A röplabda védekezésében agresszívnek kell 
lennünk, és meg kell teremtenünk az alkalmat a pontszerzésre. 
Az edzőnek tisztában kell lennie ezzel a fordított helyzettel, és 
ezen elgondolások mentén kell az edzéseket és a taktikai meg-
beszéléseket felépítenie már a játékosai korai fejlesztése során.

A röplabdában a támadás és a védekezés aránya 
jelentősen kiegyenlítetlen

Dacára annak, hogy az FIVB Játékszabály Bizottsága módosí-
tásokkal törekedett a különbség csökkentésére, a kiegyensúlyo-
zatlanság még mindig szembeötlő. Talán minden más sportnál 
jobban jellemző a röplabdára a támadás látható túlsúlya, és ez 
bizonyos értelemben cáfolja a támadás és védekezés tradicio-
nális szerepeinek felcserélődését, amit a szabályok szerkezetileg 
rögzítenek. Az utóbbi években az FIVB két fontos szabálymó-
dosítást vezetett be annak érdekében, hogy kiegyenlítse a táma-
dás és a védekezés aránytalanságát:
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–    engedélyezte a kettős érintést az ellenfél támadása vagy nyi-
tása utáni érintés esetében.

–   bevezette a libero posztot.
 
E két változtatásnak köszönhetően a labda tovább marad já-
tékban, és emiatt a sportág vonzóbbá vált, noha a támadás 
még mindig számottevő dominanciát mutat.

A röplabda olyan csapatsport, 
amelyben fizikai akadály gátolja az ellenfelek 
közvetlen érintkezését

A játékosok urai saját játékuknak, és sok tekintetben saját 
eredményességüknek és hibáiknak is – az ellenfél tudásszint-
jétől vagy játékától függetlenül. Az edzőnek arra kell nevelnie 
a játékosait, hogy a szemben álló erős vagy gyenge ellenféltől 
függetlenül határozzák meg az önmaguk számára elérendő 
készségszintet. Ebből következtetések vonhatóak le a röplab-
dához vonzódó sportolói típusra vonatkozóan is. Ezek a spor-
tolók képesek másképp kezelni a frusztrációt és az agressziót, 
mint a többi csapatsport művelői, amely sportokban a fizikai 
érintkezés oldja a frusztrációt, és ezzel enyhíti a teljesítmény-
ingadozásokat. Az edzőnek arra kell tanítania a röplabdázót, 
hogy – az ellenféllel folytatott versengésen túl – keljen ön-
magával is versenyre, győzze le önmagát, és érje el azokat a 
célokat, amelyeket magának kitűzött.
 
 
A röplabdában a játéknak nincs időbeli korlátja

Emiatt a mérkőzés mindig egy nyertes csapat győzelmével zá-
rul. Az a csapat nyer, amelyik az utolsó pontot megszerezte. A 
toronymagas vezetés is hamar elkophat, ezért az edzőnek arra 
kell tanítania a csapatát, hogy aktív győzelemre játsszon ahe-
lyett, hogy az ellenfél hibáira vár. A lendület kulcsfontosságú 
a röplabdában, és hogy éppen melyik csapatnál van, az köny-
nyen és gyorsan változik. Ebben a sportban nehéz úgy nyerni, 
hogy az ellenfél játékbeli hiányosságaira hagyatkozunk a saját 
jó teljesítményünk helyett. Folyamatos a kényszer a csapaton a 
küzdelemre minden egyes pontért.

A röplabda a világ minden más csapatsportjánál 
inkább játékosorientált

Ez az edzőorientált játékokkal állítható szembe, amelyekben az 
edző befolyása a játékidő alatt erősebb és közvetlenebb a játék 
menetére. A röplabdában igen korlátozott az az edzővel enge-
délyezett érintkezés. Ezért az edzőnek a munkája nagy részét 
az előtt kell véghezvinnie, hogy a csapatok a pályára lépnek. 
Kevesebb alkalma van a kiigazításra és az interakcióra más ha-
gyományos sportokhoz képest. A játékosokat fel kell készíteni 
arra, hogy önállóan reagáljanak a különböző helyzetekre, és 
maguktól lépjenek meg taktikai változtatásokat.
 

Az alkarérintés mint labdatovábbítás 
a röplabda egyedülálló jelensége

A jelenség azért szokatlan, mert a legtöbb sportban a kézfejjel 
továbbítják a labdát. Ennyiben olyan sportokhoz is hasonlítható 
a röplabda, amelyekben ütőket használnak, noha itt semmi ilyen 
felszerelést nem alkalmaznak. E különleges készség rendkívüli 
szem–kéz koordinációt igényel, hasonlóan rendkívülit, mint a 
labdarúgásban a mellel levett labda.
 
 
A röplabda szabályai a játékosok 
forgását írják elő

Ennek értelmében a röplabdát áthatja az az elv, miszerint min-
den játékosnak minden állásra fel kell készülnie a játszma során. 
Az edzők évek óta arra törekszenek, hogy a kezdőjátékosaik a kü-
lönböző pozíciókban minden tekintetben egyenlően megállják a 
helyüket. Ez alól kivételt képez a LIBERO, hiszen e játékos csak 
az 1-es, 6-os és 5-ös pozíciókban játszhat, és nincs nyitási joga. 
Fő funkciója a megfelelő nyitásfogadásban, valamint a védekezés 
megszervezésében, illetve megerősítésében rejlik. Az edző ezzel a 
szabállyal úgy élhet hatékonyan, ha megismerteti a pálya min-
den szegletét a játékosaival, és eléri, hogy mind az első, mind a 
hátsó sorkötelességben azonos magabiztossággal mozogjanak. A 
tanulófázisban valószínűleg a forgásra vonatkozó szabállyal kell 
a fiatal játékosoknak a leginkább tisztába kerülniük. Az már egy 
másik kérdés, miként lehet a forgás által támasztott elvárásokat 
a gyakorlatba átültetni. Általában úgy véljük, hogy az univerzális 
játékos az eszményi játékos, és hogy ezért időt kell fordítanunk 
minden játékos képzésére minden készség területén. Ez a valós 
szituációban gyakorlatilag lehetetlennek mutatkozik. Egyszerű-
en a nap nem áll annyi órából, hogy az összes játékost az összes 
röplabdás készségre egyformán megtaníthassunk. A forgás mi-
att felmerülő edzői feladat inkább az, hogy az univerzális játé-
kos ideáján túllépve próbáljon inkább a szabályok keretein belül 
belső specializációkat kialakítani. Ez egybevág a többi sportág 
eredményes eljárásaival. A magasabb szintű specializáció mindig 
nagyobb eredményességgel társul.
 
 
A röplabdához szükséges mozgások bonyolultab-
bak a megszokottnál

Minden irányban mozgunk a vetődések, gurulások, futások, 
utánlépések, oldallépések, keresztlépések és más mozgáskombi-
nációk során. Az edző addig dolgozik ezeken a készségeken, amíg 
a játékosoknál azok nem válnak automatikussá.
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Vertikális zónák
 
Van két olyan vertikális zóna, amely kifejezetten a röplabdá-
ra jellemző. A legtöbb sportág a középső zónát veszi igénybe, 
amely térdtől fejtetőig terjed. A röplabdában a középső zóná-
hoz még két zóna csatlakozik: az alsó zóna és a felső zóna. Az 
alsó zóna talajtól térdig ér. A játékosokat a röplabdában szo-
kásosan előforduló vetődések, gurulások és repüléses menté-
sek technikáinak begyakoroltatásával lehet otthonossá tenni a 
talajszinten. A felső zóna a fejtől addig a legfelső pontig tart, 
ameddig az ugró játékos felér (3,5 méterre a talajszinttől vagy 
magasabbra). A röplabda jelentős része zajlik a felső zónában, 
ezért a röplabdázók számára lényegesebb az ugrások tanítása, 
mint bármely másik csapatsport játékosainak.

A RÖPLABDA AZ ALÁBBI CIKLIKUSAN ISMÉTLŐDŐ 
MINTÁZATOT KÖVETI:

A játékos jó mentális vagy pszichés állapota alapvető ér-
tékeinek egyike. A labdamenet-pont rendszer – azon túl, 
hogy fenntartja a nézők folyamatos izgalmát – felelősséget ró 
a pályán lévő játékosokra minden olyan megmozdulásukért, 
amely befolyásolja a játékot, a mérkőzés minden pillanatában. 
Ennek következtében az edzőnek a játékosai kiválasztása során 
nemcsak a mozgási és fizikai képességeikre kell odafigyelnie, 
hanem a pszichikai jellemzőikre is. Rendkívüli értéke van an-
nak, ha egy játékos stabilan tűri a stresszt, valamint képes el-
viselni a felelősségét a játékot befolyásoló minden akciójáért 
az egész mérkőzés alatt, különösképpen a játszma vége felé.

NYITÁS

NYITÁSFOGADÁS

TÁMADÁSINDÍTÁS  
(FELADÁS)

VÁLTÁS  
TÁMADÁSRA

TÁMADÁS

TÁMADÁS  
BIZTOSÍTÁSA

VÁLTÁS  
VÉDEKEZÉSRE

VÉDEKEZÉS

SÁNC
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A röplabdaedzés kulcsfogalmai

Ahogy egyre mélyebben megértjük a röplabda lényegét, az is 
egyre fontosabbá válik, hogy mi magunk milyen viszonyt ala-
kítunk ki a sportunk alapvető természetével. A következők-
ben olyan fogalmakat mutatunk be, amelyek sikeressé tehetik 
az edzőt:

Az erős csapat hat alapvető építőelemre 
támaszkodik, éspedig:

1.    Fizikai tulajdonságok (méretek, ügyesség, gyorsaság, 
erő, állóképesség)

2.     A csapat taktikája, amely a játékosok technikai tudássz-
intjére támaszkodik.

3.   A csapat tapasztaltsága
4.    Az észjárás fürgesége, taktikaváltások és stratégia (kifino-

mult csapateszközök)
5.    A csapatjáték jellemzői: a csapattagok mennyire egészí-

tik ki egymást, és mennyire működnek együtt.
6.   A csapat oldalán álló edzői erő
 
Minden egyes mozdulat és labdaérintés egy 
egybefüggő láncolat részét képezi

Azok a játékosok, akik így gondolnak a szerepükre, többel 
járulnak hozzá a csapatuk együttes erejéhez, mint azok, akik 
az akcióikat és mozdulataikat függetlenként, nem egy csapat 
alakzatainak részeként fogják fel.

A játékos feladata, hogy minden labdaérintéssel 
jobb helyzetbe juttassa a labdát

A megelőző érintéstől függetlenül minden egyes játékosnak 
előnyösebb helyzet kialakítására kell törekednie az őt követő 
érintésre nézve.

A röplabdában a kombinációk száma végtelen

A pozíciók száma, ahonnan a labda megjátszható, a pálya 
azon pontjainak száma, amelyek védelemre szorulnak, a sánc-
pozíciók száma, a kombinációk – mindezek megszámlálhatat-
lanul sok variációval rendelkeznek, így sohasem készülhetünk 
fel minden helyzetre.
 

A röplabdában túlsúlyban van a labda 
nélküli mozgás

Nem korrigálhatjuk a rossz mozgást a testi erőnket bevetve 
vagy labdabirtoklás közben. A labda hatékony kezelése és le-
vegőben tartása a mozgásunkon múlik.

A röplabda valójában hat külön játékfajta 
egyetlen játékban

Minden forgás más csapattal és eltérő feltételekkel állítja 
szembe a játékosokat. A teljes játék sikere érdekében nekünk, 
edzőknek a forgás szemszögéből kell szemlélnünk a játékot.

Külön mérkőzésként kell felfognunk

minden egyes forgást, és ki kell játszanunk az erősségeinket az 
ellenfél gyengéivel szemben.

A taktikával emeljük ki a csapat erősségeit, és 
fedjük el a gyengéit

Erre építsük a specializációt.

A játékosokat arra neveljük, hogy önmagukkal 
keljenek versenyre

A játékost úgy kell nevelni és ösztönözni, hogy kihozza magá-
ból a lehető legtöbbet. Ha megelégszik azzal, hogy a csapata 
legjobbja legyen, vagy ha szerinte elég, ha jobb, mint az ellen-
fél, akkor előbb-utóbb kudarcot fog vallani.

A játékosokat arra neveljük, hogy úgy gondolja-
nak minden egyes labdaérintésre, mint a mérkő-
zés kulcsmozdulatára

Ha elvégezték az érintést, el kell felejteniük azt, és csak a kö-
vetkező érintésre szabad összpontosítaniuk. A közvetlenül a 
zajló játékra irányított fókusz a siker legfőbb záloga, mert ez a 
pillanatnyi feladatra összpontosítja a figyelmet, és megteremti 
a lehető legjótékonyabb légkört a csapatösszetartás és a közös 
célért folytatott küzdelem számára.

A csapat mindegyik játékosa jól körülhatárolt és 
kulcsfontosságú szereppel kell, hogy rendelkez-
zen a csapat stratégiájában és a taktikai elképze-
lésekben

A játékosoknak tisztában kell lenniük a szerepükkel, és ez a 
szerep illeszkedjen a technikai tudásukhoz. Sohasem várhat-
juk el egy játékostól, hogy egy taktikai konstrukcióban az ak-
tuális technikai tudásán felül teljesítsen.
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A röplabda hat T-je

Tanítás
Technika
Teória
Taktika
Tagok együttműködése Tréning

Meghatározások

Rendszerek:

A játékosok különböző szempontok szerinti megszervezése a 
játékterületen.

Ilyenek például a nyitásfogadási alakzatok, a támadómanőve-
rek, a feladó mozgása, az ütésfedezési pozíciók, a sáncfelállá-
sok, a hátsó sori védekezőpozíciók stb. Ideszámít a játékosok 
minden olyan felállása, amely leírható, rendszerként rögzíthető.
 
Taktika:

Az egyes rendszerek alkalmazása oly módon, amely a csapatta-
gok erősségeinek kedvez. Ahogy már az előzőekben is tárgyal-
tuk, a taktika sosem lehet bonyolultabb vagy kívánhat többet 
a játékostól, mint amire a hat alapvető egyéni készsége alapján 
képes. A taktikát bővebben úgy is meghatározhatjuk, mint az 
edzői döntés alapján használt azon rendszerek összességét, ame-
lyek a legeredményesebben aknázzák ki a játékosok erőssége-
it, és fedik el gyengéiket. Az egyik legfontosabb dolog, amit a 
taktikával kapcsolatban meg kell értenünk, hogy annak teljes 
egészében a csapattagok képességeire és azon rendszerekre kell 
épülnie, amelyek véleményünk szerint a legjobban illenek az 
általunk edzett sportolókhoz.

Stratégia:

A taktikák megválasztása az adott ellenféllel szemben.

A stratégia kidolgozása során a csapat által elsajátított taktikák 
széles tárházából meríthetünk. Olyan elemekből válogatunk, 
amelyek sikeresek lehetnek azokban a sajátos szembenállások-
ban, amelyekre a mérkőzés során számítunk. Például bizonyos 
ütőkkel szembe bizonyos sáncolókat állíthatunk. A stratégiát 
a csapat által begyakorolt taktikai eszköztáron belül maradva 
alakítsuk ki. Mindezt együttesen „stratégiának” nevezzük. Úgy 
építjük fel a nyitási stratégiát a csapat általános nyitástaktikai 
skálájából, hogy azzal előnyt kovácsoljuk az ellenfél kárára, 
annak fogadási gyengeségeit kihasználva. Úgy építjük fel az 
adott sáncstratégiát a csapatunk által elsajátított taktikák tárá-
ból, hogy az a lehető leghatékonyabban működjön a konkrét 
ellenfél támadásával szemben. A stratégiát ellenfélről ellenfélre 
változtatni kell, sőt, játszmáról játszmára is. A stratégiába bele-
értendő a forgás oly módon történő megtervezése is, hogy az a 
lehető legtöbb sikeres és a legkevesebb előnytelen szembenállást 
eredményezze az adott ellenféllel szemben.

Az edzői munka

Az edzői munka a csapatra vonatkozó döntéshozási folya-
matok összessége, amelyek során kiválasztjuk a hatékony 
stratégiát az adott ellenféllel szemben, az edzési időszak alatt 
kifejleszteni kívánt hatékony taktikákat, továbbá amelynek 
eredményeképpen egységes egésszé kovácsoljuk a meglévő 
játékelemeket. A hatékony edző az, aki a legtöbbet hozza ki 
a játékosokból, a készségeikből és a rendelkezésre álló egyes 
taktikákból, vagyis olyan „egészet” alkot, amely „több, mint 
a részek összege”. Ha az edző mindezekkel összhangban tevé-
kenykedik, sikerrel fog járni.

Csapattaktika a versenyeken

Általában az edzők vagy először fejlesztik a játékosaikat, majd 
a képességeiknek megfelelő taktikákat választanak, vagy úgy 
alakítják a játékosok fejlesztését, hogy illeszkedjenek bizonyos 
taktikákhoz. Az edzők túlnyomó többsége kétségkívül először 
képességfejlesztésbe kezd, utána aszerint választ taktikát, mi-
ként tudja a játékosai készségeit a leginkább kamatoztatni. 
Ugyanakkor van még egy szempont, amelyet számításba kell 
venni e kérdéskör tárgyalásánál.

Az edzőknek először meg kell ismerniük a saját erősségeiket és 
gyengéiket is, csak így tudnak aztán hatékonyan foglalkozni a 
játékosokéval. Az egyes edzők a játék bizonyos szakaszaira ha-
tékonyabban tudják elméletben és gyakorlatban felkészíteni a 
játékosaikat, mint másokra. Minden edző nyugodtabb, ha a 
csapata olyan taktikát használ, amelyben jól megalapozott az 
edzői tudása, ellentétben azzal, ha olyan taktikával operálnak 
a játékosai, amelyet maga kevésbé lát át.
 
Mindebből a lényeg, hogy módosítanunk kell az általános ki-
jelentést, miszerint „a taktika mindig igazodjon a játékosok 
képességeihez” azért, hogy az edző is hatékonyan latba vethes-
se saját készségeit és képességeit, és ezzel pozitív irányba be-
folyásolja a mérkőzés vagy a játszma eredményét. Az edzőnek 
is nyugodt munkakörülményekre van szüksége. Emiatt két, 
egymással konfliktusban álló taktikai megfontolás áll tehát elő.
 
Az egyik szerint az edzőnek olyan játékosokat kell választania, 
akik jobban illenek a taktikai preferenciáihoz. Gyakran hallani, 
hogy egyes edzők bizonyos játékostípusokat jobban kedvelnek 
másoknál. Az edzői stílus döntő fontosságú a végső siker tekin-
tetében. Mindamellett, hogy sosem szabad egy játékosra sem 
olyan taktikát kényszeríteni, amelyet technikailag képtelen vég-
rehajtani, arra is ügyelnünk kell, hogy az edző nehogy pusztán 
azért használjon egy taktikát, mert az fekszik legjobban a csapa-
tának. Nem kell minden lehetséges esetben az adott taktikához 
folyamodni, érdemes inkább stratégiai szempontok szerint a 
legalkalmasabb pillanatokban bevetni. Tehát mindez bizonyos 
mértékben ellensúlyozza azt az általános szabályt, hogy a takti-
ka a játékosok képességeihez igazodjék.
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Csapat-összeállítás

Az edzőnek minden egyes csapattagra jól meghatározott sze-
repkört kell osztania. Az edző és a játékos közti kommuniká-
ciónak döntő funkciója van abban, hogy a játékos megértse a 
csapatban betöltött szerepét. Fontos, hogy a játékos el tudja 
fogadni a szerepét, kényelmesen érezze benne magát, és érez-
ze biztonsággal azt is, hogy az edző mindig következetesen 
őt fogja bevetni, ha a szerepkörére szükség van, függetlenül 
attól, hogy ő a csapata legjobbja vagy szerényebb képességű 
sportoló.

A csapat összeállításakor az edzőnek a legnagyobb valószínű-
séggel felmerülő rendszereket kell észben tartania, és e konk-
rét rendszerekhez kell kiválasztania a játékosokat. Sosem a 
„tizenkét legjobb játékost” válogatjuk össze, hiszen sosem a 
„tizenkét legjobb játékos” adja ki a legjobb csapatot. Az alap-
ján választunk játékosokat, hogy milyen szerep illik hozzájuk 
a tizenkettes kereten belül (pl.: olyan játékosok, akik el tudják 
fogadni a cserejátékos szerepét; vagy olyanok, akik hajlandóak 
speciális szerepet vállalni). Azok a játékosok, akik hajlandó-
ak alárendelni saját egójukat a csapat javának, értékesebbnek 
számítanak azoknál, akik bár jobb játékosok, ha esetleg nem 
jut hely nekik a kezdőcsapatban, szétzilálják a csapat össze-
tartását.

Általában kilenc lehetséges kezdőjátékost keresünk: két olyat, 
plusz egy liberót, akik nem kezdenek, hanem pozíció szerint 
helyettesíthetik a hat kezdőt. A kiegyensúlyozott keret olyan 
specializált játékosokból áll, akik egy vagy két kiemelke-
dő készségnek is birtokában vannak, ilyen lehet a közvetlen 
pontszerzés képessége, a ritmusváltás képessége vagy annak 
képessége, hogy megakadályozzák a másik csapat lendületbe 
jövését. Egy kiváló hátsó sori cserejátékos például, aki egy-
ben kiugróan jól szervál, hihetetlenül értékesnek bizonyulhat. 
Hasonlóan megbecsült csapattag lehet egy különösen erős 
első sori játékos, akire rendszeres nyitásszerzőként is számítani 
lehet. Igen lényeges, hogy az edző még az előtt gondolja végig 
a bevetendő rendszereket és taktikákat, mielőtt kiválasztja a 
végső keretet.
 
 
 
 

Élvonalbeli csapatok fejlesztése

Történelmi tapasztalat szerint az élvonalbeli csapatok kifej-
lesztése hosszú időt vesz igénybe. Azonban vannak kivételek, 
például az USA férfiválogatottja, amely 1984-ben Los Ange-
lesben aranyérmet szerzett. Az élvonalbeli csapatok receptjé-
nek számos kulcsösszetevője van:

Az első összetevő a fellelhető legjobb sportolók kiválasztása és 
képességeiket kibontakoztató edzésük.

A második összetevő értelmében létre kell hozni egy nagy-
mértékben specializált taktikai rendszert, amely maximálisan 
kiaknázza a játékosok képességeit. A specializáció tűnik a kul-
cselemnek. Gyorsan fel lehet építeni a csapatot, ha csak a já-
ték néhány elemére koncentrálunk egy széles, az összes elemet 
átfogó technikai-taktikai bázis kifejlesztése helyett.

A specializáció lerövidíti a sikerhez vezető utat, ám kockáza-
tos választás is egyben, mivel ilyen esetben csak a készségek 
szűk körére támaszkodhatunk a széles megalapozottság biz-
tonsága helyett.

A harmadik összetevő, hogy annyi tapasztalatot gyűjtsön a 
csapat, amennyit csak lehetséges. Legalább évi hatvan nem-
zetközi mérkőzésre van szükség a rövid időn belül elért si-
kerhez.

A negyedik összetevő szerint a legújabb taktikai megközelítést 
kell alkalmazni. A sportok mindig a legfrissebb újításokkal 
haladnak. Legalább három évbe kerül felzárkózni a csapattal 
az új elgondolásokhoz és újításokhoz.
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A rendszerek rugalmas kezelése

Fejlett alkalmazkodóképesség kell ahhoz, hogy egy csapat 
a csúcsra juthasson. A csapatnak szüksége van egy közösen 
begyakorolt alapjátékra, amelyet az ellenfelekkel szemben ál-
talában használ. Az élvonalba jutó csapatok finom váltásokkal 
képesek módosítani a rendszereiken, ily módon élve az ellen-
fél gyengéi kínálta lehetőségekkel. Megvan az a képességük 
is, hogy folyton változzanak, így az ellenfél nem számíthat 
ugyanarra a taktikai mintázatra mérkőzésről mérkőzésre.

Például a csapatunk átteheti a 4-es pozícióban végrehajtott 
kombinált támadását a 2-es pozícióra vagy a jobbról balra ha-
ladó kombinációját átválthatja balról jobbra mozgóra. Dönt-
hetünk a sánctaktika vagy a védekező rendszerek megváltoz-
tatása mellett is. Fontos, hogy a csapatunk kifejlessze azon 
képességét, hogy hozzá tudja igazítani a játékát a különböző 
ellenfelekhez és mérkőzésbeli szituációkhoz. A legrugalma-
sabb csapatok a legjobbak is.
 
Az ellenfél felderítése

Az ellenfél előzetes kiértékelésének jelentősége a csapat előbb-
re jutásával egyre növekszik. Az alsóbb szinteken az edzők 
95%-ban arra koncentrálnak, hogyan teljesít a saját csapatuk, 
és csak 5%-ban törődnek azzal, hogy a csapat játékát az el-
lenfél erősségeihez és gyengéihez igazítsák. A csapat feljebb 
jutásával ez az arány úgy alakul, hogy mire elérik a legfelsőbb 
szintet, az edzői felkészülés már hozzávetőleg 30-40%-ban 
irányul az ellenfélnél várható taktikákra. Mindez széles körű 
felderítést kíván meg mind statisztikai, mint általános megfi-
gyelési szempontból.
 

Statisztikai kiértékelés

Az ellenfél teljes körű megismerése érdekében célszerű statisz-
tikailag kielemezni minden játékosuk készségekre lebontott 
teljesítményét. Az előzetes kiértékelést ki kell egészíteni a csa-
pat játékának közvetlen megfigyelésével és az előző időszakból 
származó forgási adatokkal. Ezek alapján lehet meghozni a 
mérkőzéstervhez szükséges stratégiai döntéseket.
 
Felkészülési időszak

Egy csapat speciális felkészítése számos módon történhet. 
Ám általánosan elmondható, hogy a legfelsőbb szinten a csa-
pat úgy készülhet fel leginkább a győzelemre, ha a mérkőzés 
körülményeit minél szorosabban tükröző körülmények közt 
edzhet. E sok tényezőből álló mechanizmust a szaknyelvben 
„edzésspecifikációnak” nevezik.
 
a. A környezet általános elrendezése
b. Padlóburkolat
c. Fényviszonyok
d.   Edzés abban a napszakban, amikor a fontos meccsre  

sor kerül.
e. Intenzív, versenyszellemű edzések
f.  Pozitív és negatív következmények társítása az edzőgya-

korlatok és az edzőjátszmák eredményeihez
g.  A játékosok önbizalmának lehető legmagasabb szintre 

emelése; azon területek hangsúlyozása, amelyeken a leg-
valószínűbb, hogy a játékos játszani fog, valamint azon 
területek kiemelése, amelyeken technikailag a legjobban 
teljesít.

h. a mérkőzésen alkalmazandó taktikák gyakorlása
i. valódi játékvezető az igazi játékkörülmények szimulációjára
j.  A csapat fizikai felkészítése a munkaterhelés fokozatos 

csökkentésével, hogy a fontos mérkőzés napján frissek és 
feltöltődöttek legyenek.

A mérkőzés napján ajánlott a kismértékű testmozgás, de a 
meccset megelőző napon kerülni kell minden testi aktivitást.
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IV. fejezet

Az edző szerepe
Írta Jurij Csesznokov, az Edzői Bizottság korábbi elnöke (1933–2010)

Meg kell ismernünk az edző szerepét, 
felelősségi köreit, feladatait és a vele 
szemben támasztott erkölcsi elvárásokat, 
hiszen mindez elsőrendű jelentőséggel 
bír mind a röplabdajáték általános fej-
lesztésében, mind a játékosok és a csapat 
egészének technikai-taktikai készségei és 
eredményei fokozása tekintetében.

Az FIVB hivatalos statisztikájában ez áll:

Szervezett keretek között több mint 500 
millióan röplabdáznak és strandröplab-
dáznak a világon.

A szervezett kereteken azt kell értenünk, 
hogy ezek az emberek rendszeres edzé-
seken vesznek részt, és valamilyen meg-
mérettetésen is elindulnak. Ezenfelül e 
tevékenység csak edző (röplabdaoktató, 
iskolai pedagógus, testnevelő) veze-
tésével valósulhat meg. A nagyszámú 
röplabdacsapat között vannak iskolai 
csapatok, egyetemi és főiskolai csapa-
tok, strandröplabdás párosok, nemzeti 
válogatottak, klubcsapatok és gyermek-
csapatok is.

A csapatok edzőinek szerepei, felelőssé-
gi körei, feladatai és képzettsége széles 
spektrumon mozog.

Ha egy edző átlagosan 25 játékossal dol-
gozik, az azt jelenti, hogy jelenleg egy 
tízmilliós edzői hadsereg munkálkodik a 
röplabdában.

E fejezet keretei közt sem részben, sem 
egészben nem lehetséges az edzők szere-
pével kapcsolatos összes kérdést lefedni.

Éppen ezért csak a sarkalatos témákról 
esik szó.

Az edző fő szerepköreiről és funkcióiról 
a következő diagram ad felvilágosítást.
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Az első ábra általánosító jellegű. A különböző országok és  
csapatok egyedi esetei ettől eltérhetnek.
 
 
 
 

Az ifjúsági és a főiskolai csapatoknál például csak egy edző-
re és egy orvosra van szükség. Éppen ellenkező a helyzet egy 
nemzeti válogatottnál, ahol kívánatos a soktagú háttérstáb.

A második diagram az edzői munka fő irányait jeleníti meg.

Az edző helye a csapat vezetésében

FIVB

VEZETŐEDZŐ

Nemzeti olimpiai bizottság
Nemzeti röplabdaszövetség Röplabda-

konföderáció

A nemzeti válogatott 
tanácsa / igazgatója

Stábtagok
-  2-4 asszisztens
-  orvos
-  gyógytornász / gyúró
-  TV / PC operátor
-  statisztikus

Adminisztratív munkatársak
- A csapat menedzsere
- Adminisztrátor

TV / Marketing  
és Média / PR

részleg

A klub / felsőoktatási intézmény  
csapatának elnöke

JÁTÉKOSOK
Főcsapat – tartalékcsapat / fiókcsapat – ifjúsági / junior csapatok

SZEMÉLYISÉG - 
FEJLESZTÉS

TÁRSADALMI  
TEVÉKENYSÉGEK

EDZÉS

AZ EDZŐ

Üzleti /  
pénzügyi vezető
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Természetesen mindegyik funkció összefügg egymással, és 
kölcsönösen befolyásolják egymást. A funkciók közti határ-
vonalak gyakran elmosódottak.

Most megkísérlünk választ adni arra a kérdésre: Mi is az az 
edző? Ha ránézünk ezekre az ábrákra, a következőket gondol-
hatjuk:

Az edző tanító és nevelő. – Helyes észrevétel, kiváltképpen 
azoknál az edzőknél, akik gyermek-, ifjúsági vagy junior csa-
pat mellett dolgoznak.

Az edző sportszakértő. – A röplabdasport fejlesztése és nép-
szerűsítése ügyében ténykedik az országában, egy klub kötelé-
kében, egy egyetemen stb.

Az edző szervező. – Egyik fő feladata az asszisztensei tevé-
kenységének koordinálása, miközben kapcsolatot kell tartania 
a vezetőséggel és a nemzeti szövetséggel is.

A fenti meghatározások mindegyike igaz az edzőre.

Mindazonáltal ha a legfőbb feladatát vesszük alapul, amely  
a csapat felkészítése az eredmények elérésére, a helyes válasz a 
„Mi is az az edző?” kérdésre a következő definíció:

 
Az edző a csapat professzionális vezetője, aki 

felelős úgy az egyes játékosok, mint a csapat egésze 
felkészítéséért és teljesítményéért.

Az edző az, aki felelős a végeredményért.
 
Ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy ez a meghatározás csak 
az átlagos és magas szintű csapatok edzőire érvényes. Az edző 
munkájának jellegzetességét az adja, hogy más kis csoporttal 
(25-30 fős) rendelkező felelősöktől eltérően ő igazi csapatve-
zető, akinek meg kell válaszolnia a következő két kérdést:

1. Mit kell tennem? A válasz megadja a fő célkitűzést és meg-
határozza az eredmény érdekében megoldandó problémákat. 
Vagyis az edzői gyakorlat teljes analízisét felöleli.

2. Hogyan csináljam? A válasz azokat az eszközöket és mód-
szereket tartalmazza, amelyek segítségével az eredmények 
útjában álló problémákat megoldhatjuk a felkészülés során. 
Vagyis az edző egyéni szakmai színvonaláról szól, és munkájá-
nak kreatív részét alkotja.
 

Az edző legfőbb funkciói

1. Személyiségfejlesztés
Ez a feladat nagy jelentőséggel bír az edző munkájában. A 
személyiségfejlesztés problémáját nem lehet egyetlen csapat 
keretére szűkítve tárgyalni. Az edzők fiatalokkal dolgoznak, 
igen gyakran iskoláskorú gyermekekkel. Egy edző általában 
nyolc-tíz évig dolgozik egy fiatallal. A fiatal játékosok jelle-
mének alakulására gyakran erősebb befolyása van az edzőnek, 
mint az iskolának vagy a családnak. Mindent összevetve az 

edzőkön részben egy teljes nemzedék személyiségfejlődése 
múlik. Létezik ennél fontosabb feladat?

Íme, az edző személyiségfejlesztési munkájának főbb mozza-
natai:

– Jellemformálás
– Bátorság, akaraterő, kitartás
– A személyiség morális minőségei
– Hazaszeretet, odaadás a hazáért és a csapatért
– Sportszerűség, becsületesség a pályán

A személyiségfejlesztés kérdésköre különleges téma. A kifej-
tésben nem kívánok belemenni a pedagógusokra tartozó rész-
letekbe, csak teszek néhány fontos megjegyzést az edző erre 
vonatkozó munkájával kapcsolatosan.

1.  A játékos mint személyiség és mint állampolgár fejlesz-
tése egyáltalán nem különül el a csapattal végzett egyéb 
munkáktól. Abszurdum lenne azt mondani, hogy az edző 
tíztől délig taktikákat és technikákat oktat, négytől hatig 
pedig a sportemberhez illő hazafiságot és őszinteséget. Ép-
pen ellenkezőleg, a fejlesztés folyamata a sport révén ha-
lad előre: az edzés segítségével, az edző állandó gyakorlati 
munkájával és mindenki közös tevékenységével.

2.  Az edző minden szava, a tréfái, a csoport minden edzése 
egy-egy fejlesztési alkalom.

–  Pedagógiai szempontból nézve a fejlesztési folyamat a kö-
vetkező rendszeren keresztül valósul meg:

Nevelő (edző) – csoport (csapat) – tanuló (játékos)
 
Nagyon fontos, hogy a csapat betöltse a fejlesztési funkcióját.

–  Elengedhetetlenül fontos továbbá, hogy az edző mint 
nevelő maga jó szülői és pedagógusi nevelésben részesült 
légyen. A megjelenése, a magatartása, a tettei legyenek 
példaértékűek. Van egy mondás: „A személyes példa a leg-
jobb tanítómester.”
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2. Társadalmi funkció (az edző társadalmi 
tevékenysége):
A sportok modern világban betöltött jótékony társadalmi sze-
repét mindannyian jól ismerjük. A sport a nagy társadalmi 
jelenségek közé tartozik. Mindezt tovább erősíti az, hogy a 
sport az emberi tudás egy külön szféráját alkotja, és hogy az 
embernek, mint olyannak testi-lelki fejlesztését és jobbá téte-
lét foglalja magában. A sport gyakorlatilag az egyetlen módja 
az egészség megerősítésének.

A sport gyakorlatilag az egyetlen mód arra, hogy a fiatal ge-
nerációkat megmentsük a kábítószerek, az alkoholizmus és az 
AIDS halálos terjedésétől.

Jelenleg a sport világa a teljes globalizáció útján halad. A 
sportnak nincs párja, ha a vele foglalkozó emberek számát 
tekintjük (sportolók, szurkolók, a televízió, valamint a mar-
keting és média területén tevékenykedő szponzorok és válla-
latok).

A sport egy szakpolitika, a kasszasikerek sora és a nemzet győ-
zelme a dobogó legfelső fokán.

Az FIVB a társadalmi tevékenységet végző vezető nemzetközi 
szervezetek egyike.

A következő tények minden további kommentár nélkül is ezt 
támasztják alá:

– 250 000 000 röplabdajátékos
– 220 nemzeti szövetség tagsága
– (Az FIVB a legnagyobb nemzetközi sportszövetség)
–  4 olimpiai éremkollekció: röplabda és strandröplabda, 

férfi és női (minden más csapatsportban csak két teljes 
olimpiai éremszettet osztanak ki).

–  Évente megrendezett profi nemzetközi versenyek a orszá-
gok legjobb klubjai közt a győztesek milliós nagyságrendű 
díjazásával (Világliga, Grand Prix, strandröplabda-világ-
bajnokság); éves fejlesztési PROGRAMOK és PROJEK-
TEK edzőknek, játékvezetőknek, menedzsereknek stb.

– Röplabda mindenkinek mindenkor:
– Teremröplabda
– Strandröplabda
– Miniröplabda
– Parkröplabda
– Röplabda veteránoknak és fogyatékossággal élőknek

Minden edzőnek fel kell fognia társadalmi tevékenységének 
súlyát, erről sem feledkezhet meg munkája technikai-takti-
kai vonatkozásai és csapata teljesítményének szentelt figyelme 
miatt.

Különösen észben tartandó, hogy az edzők, szakmai munká-
juk egyik legfontosabb és elengedhetetlen részeként, milyen 
szoros kapcsolatban állnak a televízióval és a tömegmédiával.

A csapat felkészítése és vezetése az edző munkájának leglénye-
gesebb és legnehezebb funkciója.

E témák legfőbb kérdéseit a kurzus programja külön fejeze-
tekben tárgyalja.

Ezért itt inkább az edző funkcióinak átfogó vázlatát mutatjuk be.

Az edző fő funkciói  
a sport területén

Stábtagok kiválasztása Játékosok kiválasztása 

A teljesítmény elemzése  
és korrekciók

 Az edzés folyamata
- oktatás
- tökéletesítés
- csapatirányítás
-  felszerelés és eszközök

 Mérkőzések
-  az ellenfél kiértékelése, statisztikái, 
videói

- célzott felkészülés
- külön terv az egyes meccsekhez
- a csapat irányítása a mérkőzés alatt

A felkészülés megtervezése

Meghatározni: -a fő célkitűzést
 - a köztes célokat
 - a cél eléréséig kiszabott időt
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Megjegyzések:

Az edző előzetes döntés révén határozza meg a fő célkitűzést.

Főszabály szerint a csapat helyezése számít az elért eredmény-
nek. A megfelelő döntés érdekében tárgyilagosan kell elemez-
ni a szituációt.

Az elemzés a következőkből áll:
– A játék fejlődésének tendenciái.
– A fő cél elérésére szánt idő.
–  Köztes célok kitűzése, amelyekhez képest az edző elle-

nőrizheti, hogy jó döntést hozott-e.
–  A csapatok egymáshoz viszonyított szintje – a saját csapaté 

és a főbb ellenfeleké.

A edző igen tevékeny munkát végez.

Joga van megválasztani az asszisztenseit és a játékosait. Na-
gyon fontos, hogy az edző meggyőződjön arról, hogy a játé-
kosok vele egy véleményen vannak, hiszen a nagyobb dönté-
sek kidolgozásában ők is aktív szerepet játszanak.

A tervezésre, felkészülésre és a versenyekre vonatkozó elgon-
dolásokat folyamatos objektív elemzés kell, hogy kísérje (sta-
tisztikák, orvosi vizsgálatok, videofelvételek).

A modern eszközök, mint a VIS (Volleyball Information Sy-
stem, a röplabdasport információs rendszere), a videofelvéte-
lek és a szoftverek számos lehetőséget nyújtanak a röplabda 
aktualitásáról való teljes körű tájékozódásra.

Végkövetkeztetésként célszerű beiktatnom még egy nagyon 
fontos észrevételt:

Soha ne fogadjunk el semmilyen gondolatot fenntartások 
nélkül – még akkor sem, ha az a legnevesebb röplabdatekin-
télyektől érkezik.

Soha ne ültessünk át a csapat gyakorlatába mechanikusan 
semmilyen elgondolást vagy modellt.

Soha ne másoljunk szolgaian játékstílust.

Minden oktatóanyag és cikk, minden tanács és tapasztalat na-
gyon komoly analízist kíván meg (lehetőség szerint a játéko-
sokkal együtt), és kreatívan alkalmazandó az adott csapatra, 
játékosokra és körülményekre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 12 Tippek az edző számára
Írta Jaszutaka Macudaira, Japán

1.  Még mielőtt játékosok edzésébe fogna, az edzőnek meg 
kell találnia a munkájában követendő alapvető tantételét, 
avagy filozófiáját (ezentúl nevezzük filozófiának). Ez külö-
nösen igaz a kezdők edzése esetén, ahol a játékosokkal azt 
kell éreztetni, hogy a röplabda szórakoztató és élvezetes 
sport, nem pedig egy nehéz, fájdalmas és mentálisan meg-
terhelő tevékenység.

2.  Az edző nem jelölhet ki lehetetlen célokat a készségek fej-
lesztésében, inkább tűzzön ki több, kemény munkával vi-
szonylag könnyen elérhető célt. Így a kezdők legnagyobb 
meglepetésére szinte észrevétlenül érnek majd el jelentős 
haladást.

3.  Lényegtelen, mennyire apró az eredmény, az edző hal-
mozza el dicsérő szavakkal és bátorítással a játékost érte, 
és élvezze vele együtt a pillanatot. Így egy csapásra köze-
lebb kerül az edző és kezdő játékosa, és létrejön köztük az 
összetartozás érzése és a bizalmi kapcsolat.

4.  Ha az edző időnként meg is dorgálja a játékost, arra min-
dig ügyeljen, hogy ne bírálja a játékos minden tettét, és ne 
essen érzelmi túlzásokba. A dorgálás mögött mindig az a 
hit álljon, hogy a kezdő játékos többre képes, és nagy jövő 
előtt áll. Például: „Meg tudod csinálni, ha nagyon igyek-
szel. Ne add fel! Próbáld meg újra!” vagy „Képtelenség, 
hogy egy ilyen után feladd!” Vagyis a dorgálásnak mindig 
bátorítania kell a kezdő játékost.

5.  A fiatal kezdőknek mindig vannak álmaik. Ez lehet ép-
pen csak annyi, hogy helyet kapjanak a kezdőcsapatban, 
vagy más, jobbára igen ártatlan vágyálom. Ezek fontosak, 
mivel az álmoknak és a vágyaknak vivőereje van. Az em-
berek képesek bátorságot, erőt és motivációt meríteni az 
álmaikból, és segítségükkel átjutni a nehéz vagy fájdalmas 
időszakokon.

6.  Az álmok felkeltéséhez létfontosságú, hogy az edző a já-
tékosaival időnként megtekintsen egyet-egyet a legjobb 
válogatottak nemzetközi mérkőzései és profi csapatok hi-
vatalos meccsei közül, valamint hogy ellátogasson velük 
az edzéseikre. Az edző ösztönözze a kezdőit találékonyan, 
és dolgozzon a motivációjuk fokozásán.

7.  Fontos a játékosoknak megtanítanunk az edzéseken és a 
csapat-összeállításokon keresztül a „versenykészség elvét”, 
miszerint természetszerűleg különböző eredményeket ér 
el az, aki komolyan veszi a felkészülést, és az, aki félvállról 
veszi az edzéseket.
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8.  A kezdők készségfejlesztésének bevett módja, hogy jó já-
tékosok utánzásával indítunk. A játékos az utánzás és a 
begyakorlás folyamán hamarosan természetes módon jut 
el egy olyan sportolói személyiséghez, amely illik a karak-
teréhez, a fizikumához és a ritmusához. Fontos tartózkod-
nunk a személyiség és a jellem átgondolatlan formálásától. 
Az egyedi személyiség a kezdőknél elengedhetetlen a kitel-
jesedéshez és a sikerességhez.

 9.  Főszabály, hogy a kezdőknél kerülni kell a túlzott terhe-
lést, különösen a szív és tüdő vonatkozásában, mivel a já-
tékosok szervezete még fejlődésben van. Az edzés inkább 
a játékosok ügyességét és fürgeségét fejlessze, például he-
lyezzük a mesteri labdakezelés elsajátításának fontosságát 
az állóképesség fokozása elé.

10.  Az edzés módszereiről szólva bár fontos a hagyományos 
metódusok tisztelete, a legfontosabb az, hogy az edző 
megalkossa eredeti és egyedi módszertani elgondolásait, 
amelyben nem másol másokat. Ez nemcsak az edzéseket 
menti meg attól, hogy puszta megszokássá váljanak vagy 
kiüresedjenek, hanem egyben az edző szakmai kiválóságát 
is bizonyítja. Ha így tesz, a játékosok tisztelni fogják az 
edzőt, és meglesz feléje bennük a mindennél fontosabb 
bizalom.

11. Kiemelten fontos, hogy a kezdő játékosok edzője többfé-
leképpen foglalkozzon a sportolóival: általában mint röplab-
daoktató, de időnként úgy is mint szülő, máskor pedig mint 
testvér vagy barát. Az edző jó tanácsadója kell legyen minden 
tekintetben a kezdő játékos fejlődő személyiségének.

12. Az edző végső célja az, hogy az iránymutatása mellett a 
kezdő játékosaiból csodálatos egyének váljanak, akik egy jobb 
társadalmat építenek majd.
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V. fejezet

röplABdA kezdőknek 
(mInIröplABdA és A röplABdA mInt tömegsport)

Írta Hirosi Tojoda, a Szakmai Bizottság elnöke

1. Edzés előtt

Az edzésprogram megkezdése előtt a kezdők röplabdaedzője alaposan vizsgálja meg a következőket:

– Tanulmányozza a játékosok környezetét.
– Orvosi vizsgálatokkal ellenőrizze minden játékos egészségi állapotát.
– Mérje fel minden játékos fizikai teljesítőképességét.
– Tanulmányozza a játékosok mentális hozzáállását és jellemzőit az emberi kapcsolataikban.
– Ismerje meg az egyéni technikai alapelemekre vonatkozó tudásszintjüket.

Ezekre az adatokra alapozva az edző a következőkkel készüljön fel a játékosai edzésére:

– Dolgozzon ki edzésprogramokat a kezdőinek
– Biztosítsa a gyakorláshoz és edzéshez szükséges létesítményeket és felszereléseket (tornaterem, hálók és pályák, labdák).
– Gondoskodjon oktatóanyagokról, úgymint könyvek, filmek, videók, mezek edzéshez stb.
– Hozzon létre csoportokat a játékosok technikai szintje alapján.
– Állítsa össze az egyes csoportok edzői stábjait a hatékonyabb edzések érdekében.
– Mutassa be az anyagi feltételeket minden kezdő számára.
– Készüljön mezekkel, rövidnadrágokkal és cipőkkel minden játékos számára.

2. Edzésprogramok a technikai alapelemek oktatásához kezdő röplabdázók számára

a) Az edzés három lépcsőfoka:

i) Hogyan kell játszani? – a röplabda élvezetességének felfedezése változatos játékmódok megismerésével (motiváció).
ii) Hogyan kell tanulni? – a sikeresség és a fejlődés érzésének biztosítása (erőfeszítés).
iii) Hogyan kell nyerni? – a győzelem az érzelmek túláradását nyújtja (koncentráció).

b) Edzésprogramok kezdőknek:

i)
– Bevezetőedzés az egyéni technikai elemekhez
– Ismerkedés a labdával, bevezető labdakezelési gyakorlatok, mozgásos játékok kezdőknek
– Fizikai felkészítés és kondicionálás

ii)
– Bevezető játékszituációk
– Alkarérintés és alaphelyzetek
– Kosárérintés
– Egykezes érintés és alsó nyitás
– Bevezető játékok, bevezető játékszituációk
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iii)
– Bevezetés feladásos és ütéses játékokba
– Feladások
– Ütések
– Fejlettebb nyitásformák
– Bevezetés ütést használó játékokba

iv)
– Bevezetés labdamenetekben bővelkedő játékokba, bevezetés a sáncolásba és a fogadásba
– Mezőnyvédekezés
– Nyitásfogadás
– Sáncok
– Bevezetés csak védekező játékokba

Az 1. táblázat mintaprogram kezdő miniröplabdázók edzéséhez. A felnőtt játékosoknak szánt edzésprogram és az edzés menete 
az 1. táblázat tartalmával megegyezik, igazítva azt a felnőttek igényeihez az ismétlések száma, a program óraszáma, az intenzitás 
és a heti gyakoriság tekintetében.

Edzések: Heti kétszer napi két óra
Az edzésprogram teljes időtartama: 88 óra / 6 hónap

1. táblázat Mintabeosztás a kezdő röplabdaedzési program menetéhez (fél éves edzésterv)

Hét Az edzés tárgya és tartalma

1. Egyszemélyes játék a labdával

2. Kétszemélyes játék a labdával vagy labdákkal

3. Az alkarérintés és az egykezes érintés egyéni technikái

4. Alkarérintés különböző irányokba történő mozgással és a hátsó sori játékosok alaphelyzetei

5. Alsó nyitás és az alsó nyitás fogadása

6. Elkapásos, dobásos és passzoló játékok alsó nyitással

7. 2-2-es, 3-3-as vagy 4-4-es miniröplabda az elsajátított technikákkal

8. Kosárérintést gyakoroltató elkapásos, dobásos és egyéb labdakezelési játékok

9. Kosárérintés különböző irányokba történő mozgással

10. Kosárérintéses játékok (futással, utánlépéssel)

11. Feladás a pálya hátsó részéből a hálóhoz

12. Háló közeli feladás (feladófejlesztés)

13. Passzoló és feladó játékok két vagy három játékossal

14. Ütésoktatás (karlendítés, megközelítés és elugrás)

15. Ütésoktatás (ugrás és ütés, gyorsütések alacsony háló felett; átadásos, feladó és ütéses játékok)

16. Ütésoktatás (magas feladás leütése, ütés irányának megváltoztatása)

17. Mezőnyvédekezés különböző irányokba történő mozgással

18. Mezőnyvédekezés előre gondolkozó helyezkedéssel

19. Mezőnyvédekezés két vagy három játékossal, a mezőnyvédekezési alakzat megértése

20. Komplex edzés fogadással, feladással és ütéssel

21. és 22. 4-4-es játék (6 m x 4,5 m-es pályán) alkarérintéssel, nyitásfogadással, feladással és leütéssel
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3. Miért ilyen a kezdőknek ajánlott program?

Ha labdát dobunk egy kezdő felé, elugrik előle. A kezdők félnek a feléjük dobott labdától. Az edző első dolga ezt a félelmet 
eloszlatni.

Sokan szeretnek labdával játszani – elkapni, eldobni, rúgni – játszótereken vagy az utcán. Ha e játékokba vezethetünk be né-
hány új mozdulatot és formát, egyszerűen ismertethetjük meg a röplabdát.

A legtöbb kezdő úgy akar röplabdázni már a korai fázisokban is, mint a válogatott játékosok. Nem kedvelik a hosszú alapozó 
edzéseket. A jó edző a kezdőkkel olyan bevezető játékszituációkat játszat, amelyek begyakoroltatják a röplabda technikai alap-
elemeit. A röplabdában legalább két összetevőre van szükség:

a)  Az ellenfél térfelére érkező, játékhiba nélküli nyitásra
b)  A szervált labda visszajuttatására az ellenfél térfelére

E két elem nélkül nem élvezetes – és igazából nem is lehet – röplabdát játszani.

A röplabdában nem lehet a labdát megfogni vagy eldobni, viszont előfordul benne a kosárérintés – egy különösen nehéz 
mozdulat, amellyel a kezdők azelőtt sosem találkozhattak. A játék megismertetése során alkalmazzunk eldobó-elkapó és lab-
dabirtokló játékokat, továbbá tanítsuk meg az alkarérintést és az egykezes érintést (és az alsó nyitást mint az egykezes érintés 
variációját). Ezekkel kezdve könnyebb a röplabda bevezetése.

A kezdőkkel rengeteg bevezető játékot és kispályás röplabdajátékot kell játszatni, kevés játékossal (2-2, 3-3 és 4-4), versenyre.

Ahogy a 2. táblázat mutatja, a 11-12 éves gyerekek képességei eltérnek a felnőttekéitől. A gyerekek játékában, még a bevezető 
játékokban is, speciális szabályokat kell alkalmazni.

A játékosok fizikai teljesítményének fokozása a röplabdaedzés egyik fontos célja. A 3. és 4. táblázatban („Mama-San” röplabda-
játékosok) az látható, hogyan javulnak a fizikai képességek, ha a játékosok rendszeresen röplabdaedzéseken vesznek részt – még 
ha csak kéthetente egyszer is. Az edzés pozitív eredménye nagy motivációs erőt jelent.

2. táblázat

Vizsgált képesség Miniröplabdázók 20-21 éves átlagos felnőttek

A két kéz markolóerejének átlaga 25,8 kg   (-15,1%) 30,4 kg

Hátizomzat erőssége 74,7 kg   (-12,9%) 85,8 kg

Felugrás 32,0 cm  (-14,9%) 37,6 cm

Kosárérintés távolsága 7,04 m    (-32,6%) 10,60 m

Alkarérintés távolsága 11,58 m   (-29,0%) 16,30 m

Alsó nyitás távolsága 15,00 m   (-31,2%) 21,80 m
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3. táblázat            A miniröplabdázók és a nem röplabdázók fizikai jellemzőinek összehasonlítása

Tárgy Miniröplabdázó gyerekek Nem röplabdázó gyerekek Különbség a miniröpl. és 
   a nem röpl. gyerekek közt 

Testmagasság 150,1 151,0 -0,9 cm

Testsúly 42,4 42,5 -0,1 kg

Markolóerő 26,3 23,3 +3,0 kg

Hátizomzat erőssége 74,7 65,2 +9,5 kg

Felugrás 41,2 38,4 +2,8 cm

Ugrás nekifutásból 43,1 37,5 +5,6 cm

Sáncugrás 35,6 28,7 +6,9 cm

Hármasugrás 5,32 4,36 +0,96 m

Terpesz-zár szökdelés 41,4 36,0 +5,4-szer

9 méteres shuttle futás 16,1 18,3 +2,2 mp

Törzshajlítás előre teszt 12,3 14,6 -2,0 cm

Harvard fellépő teszt 63,9 62,8 +1,1 pont

4. táblázat           Középkorú női röplabdajátékosok fizikai teljesítményének változása (40 év körüliek)
                                      9 hónapnyi edzés után (heti két nap két óra)

 Bal kéz  Jobb kéz Felugrás Hátizomzat Terpesz-zár Törzshajlítás Törzshajlítás Harvard fellépő 
 markolóereje markolóereje  erőssége (db) előre* hátra teszt 

1. felmérés 29,7 kg 32,8 kg 34,3 cm 85,5 kg 39,8 db 47,3 cm 16,0 cm 52,4 db

2. felmérés 32,0 kg 34,3 kg 37,6 cm 97,7 kg 41,0 db 47,4 cm 15,9 cm 58,3 db

Különbség 2,3 1,5 3,3 12,2 1,2 0,1 -0,1 5,9

* A törzs hajlékonyságát méri.

4. A kezdők edzésének alapelvei

A következő pontokat érdemes szem előtt tartani kezdők edzése során.
a)  A mindennapi edzésekhez válasszunk szisztematikus és ésszerű edzési módszereket és eljárásokat, amelyekkel egyszersmind 

fejlesztjük a készségeket, a fizikai teljesítményt és a mentális hozzáállást is.
b)  A rögzült szokások oldására és az alapvető fizikai képességek fejlesztésére használjunk változatos sporttevékenységeket, pél-

dául más labdajátékokat. 60 percenként tartsunk 10-15 perces szünetet.
d) A negatív hatások elkerülése végett 12 év alatti gyermekeknél súlyzós edzést ne alkalmazzunk.
e) Bemelegítésre és felkészítő gyakorlatokra minden játékosnak szüksége van a napi edzések előtt.
f ) Adjunk megfelelő elméleti magyarázatot minden technikai elemhez a jobb megértés érdekében.
g)  Alakítsunk ki kellemes környezetet, és tegyük az edzést érdekessé. A kezdők bátorítása és dicsérete nagyon fontos a motivá-

ció fenntartásához.
h)  Ki kell jelölnünk minden kezdő számára a felelősségeit és a szerepkörét, ezzel fejleszthetjük a társas tulajdonságait, és kiala-

kulnak a vezető-követő kapcsolatok a játékosok közt.
i)  Ne tegyünk ki kezdőket nagy mentális stressznek vagy nyomásnak a mérkőzések és az edzés folyamán.
j)  Kövessük nyomon a játékosok egészségi és a mentális állapotát, így megfelelően tudjuk majd fokozni az önbizalmukat a 

játékok és a gyakorlások során.
k) Adjunk egyenlő esélyt mindenkinek a játékszituációkban való részvételre. Az ülve figyelés senkit sem fejleszt.
l)  Ne csak a mérkőzések megnyerésére összpontosítsunk, az edzéseken nyújtott erőfeszítések fontosabbak a versenyeredmé-

nyeknél.
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m) Kezdők tanítása közben figyeljünk az edzések következő részleteire:
 i) A lehető legegyszerűbb módját válasszuk a technikai alapelemek oktatásának.
 ii) Csökkentsük a félelmet a labdától.
 iii) Fokozzuk a röplabda iránti érdeklődést vonzó edzésmódok alkalmazásával.
 iv)  Előzzük meg a fájdalmas következményeket és a sérüléseket azzal, hogy a játékosok képességeinek és fizikai kondíciójá-

nak megfelelő edzésmódokat választunk.
 v)  Ne kezdjünk technikai elemek tanításába előzetes edzőgyakorlatok nélkül, hiszen a játékosoknak először a labdával kell 

megismerkedniük.
 vi)  A lehető leghamarabb alkalmazzunk bevezető játékszituációkat, ha a játékosok már elsajátították a labdatovábbítás és a 

nyitás technikáit.
 
 

5. Példák tanítási módszerekre kezdők számára

A. Egyszemélyes labdagyakorlatok

a) Egykezes labdavezetés (bal kéz vagy jobb kéz) (5-1a ábra)
b) Kétkezes labdavezetés vagy gurítás előrehaladás közben (5-1b ábra)
c) Kétkezes labdavezetés vagy gurítás hátramenetben (5-1c ábra)
d) Utánlépéses labdavezetés vagy gurítás (balra vagy jobbra) (5-1d ábra)
e) Labdavezetés keresztlépéssel (balra vagy jobbra) (5-1e ábra)
f ) Felugrásos labdaelkapás előrehaladással (5-1f ábra)
g) Egy pattanásból labdaelkapás guggolásban (5-1g ábra)
h) Labdaátadás egyik kézből a másikba a lábak vagy a test körül (5-1h ábra)
i) Egykezes labdapattogtatás guggolásban, váltott oldalsó lábnyújtással (5-1i ábra)
j) Mozgás és fordulás térd vagy boka közé szorított labdával (5-1j ábra)
k) Lebegőülés labdával a kézben (5-1k ábra)
l) Törzs- és lábemelés hason fekve, labdával a kézben (5-1l ábra)
m) Terpeszállásban lehajolva lábak között feldobott labda elkapása (5-1m ábra)
n) Oldalirányú gurulás labdával a kézben (5-1n ábra)
o) Bicskafelugrás labdával a bokák közt (5-1o ábra)
p) Előre dobott labda után fekvőtámaszhelyzet, majd labdaelkapás guggoló helyzetben (5-1p ábra)
q) Mellső elrugaszkodásos fekvőtámasz-sorozat
r) Egy pattintásból labdaelkapás guggoló helyzetben előrehaladással
s) Egy pattintásból labdaelkapás gurulással

5-1a ábra
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5-1b ábra

5-1c ábra

5-1d ábra
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5-1e ábra

5-1g ábra

5-1f ábra
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5-1h ábra

5-1i ábra

5-1j ábra
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5-1m ábra

5-1n ábra

5-1k ábra 5-1l ábra
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5-1o ábra

5-1p ábra
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B. Kétszemélyes labdagyakorlatok

a) Elkapás, felülés, visszadobás párosával (3 m távolságból)
b) Labdaelkapás hanyattfekve párosával
c) Mellső átadás ülőhelyzetben
d) Mellső átadás körbefordulással (5-2d ábra)
e) Mellső átadás után fekvőtámaszhelyzet (5-2e ábra)
f ) Mellső átadás után hanyattfekvő helyzet (5-2e ábra)
g) Elkapás, majd visszadobás fordulás közben (5-2g ábra)
h) Elkapás és visszadobás ugrás közben (5-2h ábra)
i) Adogatás közben törzshajlítás hátra, ill. oldalra egymás felé (5-2i1 és 5-2i2 ábrák)
j) Adogatás kézből kézbe törzsfordulattal, egymásnak háttal állva (5-2j ábra)
k) Adogatás törzsfordulattal egymásnak (5-2k ábra)
l) Adogatás kézből kézbe, felváltva fej felett és a lábak közt, egymásnak háttal állva (5-2l ábra)
m) Előre dobott labda elkapása egy pattintásból, bakugrással (5-2m ábra)
n) Előre dobott labda elkapása lepattintás nélkül, bakugrással (5-2n ábra)
o) Labda dobás bicskafelugrás közben (5-2o ábra)

5-2d ábra
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5-2e ábra

5-2f ábra
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5-2g ábra

5-2h ábra
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5-2i1 ábra

5-2i2 ábra
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5-2j ábra

5-2k ábra
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5-2l ábra

5-2m ábra
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5-2n ábra

5-2o ábra
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C. Az alkarérintés bevezetése

a) A kezek megfelelő kulcsolása és az alaphelyzet (5-3a ábra)
b) A labda továbbítása egy pattanás után alkarérintéssel (5-3b ábra)
c) Lepattintásos dekázás az alkaron (5-3c1 ábra, 5-3c2 ábra)
d) Dekázás az alkaron lepattintás nélkül (5-3d ábra)
e) Alkarérintéses „teniszezés” a labdával (5-3e ábra)
f ) Alkarérintéses fallabdázás (5-3f ábra)
g) Alkarérintéses dekázás jobbra-balra, lepattintás nélkül (5-3g ábra)
h) Alkarérintéses dekázás irányváltoztatással, lepattintás nélkül
i) Adogatás oda-vissza alkarérintéssel
j) Dekázás előrehaladás közben, lepattintás nélkül (5-3j ábra)
k) Dekázás jobbra vagy balra haladás közben, lepattintás nélkül (5-3k ábra)

5-3a ábra

5-3a ábra
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5-3d ábra

5-3c1 ábra 5-3c2 ábra

51

V. fejezet - Röplabda kezdőknek



5-3e ábra

5-3f ábra
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5-3g ábra

5-3j ábra

5-3k ábra
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D. Az alsó nyitás bevezetése (egykezes érintés)

a) Dekázás fél karon (jobb vagy bal), lepattintással (5-4a ábra)
b) Dekázás váltott karral, lepattintással (5-4b ábra)
c) Egykezes fallabdázás (5-4c ábra)
d) Egykezes „teniszezés” (5-4d ábra)
e) Dekázás fél karon (jobb vagy bal), lepattintás nélkül (5-4e ábra)
f ) Dekázás jobb vagy bal karral, ill. mindkét karral, lepattintás nélkül
g) Dekázás váltott jobb és bal karral, oldalirányú mozgással, lepattintás nélkül (5-4g ábra)
h) Fallabdázás fél karral, lepattintás nélkül (5-4h ábra)
i) Egykezes adogatás oda-vissza (5-4i ábra)
j) Alsó nyitás falra (5-4j ábra)
k) Nyitás 3, 5, 7 méterre a hálótól, majd az alapvonal mögül (5-4k ábra)
l) A nyitás célzását fejlesztő játékok (10 nyitás mindegyikben) (5-4l ábra)

5-4a ábra
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5-4d ábra

5-4b ábra 5-4c ábra
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5-4e ábra

5-4h ábra 5-4j ábra

5-4g ábra

56

I. szint - Edzői kézikönyv



5-4i ábra

5-4k ábra

5-4l ábra
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E. A kosárérintés bevezetése (feladás)

a) A kéztartás és az érintőfelület kialakítása (5-5a ábra)
b) Labdapattogtatás kosárral (5-5b ábra)
c) Labda emelése és leeresztése a talajtól fej fölé és vissza (5-5b ábra)
d) Dobás és elkapás egy kézzel (5-5d ábra)
e) Egy pattintásból labdaelkapás kosárérintés-pozícióban (5-5e1 és 5-5e2 ábrák)
f ) Gyors feldobás és elkapás lepattintás nélkül (5-5f ábra)
g) Feldobás és elkapás előrehaladás közben, lepattintás nélkül (5-5i ábra)
h) Feldobás és elkapás oldalirányú haladás közben, lepattintás nélkül
i) Feldobás és elkapás jobbra vagy balra fordulással, lepattintás nélkül (5-5g ábra)
j) Feldobás, majd elkapás guggoló helyzetben (5-5j ábra)
k) Feladássorozat egy helyben a fej felett (5-5k ábra)
l) Feldobás előre, majd feladás hátra, előrefelé haladva (5-5l ábra)
m) Feladássorozat oldalirányú haladással
n) Feladássorozat balra vagy jobbra forgással (90 fokban, 180 fokban és teljes fordulattal) (5-5n1 és 5-5n2 ábrák)
o) Feladássorozat előrehaladva (5-5o ábra)
p) Előre dobott labda felugrásos feladása (5-5p ábra)
q) Falra továbbított labda, a visszaúton egy lepattanással (5-5q ábra)
r) Falra továbbított labda, lepattanás nélkül (5-5r ábra)
s) Lepattintásos adogatás guggoló helyzetben (5-5s ábra)
t) Adogatás ülőhelyzetben (5-5t ábra)
u) Adogatás, minden átadás után talajérintés (5-5u ábra)
v) Feladás önmagának, majd átadás hátrafelé a társnak, aki ezt ismétli (5-5v ábra)
w) Feladás önmagának, majd átadás előre a társnak, aki ezt ismétli (5-5w ábra)
x) Adogatás oldalazva (5-5x ábra)

5-5a ábra
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5-5b ábra

5-5d ábra

5-5c ábra
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5-5e1 ábra

5-5e2 ábra
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5-5f ábra
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5-5g ábra

5-5i ábra
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5-5l ábra

5-5j ábra 5-5k ábra
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5-5n1 ábra

5-5n2 ábra
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5-5o ábra

5-5p ábra
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5-5q ábra

5-5r ábra
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5-5s ábra

5-5t ábra
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5-5u ábra

5-5v ábra
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5-5w ábra

5-5x ábra
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F. Bevezető játékok

a)   Háló feletti játék (dobással és elkapással)
  A játék úgy indul, hogy az egyik csapat átdobja a háló felett a labdát a másiknak. A labdát egy vagy két labdaérintés után 

vissza kell dobni az ellenfél térfelére. (5-6a ábra)
b)  Pattogós röplabda (labdatovábbítás egy lepattanás után)
  A pálya méretei: 4x6 méter. Hálómagasság: 2 méter. A játék úgy indul, hogy az egyik játékos átdobja a háló felett a labdát 

a másik oldalra (5-6b1 és 5-6b2 ábrák).
c) Négyfelé osztott pálya
  A pálya méretei: 4x6 méter. A játék az alapvonalról elvégzett, egy pattintás utáni egy- vagy kétkezes alkarérintéses nyitással 

indul. A labdát egy lepattanás után vagy lepattanás nélkül kell visszajátszani. A háló és a kötél magassága: 2 méter. (5-6c ábra)
d) Befutó adogatás
  Alsó nyitás után át kell játszani a labdát az ellenfél térfelére kosár- vagy alkarérintéssel, majd ki kell futni az alapvonal mögé, 

végül vissza a pályára a következő fogadáshoz és támadáshoz. 2-2-es csapatlétszám esetén 2 vagy 3 labdaérintés lehetséges az 
átjátszás előtt. (5-6d ábra)

e) Átjátszó röplabda
 Normál játékszabályoknak megfelelő játék azzal a különbséggel, hogy 2 pont jár minden felugrásos átjátszásért és ütésakcióért.

5-6a ábra
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5-6b1 ábra

5-6b2 ábra
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5-6c ábra

5-6d ábra
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VI. fejezet

Az egyénI technIkAI AlApelemek oktAtásA
Írta Hirosi Tojoda, a Szakmai Bizottság elnöke

Az itt következő hét alapvető egyéni játékelem elengedhetetlenül szükséges a röplabdajáték során, ezért minden játékosnak el kell 
sajátítania azokat.

Csak akkor léphetünk tovább az összetettebb formákhoz és alakzatokhoz, ha a játékosok már mindegyik felsorolt elemet begyako-
rolták. E hét alapkészség biztos tudása nélkül igen nehéz jó csapatteljesítményt produkálni. Az edzőnek ismernie kell mindegyik 
elem elméleti és tudományos hátterét, és el kell tudnia érthetően magyarázni azokat a játékosainak.

Egyéni technikai alapelemek

1. A röplabda alaphelyzetei, fő pozíciói és alapmozdulatai
2. A labda átadása és feladása
3. Nyitás
4. Ütés
5. Mezőnyvédekezés és a hálóról visszapattanó labda mentése
6. Nyitásfogadás
7. Sáncolás

1. A röplabda alaphelyzetei, fő pozíciói és alapmozdulatai

A. Alaphelyzetek

Kétféle alaphelyzet létezik:
 i) Az első sori alaphelyzet, amely a gyors sáncolást szolgálja
 ii) A hátsó sori alaphelyzet, amely az ellenfél gyors támadásainak fogadását teszi lehetővé.

1. kép: Első soros játékosok alaphelyzetei
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2. kép: Hátsó sorköteles játékosok alaphelyzetei

24. kép: Hátsó sorköteles játékosok alaphelyzetei

Az  alaphelyzet a következőképpen néz ki:

Hajlított térdek, kezek a térdek előtt. A testsúly a talp elülső részére nehezedik. Terpeszállás vagy harántterpesz. A testsúlyt a lehető 
legelőbbre kell helyezni. A sarok ne érintkezzen a talajjal.

– 1 méter előre, párhuzamos terpeszből: 0,82 másodperc
– 1 méter előre, harántterpeszből: 0,82 másodperc
– 1 méter előre, letett sarkos kiindulóhelyzetből: 0,85 másodperc

A karokat tartsuk az illusztrációnak megfelelően, mert ez a tartás teszi lehetővé a leggyorsabb reakciót a közeledő labdára. A maxi-
mális reaktivitást a következő adatok teszik szükségessé:

A leütött labda sebessége:

– Leütött labda (férfiak): 27 m/sec (97,2 km/h)
– Útidő a hálótól az alapvonalig: 0,333 sec
– Leütött labda (nők): 18 m/sec (64,8 km/h)
– Útidő a hálótól az alapvonalig: 0,50 sec

Karmozdulatok sebessége:

– Térdtől a vállig: 0,440 másodperc
– Válltól térdig: 0,390 másodperc
– Válltól térdig (csuklófordulattal): 0,480 másodperc

A hátsó sorköteles játékosok megfelelő alaphelyzete nagyon fontos az eredményes védekezéshez.

Karok csípőmagasságban, tenyér nyitva, felkészülve a leütött labdák fogadásához. A labda pályájának kikövetkeztetése és az előre 
gondolkozás nagyon lényeges az ütések kivédésében.
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B. A játékosok fő pozíciói a pályán

A jó védekezéshez minden játékosnak megfelelő pozícióban kell várnia a labda érkezését a pályán.

C. Előre irányuló mozgások

A talajhoz közeli átadásokat és fogadásokat előrefutás után, mély súlyponti helyzetben érdemes végrehajtani. Ha a játékos hátrafelé 
akarja továbbítani a labdát, alkalmazhat hátragurulást.
Ha a játékosok már elsajátították a mély súlyponti alaphelyzeteket, az edző áttérhet a védekezés olyan fejlettebb technikáira, mint 
a vetődés, amelynek szükségességét a következő adatok magyarázzák:

– Futás 3 méterre: 1,33 sec
–  Vetődés 3 méterre: 1,21 sec
– Futás 6 méterre: 1,94 sec
– Vetődés 6 méterre: 1,87 sec
 (női játékosok esetén)

1. táblázat: A különböző irányú mozgások oktatása a fő pozíciókból kiindulva

 Gyorsütés fogadása 
D 1: 0-3-as védekező alakzat

Gyorsütés GyorsütésMagas ütés Magas ütés

 Magas ütés fogadása 
D 2: 1-2-es védekező alakzat

è

Lábmunka előre 
 
 
Lábmunka oldalra 
 
 
 
Lábmunka hátra

Guggoló hozzáállás

Utánlépéses mozgások  
Keresztlépéses mozgások  
Labdához futás

Kilépés hátra
Keresztlépések 45°-os szögben hátra
Hátrafordulás és futás

Gurulás hátra 
Vetődés 
Gurulás

 
A kitámasztás technikái

 
Repülő vetődés

 
 
 
Alappozíció

ð Ê

ð ò

ð

ï ï

ò

ò
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4. kép: Előre irányuló mozgások

5. kép: Mozgás előre è kilépés alacsony súlyponttal

5. kép: Mozgás előre è kilépés alacsony súlyponttal (részlet)

D 3: A hátsó sorköteles játékosok mozgásának irányai

D. Oldalirányú mozgások (feladás, fogadás, ütés és sáncolás)

A játékosok mozgása 30-45 fokos szögben történjen mindkét irányban, ahogy a 11-D 1-es ábra is mutatja. Közvetlenül oldalra 
nem szabad mozogni, mert akkor a labda a továbbítás szöge miatt a pályán kívülre pattan.

A 30-45 fokos keresztmozgáshoz háromféle lábmunkát alkalmazhatunk:

– Futás oldalra és megállás utánlépéssel
– Futás oldalra keresztlépéssel és megállás utánlépéssel
– Futás oldalra a labdáig, megállás (kitámasztás).
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Haladó játékosoknak megtanítjuk a gurulásos és a repülő vetődéses technikákat is azok gyorsasága miatt:

– 3 méteres 45 fokos keresztmozgás utánlépéssel: 1,51 sec
– 3 méteres 45 fokos keresztmozgás keresztlépéssel: 1,42 sec
– 3 méteres 45 fokos keresztmozgás gurulással: 1,30 sec
– 3 méteres 45 fokos átlós mozgás a játékos által megítélt irányban (jobb vagy bal): 1,61 sec

Ha a játékosnak több, mint három lépést kell megtennie, a gyorsasághoz a keresztlépés a leghatékonyabb, ahogy a fenti adatok is 
mutatják.

6. kép: Utánlépés

7. kép: Keresztlépés

77

VI. fejezet - Az egyéni technikai alapelemek oktatása



E. Mozgás hátrafelé

Ha a labda magasan a játékos elé érkezik, hátrálnia kell az alkarérintéshez vagy a kosárérintéshez.

Az alább látható ábrázolások az alkarérintéses átadás vagy fogadás három módját mutatják be.

Lassú kilépés hátra, szemek a labdán, alacsonyan tartott súlypont

8. kép: Hátrálás a célpont felé fordított felsőtesttel

9. kép: Mozgás hátra 45°-os szögben keresztlépéssel
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10. kép: A labda követése a célpontnak háttal

10. kép: Mozgás a célpontnak háttal,  
majd átadás (részlet)

F. Ugrások (feladás, ütés, sánc)

Az ugrások lényege, hogy gyorsan helyezkedjünk az érkező labda irányába, alacsony súlyponttal. Háromféle lépéskombináció 
előzheti meg az elrugaszkodást: bal-jobb, jobb-bal vagy mindkettő egyszerre. A játékosoknak mindhárom kombinációt el kell 
sajátítaniuk a fejlődésük érdekében.

E lépéseket gyakorolni és folytonosan fejleszteni kell. A lábmunkák a röplabda játékelemeinek legfontosabb technikáit képviselik.
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A. Edzési útmutató kosárérintéshez

– A megközelítés legyen gyors, és abba az irányba forduljunk, amerre továbbítani szándékozunk.
– A labda az ujjak belső felével érintkezzen.
– A labda a hüvelykujjal és mutatóujjal ütközzön először.

2. táblázat: Az átadás és a feladás oktatásának folyamata:

Továbbítás 
kosárérintéssel 
 
Továbbítás 
alkarérintéssel 
 
Egykezes  
továbbítás 
 
 
 
Feladás a  
támadóval 
szemben 
Feladás  
oldalra  
Felugrásos 
feladás
Feladás a  
hálóval  
szemközt

Lépések előre,  
majd továbbítás 
 
Mozgás oldalra,
majd továbbítás 
 
Lépések hátra,  
majd továbbítás 
 
Háló közeli feladás 
 
Feladás hátra  
Feladás hátra gurulással  
Egykezes feladás

Légi továbbítás 
 
 
Guggoló továbbítás  
(alacsony labda) 
 
 
 
 
 
 
Gyors feladás 
A-B-C-D és szúrt 
feladás

Légi továbbítás, hátra irányuló 
vagy oldalirányú mozgással
 
Továbbítás hátragurulással 
Továbbítás oldalra gurulással

Lépések előre, majd feladás
Utánlépések oldalra, majd feladás
Lépések hátra, majd feladás
Légi feladás
Guggoló feladás

Feladás az alapvonalhoz közel

 
 
 
Továbbítás

ð

ð

ð

ò

ò÷ ÷
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2. A labda átadása és feladása

P 11: Kar- és ujjtartás
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12. kép: Kosárérintés előremozgással

13. kép: Kosárérintés térdleejtéssel

14. kép: Továbbítás hátra, előre irányuló mozgás után

Amikor a labda a hüvelyk- és mutatóujjakba ütközik, a csukló hátrahajlik, és a karok könyökben meghajlanak.

Lökjük a labdát felfelé az ujjak, a csukló, a könyök, a csípő, a térdek és a bokák együttes „kirúgásával”.
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15. kép: Kosárérintés utánlépéssel

16. kép: Kitámasztás (A3)

17. kép: Kosárérintés mozgással
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18. kép: Légi kosárérintés

19. kép: Kosárérintés hátrafelé mozgással
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20/A kép: Kosárérintés hátrafelé mozgással, keresztlépéssel

20/B kép: Megközelítés után továbbítás hátrafelé
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B. Edzési útmutató alkarérintéshez

Csukló és könyök egyenes, a kar a törzzsel szöget zár be.

Az alkarérintés labdatovábbítási szöge egyezzen meg a 21. (1)-es képen láthatóval.

A labda a kifeszülő teljes test szögének megfelelő irányban távozik.

21. kép: Az alkar és a törzs által bezárt szög alkarérintésnél

Az alábbi képeken a labda felfelé pattan el.

Az alábbi képeken a labda előre, ill. lefelé pattan el.
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C. Edzési útmutató feladáshoz

A feladás célja a támadás előkészítése. A feladott labda érkezzen a hálótól 50-100 cm-re és a háló feletti megfelelő magasságba. 
Használjunk olyan haladó technikákat is a feladásban, mint a rövid feladás és a feladás hátrafelé, mert az ilyen támadásokra az 
ellenfél nem számít. Ha cseles feladási irányt szeretnénk elérni, amelynél az ellenfél nem sejti a labda előrelátható irányát, enyhén 
hajlítsuk a törzsünket hátra, hogy a mellkasunk felfelé nézzen (feladó testtartás), kiváltképp alacsony súlypontú testhelyzetek 
esetén. Légi kosárérintésnél a feladó a homloka felett érintse a labdát. A feladási irány és magasság pontossága lényegi kérdés az 
ütőjátékos számára (21. kép).

A továbbított labda útja szerint a feladó a következő szakaszokon érintkezhet a labdával:

– Ha a labda útja a háló felett halad el, a légi kosárérintés csak egyetlen ponton hajtható végre.

– Ha a labda útja a hálóba vagy az alá vezet, a feladás csak egyetlen ponton hajtható végre.

–  Ha a labda útja elég magasan vezet, a feladás A és B pontok között hajtható végre a kosárérintés korlátain belül. (D 4 B). A társ 
az időzítés egyszerű feladáshoz igazításával valósítja meg az ütést.

A feladó az ütőjátékos helyezkedéséhez képest időzíti a feladását.

  A feladójáték értékelési szempontjai

– Sikerül-e a háló magassága fölé irányítani a labdát az ütőjátékos számára?
– Képes-e a játékos a feladást az ütőjátékosnak megfelelően időzíteni?
– Képes-e a játékos olyan feladásra, amely nem az ellenfél sánca felé irányul?
– Jó ítéli-e meg az ellenfél sáncoló játékosainak ugrási készségeit?
–  Helyes döntést hoz-e arra nézve, hogy az adott játékszituációban ki a leginkább megjátszható ütőjátékos, és mikor, illetve ho-

gyan lehet őt a leghatékonyabban helyzetbe hozni?

D 4: Feladó pozíciók – A        B
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22. kép: Alacsony súlypontú feladó testhelyzet

24. kép: Feladás előre

23. kép: Feladó alaphelyzet
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25. kép: Feladás hátra

26. kép: Légi feladás

27. kép: Légi feladás hátra
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3. Nyitás

A. Felkészültségi követelmények

A nyitás legfontosabb feltétele, hogy a játékos uralni tudja a szervált labda sebességét és irányát. Lényeges továbbá, hogy a játékos 
hiba nélkül tudjon nyitni, mivel minden elrontott szerva az ellenfélnek jelent pontot. Hatékony technika a hirtelen irányt változta-
tó nyitás, viszont a gyors szervák gyakran eredményeznek hibát. A gyors nyitásokat a játszma állásának függvényében kell bevetni. 
Ezenfelül fontos, hogy a játékosok saját nyitási karakterrel rendelkezzenek a labda pályája alakjának és sebességének tekintetében. 
Az edzőnek ismernie kell a játékosai nyitási erősségeit.
 
B. A nyitás edzési folyamata

28. kép: Szúrt feladás

29. kép: Feladás alkarérintéssel

Karlendítés és a 
nyitás mint érintés

– Alsó nyitás
– Felső lebegős nyitás
– Felső pörgetett nyitás
– Horognyitás
– Felugrásos nyitás (lebegős vagy pörgetett)
– Szöcskenyitás

Nyitásfajta kiválasztása

A feldobás  
gyakorlása

A nyitás irányítása (a feldobás) A nyitás helyezése  
(irány, hossz)

Irányváltoztató labda a
hosszú és rövid nyitásokban

Próbáljuk ki  
mindegyik nyitásfajtátð ð

ð
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C. A nyitás irányítása

A nyitás irányításának kulcsfontosságú elemei:

a) Mindig dobjuk fel magunknak a labdát.
b) Gyakoroljuk be az érintés időzítését és ritmusát a feldobásunkhoz képest.
c)  Tegyünk szert biztonságra a nyitás iránya és távolsága tekintetében (rövid vagy hosszú). Az irányt (egyenes vagy átlós) az elöl 

lévő láb pozíciójával változtassuk meg, ne a lökéssel vagy a karlendítéssel (31. kép).

30. kép: Alsó nyitás

31. kép: A láb helyzete és a nyitás iránya (felső nyitás esetén)
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32. kép: Lebegős nyitás

33. kép: Horognyitás

34. kép: Ostornyitás
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d)  Vegyük célba a legjobb vagy leggyorsabb ütőjátékost. Ettől megzavarodhat, és előfordul, hogy rosszul időzíti a nyitásfogadását, 
aminek az egész csapatra kiható negatív pszichés hatásai lehetnek, és a legközelebbi labdamenetben az ellenfél figyelme szét-
szórttá válhat (D 5 és D 6).

e)  Ha az ellenfél feladója gyenge a hátrafelé feladásban, szerváljunk olyan irányba, hogy csak így tudjon feladni. A nyitás célja az a 
pont, ahonnan csak hátrafelé feladás lehetséges. Az így célba vett feladó feladása nem lesz tökéletes, és ez lassítja a támadást (D 8).

Ha cserejátékost állítanak be, vegyük őt célba, mert még ideges, és nem jött összhangba a társaival, így könnyen vét hibát.

Felugrásos pörgetett nyitás

D 5: Nyitás a feladó vagy  
egy gyors ütőjátékos irányába

D 7: Itt a feladónak  
könnyű dolga van

D 6: Nyitás a legjobb  
ütőjátékos irányába

D 8: Itt a feladónak  
nehéz a dolga
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D. A hatékony nyitás és az előnyösen alakított helyzetek értékelése

Pontszerzés (3 pont)

A visszajátszott labda kezelése könnyű (2 pont)
 
Az ellenfél nem képes a támadóterületre juttatni a labdát gyorsütésre (1 pont)

Végeredmény = A pontok összege  
 A nyitások száma

35. kép: A nyitás irányítása a pálya sarkába

93

VI. fejezet - Az egyéni technikai alapelemek oktatása



4. Ütés

A. Az ütés mozgásainak felépítése

a) Megközelítés az ütő pozíciójába
b)  Elrugaszkodás és felugrás
c)  Karlendítés és az ütés végrehajtása
d)  Talajfogás és pozíció felvétele a következő akcióhoz

B. Az ütéstechnikák edzési folyamata

  Az ütés karmunkája 
 
 
Felugrás és leütés  
a háló felett 
 
 
A háló tetejéhez feladott 
labda leütése 
 
 
Hogyan mozogjunk  
a legkedvezőbb helyre 
feladás előtt
 
 
Ütések többféle  
irányban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ütéselfordítás
elsajátítása (balra, jobbra, 
merőleges ütés) 
 
 
A védelem összezavarása

Megközelítés 
 
 
Gyenge ütés (cseles 
játék) (Ejtés) 
 
 
Gyorsütés (A-B-C-D) 
szúrt feladásból 
 
 
A pálya hátsó részéből 
feladott labda ütése

Ütések többféle irányban a kezdőpozíció megváltoztatásával

Ütések többféle irányban ívet leíró megközelítéssel 
 
Ütések többféle irányban elugrással végzett irányváltoztatással

Elrugaszkodás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messziről feladott  
labda ütése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kikenés
(sáncról való 
kiütés) 
 
 
Sáncra ütés

Felugrás és labdaelkapás 
a háló felett 
 
Felugrás és háló feletti 
dobás
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C. A test hajlásszöge elrugaszkodáskor

A minél magasabb ugrás érdekében a játékosnak optimális testhelyzetet kell felvennie a felugrás előtt. Ha a játékos megközelítés 
közben túlságosan vagy nem eléggé hajlítja meg a törzsét, nem lesz képes magasra ugrani. A legjobb testhelyzeteket a 9. ábra mu-
tatja be. A jó ugrás hatékony izomkoordinációt kíván meg.

36. kép: A test hajlásszöge elugrás előtt

Rossz hajlásszög Optimális hajlásszög A karlendítés mozdulata
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D. A labdairányítás elsajátítása három lépésben

Közelítsük meg a labdát vonalban, majd üssük a labdát vonalban. Következőleg a hálóval 60 fokos szöget bezáró megközelítés 
után üssük a labdát keresztbe (A).
Közelítsük meg a labdát vonalban, majd üssük a labdát vonalban. Térjünk vissza az első pozícióba, majd forduljunk körbe 
megközelítés közben, és üssük a labdát keresztbe (B).
Először üssünk egyenest, majd ugyanazon megközelítéssel, az elugrásnál változtatott lábmunkával üssünk keresztbe (lásd (C) 
és D 11).

D 9: Az ütés irányának megváltoztatása a megközelítés módosításával

37/B kép: Karlendítés ütéshez

(A) (B) (C)

37/A kép: Az ütés alapirányaD 10: Keresztlépéses  
ráfordulás jobbkezes  

megközelítéshez

96

I. szint - Edzői kézikönyv



37/C kép: Felugrás és elkapás

37/D kép: Légmunka ütés közben

37/E kép: Keresztütés
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E. Gyenge ütés (ejtés)

Időnként a gyenge ütések hatékonyabbak lehetnek az erőseknél a játék során. Minden csapatnak vannak hiányosságai a gyenge 
ütések vagy az ejtések kezelésében. A következő ábrák azt szemléltetik, hogy speciális edzéssel a csapatot fel lehet készíteni arra, 
hogy a gyenge ütés taktikáját bevethessék a játék bizonyos szakaszaiban (38. kép) – 11-D9, 11-D10.

37/F kép: Egyenes/vonalütés

38. kép: Ejtés

39. kép: Ejtés a sánc mögé

D 11: Két lehetséges hely ejtésre
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Ütéselfordítás

D 12: Sáncról való kiütés / Kikenés – Az ellenfél sáncának kihasználása

40. kép: Ütéselfordítás (elölnézet)

Ütéselfordítás (hátulnézet)

F. Ütéstechnikák erős sáncolókkal szemben

Ha magas és erős játékosok sáncolnak, az ütők a következő két eljárás egyikét alkalmazzák a pontveszteség elkerülésére:

– A labda irányváltoztatását érjék el elfordítással (balra, jobbra vagy merőlegesen), és a labdát üssék ki a sáncról (P 40, D 12).
– Kíséreljék meg kihasználni az ellenfél sáncát, vagy pattintsák vissza róla a labdát (sáncra ütés).
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G. A gyorsütés technikái

A hosszú, magas ütések felkészülési időt hagynak az ellenfél sáncának és védelmének. A gyors és/vagy szúrt támadások a jól 
képzett csapat eszköztárának központi elemei. A gyorsütésnek öt típusa van (D 13).

D 13: A gyorsütés öt alaptípusa

41. kép: „A” típusú gyors támadás

1. Gyors A: Gyorsütés a feladó előtt (tyúk). Az ütőjátékos felugrik, és a levegőben várja a rövid feladást (P13 A).
2.  Gyors B: Gyorsütés 2-3 méterre a feladótól. Az ütőjátékos abban a pillanatban ugrik fel, amikor a feladó megérinti a 

labdát (D 13 B).
3. Gyors C: Leütés a feladó mögött (D 13 C).
4. Gyors D: Gyorsütés 2-3 méterre a feladó mögött (D 13 D).
5. Gyors E: Szúrt feladás leütése a bal hálótartó oszlop mellől (D 13 E).
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42. kép: „B” típusú gyors támadás

A feladás helyétől függő további lehetőség: ha a labda a hálótól 2,5 méterre érkezik, és a feladó gyorsan alá tud kerülni, az ütőjáté-
kos mozogjon a feladótól 2,5 méterre, és ott ugorjon fel.

H. Összetett támadások gyorsütéssel

Az élvonalbeli csapatok a gyors támadás számos változatát és kombinációját használják a sáncoló és védekező játékosok megtévesz-
tésére. A következő változatok a jellemzőek:

D 14: Gyorsütés keresztező 
megközelítéssel

D 16: B gyorsütés  
párhuzamos megközelítéssel

D 15: Tempóváltás

D 17: Egymás mögötti
megközelítés
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5. Mezőnyvédekezés

A mezőnyvédekezés az alkarérintés és az egykezes érintés technikáiból áll össze. Az ütések erőssége az élvonalbeli csapatok fizikai 
teljesítményének növekedésével évről évre egyre fokozódik. Ennek fényében a mezőnyvédekezést fejlesztő edzésekben a követke-
zőkben kifejtett elemekre szükséges figyelmet fordítani.

A. Edzési technikák a mezőnyvédekezés fejlesztésére

1) A mezőnyvédekezés pozíciói és testhelyzetei
2) Előre gondolkodás és a támadás jellemzőinek kikövetkeztetése
3) A labda mozgásának megfelelő, gyors helyezkedés
4) A reflexek fejlesztése
5) Gyors mozgások optimális irányban a védekezési területen
6) Az ügyesség fejlesztése repetitív gyakorlatokkal

B. A mezőnyvédekezési technikák edzési folyamata

 Kiinduló helyzetek 
 
 
 
 
 
– Futás a labda felé
– Futás a labda alá,  
 hajlított térdű lábmunka
– Utánlépés
– Keresztlépés
– Rohanás a labda felé
– Hátrálás 
 
 
 
Repülő vetődéses fogadás

Mezőnyvédekezési  
alaphelyzet 
 
 
Meginduló és  
kitámasztó lábmunka 
 
 
Kosárérintés 
 
 
 
Alkarérintés a test előtt 
 
 
 
Vetődéses fogadás
Gurulásos védekezés

Az érkező labda tempójának 
és irányának kikövetkeztetési 
képessége 
 
Reakciók közelre  
érkező labdára 
 
 
Éles labda fogadása kosárral 
 
 
 
Oldalsó alkarérintés 
 
 
 
Alkarérintés a törzs  
vonalához képest átlósan
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43. kép: Fogadás kosárérintéssel
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A védekezőalakzat megtartása érdekében minden hátsó sorköteles játékosnak a pozíciójában kell tartózkodnia az egyes megmoz-
dulások előtt. A labda sok esetben érkezik a játékos középső vertikális zónájába, a váll és a térdek vonala közé.

Leütött labda fogadása esetén ne érintsük a labdát váll felett, mert azzal a pályán kívülre továbbíthatjuk. A védekező játékosoknak 
alacsony súlyponti helyzetet kell felvenniük, és arra kell számítaniuk, hogy a legtöbb ütés a váll vonala alá érkezik.

C. A leütött labdák fogadásának testhelyzete

Ahogy az az alkarérintésről és az alaphelyzetekről szóló részekben már említésre került, a hátsó sorköteles játékosok a gyorsütéseket 
az ábrázolt testhelyzetekben kell, hogy fogadják. Figyeljünk a kar és a lábfejek helyzetére (44. kép).

Ahogy a 2-B részben is szerepel, a D 18-as ábrán látható csapatelhelyezkedést kerülni kell. A D 19-es és D 20-as ábra játékosai 
megfelelő pozícióban és irányban várják az ütést.

D 18: Gyenge pozíció D 19: Megfelelő pozíció

44. kép: Alaphelyzet

D 20: Irányok a védelemben
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D. Miből lehet kikövetkeztetni az ütés irányát?

1)  Az ütés a pálya első vagy hátsó részébe érkezik?
  A feladás távolsága a hálótól: Ha a feladó a hálótól távol adja fel a labdát, az ütőjátékos általában nem tud kemény és gyors leütést 

végezni a támadózóna irányában (46. kép).

  Az ütőjátékos pozíciója az ütéskor: Ha az ütőjátékos viszonylag alacsony és nem tud magasra ugrani, vagy a labdát a válla fölött 
vagy mögött üti meg, nem lesz képes kemény és gyors leütést végezni a támadózóna irányában.

2)  Az ütőjátékos megközelítési iránya és lábmunkája
 A védekező játékos kikövetkeztetheti az ütés irányát az ütőjátékos mozgásának iránya vagy az utolsó két lépése alapján (D 21–25).

45. kép: Helytelen testhelyzet

46. kép: Milyen lesz az ütés szöge? 
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3) Ütéselfordítás
  Figyelni kell az ütők karlendítését: Minden ütőjátékosnak megvannak a rá jellemző tendenciái az elfordításban. Az edző hívja 

fel a figyelmet az ellenfél szokásaira és ismertesse azokat, hogy ezek alapján a mezőnyvédekezők számíthassanak az ütések jel-
lemzőire.

  A sáncoló játékosok kézfejének helyzete: A mezőnyvédekezés tagjai a sáncoló játékosok kezeit figyelve döntik el, hogy merre 
helyezkedjenek. Esetenként a kezek közti vagy melletti takaratlan területet kell védeniük.

  Minden csapatnak megvannak a bevett támadóalakzatai. Az edzőnek meg kell figyelnie ezeket, és felkészítenie a csapatát olyan 
alakzatok felvételére, amely megelőzi, hogy az ellenfél e támadóalakzatokból sikeres akciót hajtson végre.

 
E. A rövid reakcióidő jelentősége a mezőnyvédekezésben

A leütött labdák sebessége egyre nő, különösen az élvonalbeli röplabdacsapatok esetében. A Japán Röplabda Szövetség az erős 
ütések sebességét tanulmányozó tudományos kutatásában a következő eredményekre jutott:

Az élvonalbeli csapatok ütéseinek sebessége:

– Férfiak: átl. 27 m/sec (97,2 km/h)
– Nők: átl. 18 m/sec (64,8 km/h)

D 21 D 22 D 23

D 24 D 25
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47. kép: Ütött labda fogadása

48. kép: Falra pattintott labda fogadása

106

I. szint - Edzői kézikönyv



A férfiak és nők reakcióidejét is megmérték helyszíni, egyszeri reakciós kísérletekben a következő eredményekkel:

– A férfiak és nők átlagos reakcióideje 0,40 másodperc.
– 100 méteres olimpiai rövidtávfutók (férfi): 0,25 másodperc.

Ha az említett sebességgel száll a labda 9 métert a háló tetejétől a földig, a védéshez szükséges reakcióidő férfiaknál 0,333 másod-
perc, nőknél pedig 0,50. Ám a tényleges játékszituációkban az ütőjátékosok ennél közelebb ütik a labdát a hálóhoz, így az még 
rövidebb úton ér földet.

Ez annyit tesz, hogy az ütést az emberi teljesítőképesség határán kell végrehajtani, és hogy a reakcióidő fejlesztése kulcsfontosságú a 
leütött labdák védésében. Az ejtett labda megközelítőleg 1,20 másodpercig repül a háló tetejétől a földig. 1,20 másodperc alatt a já-
tékos 3,5 métert képes megtenni. A játékosoknak 3-4 méterre kell tartózkodniuk a hálótól (vagyis a támadóvonal közelében) az ej-
tett labdák hatékony fogadásához. A felsoroltak miatt tehát az anticipáció és a reakcióidő kiemelten fontos a mezőnyvédekezésben.

49. kép: Kiterülés előre

50. kép: Vetődés
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51. kép: Utánlépés oldalra

52. kép: Keresztlépések oldalra

53. kép: A test vonalán kívülre érkező labda fogadása

54. kép: A kar és a test mozgása oldalsó fogadásnál
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55. kép: Gurulásos védekezés

D 26: Két játékos közötti
fedetlen terület

D 27: Mozgások az ellenfél
pozíciója alapján

D 28: Három játékos
összehangolt mozgása

F. A mezőnyvédekezés irányai egy, két és három résztvevővel

Ahogy az már az alkarérintés technikájánál felmerült, a feladóhoz továbbítás során a játékosok nem mozoghatnak élesen oldalra, 
hanem csak 30-45 fokos szögben átlósan előre, mint az a következő ábrákon is látható (D 26 – D 29).

Ha a mezőnyvédekezésre két játékos marad, az ütések jellemzőinek kikövetkeztetése lényegbevágó az eredményes alakzati játék 
biztosításához. Ha a játékosok nem tudják előre kikövetkeztetni az ütés jellemzőit, a védekezés csődöt mondhat, és a támadó a 
labdát a két védekező játékos közé ejtheti. A hat játékossal operáló rendszerekben a használt védekezőalakzatot mindig előre meg 
kell határozni. Ezenfelül a játékosok mindig 45 fokos szögben mozogjanak egymáshoz képest, továbbá keresztezzék és fedezzék 
egymást (D 26 – D 29).
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D 29: Csapatszintű  
védekezési alakzat

D 30: A nagy sebességgel hálóra  
csapódó labda visszapattanása

D 31: A labda érkezése  
különböző szögekből

A D 28-as ábrán három játékost láthatunk a mezőnyvédekezésben. Az A játékos az ejtés kivédéséhez, illetőleg a következő feladás-
hoz helyezkedik, B pedig takarás végett átlós irányban C vonala mögé mozog. Az itt érvényesülő elveket kívánatos követni minden 
védekező alakzatnál, még nyitásfogadási alakzat esetében is.

Amennyiben a játékosok elsajátították a mezőnyvédekezés alapvető technikáit, az edző áttérhet ezek variációira (többek között a 
váratlanul megpattanó labda fogadására), mert ezzel minden lehetséges szituációra felkészítheti a csapatát.

G. A hálóról visszapattanó labda mentése

Ahogy a D 30 és D 31 is bemutatja, a hálóról különbözőképpen pattanhat vissza a labda. Az edzőnek oktatnia kell a hálóról visz-
szapattanó labda mentését is mint játékszituáció. A hálóról visszapattanó labda útját három tényező befolyásolja:

1) A labda hálóra csapódási sebessége
2) Az ütközés helye
3) A labda útja és a háló által bezárt szög, valamint a labda pörgése
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6. Nyitásfogadás

A nyitásfogadás alapvetően az alkarérintési technikák alkalmazását foglalja magában. Ha a csapat elrontja a nyitásfogadást, az 
ellenfél azonnal pontot szerez. A jó csapateredményhez ezért elengedhetetlen a nyitásfogadás helyes technikájának elsajátítása.

A. A nyitásfogadás edzési folyamata

 Hosszú átadás alkarérintéssel 
 
 
 
Nyitásfogadás guggoló helyzetben 
 
 
 
Nyitásfogadás 45°-os
keresztirányú mozgással
(balra, jobbra)
 
 
Nyitásfogadás három játékossal,  
befutó feladóval 
 
 
Nyitásfogadási alakzatok
(W-, M- gát- és U-alakzat)

Hosszú átadás alkarérintéssel, 
előrefelé mozgással 
 
 
Nyitásfogadás előrefelé  
mozgással 
 
 
A pozíciók és a mozgási irányok 
megerősítése

Hosszú átadás alkarérintéssel, 
guggoló helyzetben 
 
 
Hosszú átadás alkarérintéssel, 
45°-os utánlépéssel átlós  
irányban (balra, jobbra) 
 
A fogadott labda továbbítása a 
feladónak 
 
 
 
Nyitásfogadás  
két fogadójátékossal

ò
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56. kép: Alaphelyzet  
alacsonyan érkező  

nyitások fogadásához

57. kép: Labdaérintés alacsony súlyponti helyzetben

58. kép: A nyitásfogadás alaphelyzete
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59. kép: Nyitásfogadás utánlépéssel

60. kép: Nyitásfogadás alacsony súlyponti helyzetben

61. kép: A test vonalán kívülre érkező nyitás fogadása
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B. A nyitásfogadás technikai alapelvei

A nyitásfogadás első szabálya, hogy szemből közelítsünk a labdához, és közvetlenül a testünk középvonalában érintsük. Az irány-
adó fogadási magasság az 58. képen látható.

A labdát ne fogadjuk csípőmagasság felett, viszont ha a játékosnak nincs ideje úgy mozogni, hogy közvetlenül maga előtt tudja 
érinteni a labdát, akkor a karok oldalra fordításával is fogadhat, ahogy a 61. kép mutatja.

A labdát fogadjuk a térdek közt, alacsony súlyponti helyzetben, és továbbítsuk a feladó irányába.

A szervált labda rendszerint a háló felett elhaladva és az első sorköteles játékosok válla vonalában változtat hirtelen irányt. Hirtelen 
irányváltoztató nyitást nem szabad a törzs felfelé nyújtásával fogadni. Nyitásfogadáskor szegezzük a szemünket a labdára, és testtel 
forduljunk a feladó felé.

C. A mozgások irányai a nyitásfogadás során

Fontos, hogy a nyitásfogadásban a következő irányokat kövessük, hogy a feladó felé tudjuk továbbítani a labdát.
(D 34, D 35). Ha a játékos oldalra mozog, utánlépést alkalmazzon keresztlépés helyett.

D 32: Megfelelő irányok

D 34: Nyitásfogadás  
három játékossal

D 33: Helytelen irányok

D 35: Nyitásfogadás  
két játékossal
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62. kép: Nyitásfogadási alakzatok
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7. Sáncolás

A sáncolás a modern röplabda leghatékonyabb ellentámadási formája, vagyis a sánc lényegében nem csak védekezési technika. Az 
edzőnek figyelmet kell szentelnie a sáncolás alapvető technikáira is az eredményes játék érdekében. A sáncolásban is számos olyan 
technikai alapelem van, amit a játékosoknak a napi edzések során rendszeres gyakorlással el kell sajátítaniuk.

A. A sáncolás edzési folyamata

B. A sáncoló játékosok kiindulási helyzete

A center a hálóhoz közel marad, az első sorköteles bal és jobb szélső játékos a hálótól távolabb helyezkedik el, ahonnan ezután a 
baloldali játékos a sánchoz mozog az ellenfél gyorsütése esetén (D 36).

Ha minden sáncoló játékos a hálónál tartózkodna, nem védené ki senki az ejtéseket és a jól helyezett gyorsütéseket (helytelen 
pozíció) (D 37).

 Kiinduló helyzet 
 
 
 
Megközelítés egy utánlépéssel és felugrás 
 
 
 
Megközelítés előre vagy hátra irányuló  
mozgással és felugrás
 
 
 
Egyéni sáncolás valódi ütés ellen 
 
 
 
Az ütés ívének és tempójának kikövetkeztetése 
 
 
 
A kettős sánc és a tökéletes sáncoláshoz szükséges 
elhelyezkedési tengely

Felugrás és a sáncolás mint érintés  
végrehajtása a levegőben 
 
 
Hozzáállás és felugrás a pozíció  
változtatása nélkül 
 
 
Megközelítés 45°-os szögben és felugrás 
 
 
 
 
A hálóval párhuzamos megközelítés  
utánlépésben, keresztlépésben vagy  
futásban, és ugrás 
 
A kikenés megelőzése 
 
 
 
Mentés és az új pozíció felvétele
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D 36: Megfelelő alappozíció D 37: Helytelen pozíció
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C. A sáncolás alaphelyzetei

Kezek a fül magasságában; a törzs és a lábszárak 90 fokos szöget zárnak be; a térdek 100-110 fokos szögben meghajlítva; a boka 
hajlásszöge 80-90 fokos (63. kép).

 
D. Ugrási magasság és egyéb fejlesztendő területek a sáncolásban

A játékos ugorjon olyan magasra, amennyire csak tud, és fordítsa a karját a háló fölé a vonatkozó magasságban (64. kép):

– Férfiak esetén a könyök kerüljön a háló tetejéhez.
– Nők esetén a háló teteje az alkar közepéhez essen.

A hibátlan sáncolás elengedhetetlen eleme a pontos időzítés. Ha az időzítés pontatlan, a sáncolás a labdát rossz irányba továbbít-
hatja. A rosszul időzített vagy helytelen alaphelyzetből induló sáncolás miatt a labda a háló és a játékos között érhet földet, illetve 
a leütött labda olyan irányban haladhat tovább a sáncról megpattanva, amelyre a mezőnyvédekezés nincs felkészülve és nem képes 
azt megfelelően fogadni. A sáncoló játékos az időzítését igazítsa az ütőjátékos ugrási képességeihez, az ütés erejéhez és a feladás 
hálótól mért távolságához.

63. kép: A test hajlásszögei sáncolás előtti alaphelyzetben

64. kép: Sáncolás

116

I. szint - Edzői kézikönyv



E. Mozgások és lábmunka a sáncolásban

a) Utánlépés a háló mentén, majd kitámasztás
b) Keresztlépés a háló mentén (az utánlépésnél gyorsabb) (D 38)
c) Futás elfordulással és kitámasztás (D 39 – 7. lépés)
d) A kikenés megelőzése érdekében 45 fokos mozgásirány szükséges (D 40 – 3-4. lépés). Kitámasztás a kikenés megelőzésére.

66. kép: Sáncolás előre irányuló mozgással

65. kép: Sáncolást követő mozgás

D 38: Megközelítés  
keresztlépéssel

D 39: Megközelítés  
futással

D 40: Mozgás előre
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67. kép: Sáncolás utánlépéses megközelítéssel

68. kép: Sáncolás keresztlépéses megközelítéssel

69. kép: Megközelítés elfordulásos futással
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F. A sáncolás karmunkája

A megközelítés végén a sáncoló nézzen a pálya belseje felé, így megelőzheti, hogy az ellenfél a kikenés technikáját sikeresen alkalmazza.

Az ellenfél feladása után a sáncoló játékos figyelje az ütő megközelítését, és az alapján következtesse ki az ütés várható irányát.

A játékosok sajátítsák el, hogy a kikövetkeztetett ütésirányhoz igazítva hogyan tudják oldalirányú karmunkával optimalizálni 
a sáncuk szélességét.

Az ütés fogadásának pillanatában feszítsük ki a hüvelyk- és a kisujjakat is. A labda visszajátszása esetén a továbbítást kísérjük 
csuklómozdulattal.

G. Sáncolást követő mozgás

Sikeres sáncolás után máris készüljünk a következő sáncakcióra.

70. kép: Eredményes sáncolás

71. kép: Sáncolást követő mozgás 

119

VI. fejezet - Az egyéni technikai alapelemek oktatása



Sikertelen sáncolás esetén a továbbhaladó labda felé fordulva érjünk földet, hogy felkészülten várjuk a következő labdaérintést, 
amint azt az alábbi ábra is mutatja. Ha a labda elmegy a két sáncoló közt, a játékosok forduljanak a labda irányába. A feladó 
helyzetéről meggyőződve a sánc után az első sorköteles játékosok mozogjanak támadáshoz megfelelő pozícióba. Időnként az is 
előfordul, hogy sáncolás után hálóról visszapattanó labdát kell menteni, és feladni.

H. A sáncolás alapelvei és módszere kettő vagy több sáncoló játékos esetén

Az ellenfél támadójához közelebb lévő sáncoló játékosnak a sáncolás tengelyén kell elhelyezkednie.
A kettős sánc szélső játékosának belső keze számít a blokk középpontjának (D 41). Az A játékos (D 42, D 43), valamint a B 
játékos (D 44) helytelenül ítélte meg az ütés várható irányát.

72. kép: Sáncolást követő mozgás

D 41: Megfelelő pozíció D 42: Helytelen pozíció  
(a szélen)

D 43: Helytelen pozíció  
(a belső oldalon)
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73. kép: Éles keresztütés befelé

74. kép: Eredményes sáncolás

D 44: Ütés két sáncoló  
játékos közt
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Ha a labda elhalad a kettős sánc két játékosa közt, azért a belső játékos tehető felelőssé (helytelen pozíció) (D 44).

 
I. Mitől függ, hogy a játékosnak fel kell-e ugrania sáncolni? 
 
A döntés az ellenfél játékának következő paramétereitől függ:
 
a) A feladás hálótól mért távolsága
b) Az ütőjátékosnak mennyire sikerül eltalálnia az időzítést.
c) A támadójátékos képességei: tud-e erőset ütni vagy nem.
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Bevezető

 
A sportban általánosan elfogadott nézet szerint az, hogy egy 
csapat milyen eredményeket mutat a versenyeken, elsősorban 
azon dől el, hogyan és mennyit edz. Ez tejesen nyilvánvaló és 
igaz. A legtöbb edző viszont úgy véli, nem áll rendelkezésére 
az edzéshez elegendő idő, megfelelő helyszín vagy felszerelés. 
Kockázatos azonban túl sok energiát fordítani olyan dolgok-
ra, amelyekre nincs ráhatásunk (limitált pályahozzáférés vagy 
edzésidő, korlátozások a liga vagy az egyesület részéről, az 
edzési időszak rövidsége, szűkös anyagi keretek stb.).

Az edzőknek és a játékosoknak inkább azokra a dolgokra kell 
koncentrálniuk, amelyet képesek irányítani. Az edző termé-
szetesen ettől még tegyen meg minden lehetségest az edzés 
feltételeinek javításáért, ám figyeljen arra, hogy a negatív kö-
rülmények miatti aggodalma ne árnyékolja be azokat a pozi-
tívumokat, amelyekre munkája során törekszik.

Az „edzés” szó alá tartozik egy csapat fejlesztésének minden 
vonatkozása. Az edzés több mint szervezett edzésgyakorlatok 
összessége. Az edzés állandó alkalmat kínál arra, hogy fejlesz-
szük a hozzáállást, a magatartásformákat, a csapatmunkát, az 
elkötelezettséget, az önfegyelmet, az erőnlétet, a technikát és 
a csapat taktikáit. És ezek az elemek össze is fonódnak egy-
mással. Ha ezeket az összetevőket elegyítjük, a végtermék 
egy olyan ötvözet lesz, amelyet köznapi szóval „csapatnak” 
hívunk.

A következőkben e recept, vagyis az edzés összetevőit fogjuk 
tüzetesebben áttekinteni.

 
Hozzáállás

A csapat megfelelő hozzáállása a jó edzői hozzáállással kez-
dődik. Az edző remek tulajdonsága lehet, ha képes a tükörbe 
nézve ugyanazt a személyt látni, mint akit mások látnak, ha rá 
néznek. Önmagunkkal szemben általában elfogultak – vagy 
túl kritikusak vagy túl elnézőek – vagyunk. Adolph Rupp, 
a Kentucky Egyetem kosárlabdacsapatának legendás edzője 
mondta egyszer: „Sosem vagyunk annyira jók, mint hisszük, 
és sosem vagyunk annyira rosszak sem, mint hisszük.”

Az edző a kiindulópontja annak, hogy a csapat hogyan érez 
saját magával kapcsolatban, mennyire hisz önmagában, és mi-
lyennek ítéli meg a helyzetét. Ha az edző a vezetőségi prob-
lémákkal, a pénzügyi keretek szűkösségével vagy a szegényes  

körülményekkel van elfoglalva, annak a csapatnál is meglesz 
az eredménye. Ugyanígy ha az edző lelkes, hisz önmagában, 
és a kedvezőtlen szituációkban meglátja az alkalmat a fejlő-
désre, akkor a csapata is bizakodó lesz.

Nézzen most a tükörbe! Vajon azt az embert látja, akit mások 
is? Ez azért fontos, mert az edzőnek, mint személynek van a 
legnagyobb – akár pozitív, akár negatív – hatása a csapatra, és 
az ő mindennapos hozzáállásától függ az edzések hatékonysá-
ga, a mérkőzéseken nyújtott teljesítmény és az edzésprogram 
eredményessége is.

AZ EDZŐ LEGJOBB ESZKÖZE ÖNMAGA CSAPATA 
ELŐBBRE VITELÉBEN. ALAPOSAN MEG KELL HÁT 
ISMERNIE EZT AZ ESZKÖZT ÉS ANNAK LEGJOBB 
ALKALMAZÁSI MÓDJAIT.

VII. fejezet

Az edzés és Az edzésgyAkorlAtok megtervezése
Írta Bill Neville, edző, USA Volleyball
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Magatartásformák
 

Az edzés ad alkalmat az edző számára arra, hogy a követendő 
magatartásformákat kifejlessze a csapatban. Az edzés minden 
elemének legyen célja. Az edzések szabályai és rendje legyen 
minden alkalommal következetes.  Ha az edzések bizonyos 
magatartásformákat sugároznak a játékosok felé, a csapat azt 
az utazási szokásaiban, és persze a mérkőzéseken tanúsított 
viselkedéseiben is átveszi. Az edző a csapat magatartásának 
letéteményese.

Az edzői csapatnak különösképpen figyelnie kell a következőkre:

–  Mindig pontosan kezdjék az edzést – kivétel nélkül (vagy-
is az edzőnek már jóval az edzés kezdete előtt meg kell 
érkeznie, hogy előkészítsen mindent a munkához).

– Öltözékük legyen mindig tiszta és rendezett edzői ruházat.
– Kinézetük legyen mindig ápolt.
–  Tervezzék meg az edzést előre egy erre szánt naplóban 

vagy füzetben.

A játékosokak a következő magatartásformákat kell követniük:

–  Mindig álljanak készen időben az edzés megkezdésére – 
kivétel nélkül.

– Készítsék elő a termet.
–  Mindig hajtogassák össze a személyes holmijaikat (felső-

ket, törölközőket stb.), és rendezetten tegyék el azokat az 
arra kijelölt helyre.

–  Készüljenek fel mentálisan minden egyes edzésre, kon-
centráljanak a fejlesztendő területeikre.

–  Öltözetük legyen tiszta és rendezett, és reprezentálja a 
szervezetet, amelynél játszanak.

Az edzés helyszíne legyen rendezett, tiszta, és legyen meg a he-
lye mindennek. Sugározza már a helyszín is felkészültségével 
a csapat által elsajátítandó magatartást és pozitív hozzáállást. 
Ugyanis e helyen válik a játékosokból csapat. A hely tükrözze 
a csapat szellemiségét és a magatartásokat, amelyek e szelle-
miséget felépítik.

Ez az az hely, az edzés helyszíne, ahol a csapat magatartásfor-
mái – az életvezetési stílusa – alakul, formát nyer. A minden-

napos felkészülés az edzésre és az edzés rendje, valamint az 
edzésen végzett tevékenységek mutassanak következetességet 
az elvárások terén.
 
LEGYÜNK KÖVETKEZETESEK, KÖVETELJÜNK MA-
GUNKTÓL ÉS A JÁTÉKOSOKTÓL OLYAN MAGATAR-
TÁST, AMELY GYŐZTES HOZZÁÁLLÁST ÉS BÜSZ-
KESÉGET TÜKRÖZ MINDENBEN, AMIT A CSAPAT 
TESZ.

Mindezek „halmazati” hatása kell, hogy megalapozzon bár-
milyen edzésfilozófiát. Egyetlen helyzet kezelése nem minősí-
ti az edző jellemét semmilyen irányban. Egyetlen rossz edzés 
miatt nem kerül a csapat a süllyesztőbe. Azt sem tudja senki 
magáról, melyik volt az a pillanat, amikortól jó játékossá vált. 
Tapasztalatok hosszú láncolata révén jutottunk oda, ahol ép-
pen vagyunk. Ez különösen nyilvánvaló az olyan célirányos 
tevékenységek esetén, mint amilyen a versenysport.

Ahogy telnek az alkalmak, fellép egy bizonyos természetes 
kumulatív hatás. A csapat, és mindaz, amit képvisel, a felgyü-
lemlett tapasztalatok hozadéka. Edzőként azt akarjuk, hogy 
ezek a tapasztalatok produktívak és pozitívak legyenek, ösz-
szességük pedig színvonalas edzésprogramot adjon ki.

Minden esemény és tett hozzájárul ehhez a kumulatív ha-
táshoz. A hatás lehet pozitív és negatív is. Ha az edző gyen-
ge, következetlen és híján van az önfegyelemnek, a negatív 
tapasztalatok lassacskán kiütköznek a csapaton a büszkeség 
hiányában, az alacsony önértékelésben és a gyenge teljesít-
ményben. Ha viszont az edző magasra teszi a mércét, a jó 
tapasztalatok jó csapatteljesítménnyé adódnak össze.

A kumulatív hatás az edzéseken jól megfigyelhető. A csapat 
nem vesztegethet el egy napot, egy órát, sőt, egy percet sem. 
Ha a csapat maximálisan kihasznál minden alkalmat a fejlő-
désre, az eredmény első osztályú lesz. Az idő elvesztegetése, az 
alacsony elvárások és a következetlenség azonban az ellenkező 
kimenetelt vonja maga után.

FEJLESSZÜNK KI ÉS ALKALMAZZUNK NAP MINT 
NAP OLYAN EDZÉSTERVET, AMELY A KÍVÁNT MA-
GATARTÁST ERŐSÍTI MEG MINDEN IDŐBEN.
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Fizikai kondicionálás
 

Közismert tény, hogyha az ember erőnléte jó, akkor minden 
területen jobban képes teljesíteni. Mindazonáltal az edzőnek 
meg kell ismernie a kifejezetten röplabda-specifikus fizikai fel-
készítés alapelveit.

Dr. Carl McGown, a röplabda területének világhírű szaktekin-
télye kutatásokat folytatott a fizikai készségek fejlesztése kap-
csán a sportban. Munkájának számos eredménye ellentmon-
dott az addigi elgondolásoknak, és összességében nagy hatással 
volt az edzéssel kapcsolatos hagyományos gondolkodásmódra.

Dr. Carl McGown meglátásai:

–  Szükséges a résztvevő jó erőnléte ahhoz, hogy előnyére vál-
jon a bemelegítés.

–  A végzendő tevékenységhez specifikusan kell bemelegítést 
és fizikai kondicionálást végezni.

–  A bemelegítés legalább tíz percig tartson (ekkorra áll be az 
izmok hőmérséklete), de ne tartson tovább 15 percnél (a 
glikogénraktárak ekkor kezdenek kimerülni).

Ha a célzott fizikai kondicionálásra a technikai készségek fej-
lesztése előtt kerül sor, illetőleg ha a fejlesztést intenzív vagy 
hosszú bemelegítés előzi meg, a készségfejlesztés kevésbé lesz 
hatékony.

A röplabdázó sportolónak kétségkívül magas szintű fizikai kon-
dicionálásra van szükségük: készen kell állniuk a robbanékony, 
anaerob feladatokra, egyszersmind bírniuk kell a folyamatos 
ugrálását az akár háromórásra nyúló meccseken. A kondicio-
nálás legyen tervszerű, és igazodjon azokhoz a konkrét szükség-
letekhez, amelyeket a röplabdajáték különböző tevékenységei 
támasztanak az emberi szervezettel szemben.

A fizikailag nehéz készségek fejlesztésének járulékos előnyei van-
nak az erőnlét növelésében. Az edzőnek ügyelnie kell a készség-
fejlesztés és a fizikai edzés közötti egyensúly fenntartására, ne-
hogy óvatlanul a játékosok hatékony teljesítését veszélyeztesse.

A FIZIKAI EDZÉS MINDIG LEGYEN ELKÜLÖNÍTETT, 
NE MOSSUK ÖSSZE A BEMELEGÍTÉSSEL, SEM A 
KÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL.

McGown elemzése hangsúlyozza annak kiemelt fontosságát, 
hogy az edzés minden vonatkozását igazítsuk célzottan az adott 
sportághoz. Voltaképpen az egyik sporttevékenységben szerzett 
készségeket vagy a fizikai edzettséget nem tudjuk másik sport-
tevékenységbe átvinni. Így ha valaki például maratoni úszó, 
nem szállhat ki egy csapásra a vízből, és futhat le egy maratoni 
távot fájdalmas következmények nélkül. Hiszen bár a sportoló 
szíve és érrendszere remek formában van, a két sport izommun-
kája és ritmusa gyökeresen eltér egymástól.
 
A mozdulatok (motoros programok) és ritmusok többszörös 

ismétlésével kell az izmainknak begyakorolniuk az adott kész-
séghez szükséges mozgásokat.
 
A specifikusság e koncepciója számos gondolati iskola végét je-
lentette, így megváltozott a gondolkodás a bevezető játékok te-
rületén, a tevékenységek közti készségtranszferre vonatkozóan 
és a játékhoz nem kapcsolódó edzésgyakorlatok tekintetében. 
A tanítás folyamatában a rész-egész módszer nem eredményes.

A KUTATÁS KIMUTATTA, HOGY A KÉSZSÉGEK OK-
TATÁSÁNAK ÉS EDZÉSÉNEK LEGHATÉKONYABB 
FORMÁJA AZ, HA A LEHETŐ LEGSPECIFIKUSABB 
MÓDON GYAKOROLJUK AZOKAT, ÉSPEDIG PON-
TOSAN ABBAN A TEVÉKENYSÉGBEN, AMELYBEN 
ALKALMAZNI KÍVÁNJUK.
 

Meghatározások

Mozgások:    A test mechanikus helyzetváltoztatása egy 
fizikai tevékenység kivitelezése céljából.

Készség:   Nagymozgások és testhelyzetek, valamint 
kapcsolódó finommozgások együttese, 
amely egy bizonyos feladat hatékony elvég-
zését célozza.

Végrehajtás:  A készség egyszeri sikeres kivitelezése.

Sorozat:  A végrehajtás meghatározott számú ismétlése.

Edzésgyakorlat:   Sorozatok meghatározott számú ismétlése az 
edző közvetlen felügyelete alatt annak érde-
kében, hogy az egyéni készségek csapatkész-
ségekké rendeződjenek.

Edzés:   Edzésgyakorlatok elvégzésére szolgáló beüte-
mezett időintervallum, amely előre megha-
tározott teljesítménycélokra kidolgozott terv 
logikai folyamatába illeszkedik.

Szezon:   Beütemezett versenyeket és edzéseket ma-
gában foglaló olyan naptári időszak, amely 
kölcsönös hatások elérésére szolgál.
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A jó edzés alkotóelemei

A produktív és hatékony edzésnek számos meghatározható 
feltétele van:

Edzői készségek

1. A mozgások és készségek megfelelően mély ismerete.
2.  A technikai elemek tanításmetodikai alapelveinek átgon-

doltt rendszere.
3.  A technikai készségek taktikai alkalmazásának megfelelő-

en mély ismerete.
4.  A fizikai kondicionálás és edzés elveinek megfelelően 

mély ismerete.
5. Kreativitás.
6. Szervezőkészség.
7. Kommunikációs készségek.

Berendezések és felszerelések

8. Legalább két labda játékosonként.
9. Egy háló és egy pálya hat játékosonként.
10.  Az oldal- és alapvonalakon túli terület szélessége 6-9 mé-

ter közt mozoghat.
11.  A berendezések és felszerelések feleljenek meg az FIVB 

által jóváhagyott szabványoknak.
12. Törhetetlen hálótartó rudak.
13. Legalább 24 labdás gurulós labdatároló.
14.  Megfelelően előkészíthető helyszín, pályakialakítással  

középen.
15. Plafon 7,5-12 méter magasságban.
16. Megfelelő világítás.
17. Elegendő raktárkészlet, fali szerelvények stb.
18.  Megfelelő felszerelések a különböző edzésekhez (ugrá-

sok gyakorlásához, fizikai kondicionáláshoz, technikai  
edzéshez).

A játékosok és az edzői csapat felelősségei

19.  Megtanítják a játékosoknak, hogyan kell részt venni az 
edzéseken (szabályok, kommunikáció, edzéshez szüksé-
ges készségek).

20.  A játékosok melegítőinek és egyéb személyes holmijainak 
rendezett tárolása.

21. Edzői egyenruhák.
22. Az edzők edzői egyenruhát viselnek.

NE TANÍTSUNK SOHA OLYAN TAKTIKÁT, AMELYET 
A JÁTÉKOSOK TECHNIKAILAG NEM KÉPESEK KIVI-
TELEZNI.

Minden edzésnek legyen témája (mint a támadó- vagy véde-
kezőjáték alapjai, a játszma tervének átismétlése, kardióedzés 
stb.).

Minden edzésnek legyen kijelölt tempója (mint intenzív já-
téksebesség, lassú tanulósebesség stb.).

Minden edzésnek legyen meg a programbeli logikája (példá-
ul az egyéni készségek és mozgások versenyszintű (taktikai) 
alkalmazása.

Az edzésgyakorlatokat ennek megfelelően tervezzük.

 

Az edzésgyakorlatok megtervezése

1.  Tanulás
  Lassú. Nem feltétlenül kapcsolódik a játékhoz. Mechani-

kus jellegű. Az edző folyamatos elemző felügyelete mel-
lett zajlik.  Szükséges a mozdulatsor pontos meghatározá-
sa.

2. Gyorstüzelés
  Gyors tempó, sok érintés rövid idő alatt. Az edző közvet-

lenül felügyeli. Időmérés.

3. Féktelen hajrá
  Nagyon gyors tempó. A zsigeri érzékek és a készségek 

együttes használata feszült körülmények között. Az edzés-
gyakorlat végén X számú sikeres végrehajtást kell elérni 
egymás után vagy összesen.

4. Folyamatos játék
  Az egész csapat együttes edzésgyakorlata és néhány egyé-

ni, kettős és hármas gyakorlat. Kettő vagy több készség 
együttes használata. Gyors – mérsékelt – lassú tempó. Fo-
lyamatos közvetlen felügyelet és elemzés. Meghatározott 
számú sikeres végrehajtást kell elérni egymás után. Meg-
határozott számú sikeres végrehajtást kell elérni összesen.
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Az edzőgyakorlatok mérése

– Időre végzett gyakorlat
– Meghatározott számú sikeres végrehajtás teljesítése
– Meghatározott számú egymás utáni sikeres végrehajtás
– Meghatározott számú sikeres végrehajtás megadott idő alatt
–  Meghatározott számú sikeres végrehajtás, megadott szá-

mú sikeres egymás utáni végrehajtással
–  Meghatározott számú sikeres végrehajtás, levonással min-

den nem kikényszerített hibáért
– A sportolók által meghatározott feltételek

Kérdőív edzésgyakorlatokhoz

1.  Hatásos-e a gyakorlat?
  Labdaérintések száma a kijelölt idő alatt. Zökkenőmentes 

szervezettség.

2. Magas teljesítményt követel meg?
  Mérése milyen módon történik?
 A teljesítendő célok kihívást jelentenek a játékosoknak?

3. A gyakorlat mindenki folyamatos aktivitását követeli meg?
 Melyik játékosra milyen szerep jut?

4. Kapcsolódik a játékhoz?

5. Mi a tevékenység és a pihenés aránya a gyakorlatban?

6. Érdekes a gyakorlat?

7. Mérhető a gyakorlat?

Egyéb megfontolások 
az edzőgyakorlatokhoz

Legyen minden edzőgyakorlatnak rövid neve, hogy a lehető 
legkevesebbet kelljen magyarázni a tevékenység előtt.

 Az edzések járulékos előnyei

–  Csapatépítés (összetartás, csapatszellem, a csapat lelkiere-
je, csapatfegyelem)

– Kumulatív hatás
– Fokozott erőnlét
– A csapat szellemisége
 
Az edzés általános szakaszai
 
1. Bemelegítés
  A testhőmérséklet megemelése
 A mozgásskála végigpróbálása
 Kardióbemelegítés (ugrálás)
 Technikai bemelegítés

2. Alapozó munka
 A technikai alapelemek egyéni fejlesztése

3. A készségek kombinációja
  Két vagy több játékos edzésgyakorlata egyéni technikai 

alapelemeik felhasználásával

4. Csapatmunka
  Egész csapatra kiterjedő edzésgyakorlatok a 2. és a 3. sza-

kasz készségeinek felhasználásával

5. Feszült helyzet gyakorlása
  Egyszemélyes vagy az egész csapatra kiterjedő edzésgya-

korlatok féktelen hajrá tempóban

6. Fizikai kondicionálás
 Ugrógyakorlatok

7. Levezetés
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Az egyik legnagyobb ösztönzőerő a szervezett röplabda-tevé-
kenységben való részvételre a gyermekek számára az, hogy ők 
nagyon szeretik a versenyt (szeretnek versenyezni). Ezért már 
a röplabda edzésprogramjának legkorábbi szakaszaiban fontos 
szerep jut a bevezető játékoknak és a kispályás röplabdajáték-
nak. Azzal párhuzamosan tehát, hogy a kezdőknek megtanít-
juk a technikai alapelemeket, előkészületeket kell tennünk a 
versenyszerű játékra is.
Az edzők egyik legfontosabb és nehezebb feladata, hogy meg-
tanítsák, a játékosok hogyan vegyenek fel egy-egy kezdőalak-
zatot, és mozogjanak megfelelő pozícióba a pályán. Emiatt 
fontos, hogy a fiatal játékosok versenyfelkészítésében az egyé-
ni technikai alapelemek és az erőnlét fejlesztésén túl az alap-
vető taktikák is helyet kapjanak.
A csapattaktikák kiválasztása során fontos figyelembe venni 
azt a tényt, hogy semelyik csapat sem képes a játékosok egyé-
ni technikai felkészültségét meghaladó taktikákat kivitelezni, 
vagyis a játékosok technikai készségszintje és a csapattaktika 
között szoros kapcsolat áll fenn.

Alakzatok

A röplabdában a csapat alakzatait két számmal jelöljük. Az 
első az ütőjátékosok, a második a feladók számát adja meg. 
Például a 6-6-os alakzat azt jelenti, hogy minden játékos részt 
vesz akár ütőként, akár feladóként a játékban, attól függően, 
hogy éppen hol helyezkedik el a pályán.
A fiatal játékosok fejlesztésének korai szakaszában ez a legin-
kább megfelelő alakzat, lévén a legelemibb formáció.
A technikai és fizikai fejlesztéssel párhuzamosan megkezdődik 
a fiatal játékosok specializációja is. Egyesek támadóként vál-
nak be, mások a kosárérintésben jeleskednek. A kezdők két fő 
csoportjának elkülönítése után lehetőség nyílik a 3-3-as alak-
zat bevezetésére. Ebben a formációban három ütő- és három 
feladójátékos van a pályán, dupla háromszögalakzatban elhe-
lyezkedve, lásd. 1. ábra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A feladó pozíciója a középső zónában van, a 3-as helyen. A 
3-3-as alakzat a nyitás után gyorsabb befutást követel meg 
a feladótól ebbe a zónába. Olyan esetekben, amikor az első 
sorkötelesek közé két feladó és egy ütő kerül, két lehetséges 
variáció játszható (lásd a 2.1 és 2.2 ábrát).

VIII. fejezet

AlApvető csApAt-összeállításI és AlAkzAtI Ismeretek
Írta Zsivko Zsecsev, a Szakmai Bizottság tagja

1. ábra

2.1 ábra

2.2 ábra
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A játékosok funkción alapuló specializációja a 3-3-as alakzat 
bevezetésével veszi kezdetét. A támadók és a feladók akciói 
itt még nem bonyolultak, és ez az összeállítás nem kíván meg 
hosszú feladásokat. A 3-3-as alakzat támadási szempontból 
nem igazán kiegyenlített. A forgások során három alkalom-
mal két ütőjátékos és egy feladó, három alkalommal pedig két 
feladó és csupán egy ütő helyezkedik el az első sorban, vagyis 
ilyenkor a csapatnak alig van támadóereje.
A fiatal játékosok fejlődésével, specializációjuk következetes 
kialakítása után a 4-2-es alakzatot kezdjük el alkalmazni. A 
játékosok ebben a formációban egymáshoz képest átellenben 
állnak (lásd 3. ábra).

Ezzel az alakzattal a csapat kiegyensúlyozottabb, hiszen a for-
gástól függetlenül mindig egy feladó és két ütőjátékos kap he-
lyet az első sorban. A fejlődés e szakaszában az ütőket tovább 
specializálhatjuk (szélső ütő, center), és ez lehetővé teszi össze-
tettebb támadások megszervezését. Emellett mindig egyedül 
az első sorköteles feladó felelős a feladásokért.
A 4-2-es csapatformáció elemi alakzat az ifjúsági csapatoknál. 
A csapat kiegyenlítettsége és a specializált támadók folyama-
tos első sori jelenléte ellenére a támadóerő itt még mindig 
nem elég erős.

Ennek logikus következménye, hogy a 4-2-es felállást 6-2-essé 
fejlesszük tovább.  A játékosok pozíciói egybeesnek a 4-2-es 
alakzatéval. A fő különbség a feladók funkcióiban van. A hát-
só sorköteles feladó a feladásokért felelős, viszont az első sor-
köteles feladó ütőként tevékeny és eredményes.
Az, hogy az első sorban állandóan három ütőjátékos áll, fo-
kozza a csapat támadóerejét, egyszersmind megnyitja az utat 
az összetett támadások gazdag variációs lehetőségei előtt. A 
játékosok elrendezésének két alapvető taktikai változata van. 
Az első modellben a feladók követik a centereket (Q) (lásd 
4.1 ábra). A második modell, amelyben a feladók a centerek 
elé kerülnek, szintén jó megoldás lehet (lásd 4.2 ábra).

3. ábra 4.1 ábra

4.2 ábra
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A kortárs röplabda erős specializációja az 5-1-es alakzatot kö-
vetelte meg. Az élvonalbeli csapatok túlnyomó többségénél ez 
a csapat-összeállítás érvényesül, mert tovább növeli a táma-
dóerőt egy ötödik támadó bevonásával. A játékosok klasszikus 
elrendezése az 5.1 és 5.2 ábrán látható.

Ebben a csapatformációban változatos taktikai lehetőségek 
rejlenek. Kiváló feladó és stabil nyitásfogadás esetén a fel-
adóval átellenes ütőjátékos (átló, jele A) kulcsfigurává vá-
lik, és általában a csapat legfőbb pontszerző játékosaként 
funkcionál. Az edzők rendszerint egy kiugróan magas játé-
kost állítanak az átló pozíciójába. Ez a játékos nem csupán 
a kettes és hármas sáncokat képes átjátszani, hanem részt 
vesz hátsó soros támadásokban is. Mindazonáltal ha a nyi-
tásfogadás még nem kielégítő, célszerűbb univerzális játékost 
(U) állítani az átló helyére, aki amellett, hogy jó ütőjáté-
kos, feladóként is képes megszervezni a támadást (6. ábra). 

Végkövetkeztetésként hangsúlyoznunk kell, hogy a csapat 
alakzatát a játékosok aktuális fizikai, technikai, taktikai és 
mentális fejlettsége alapján kell megválasztanunk.
Gyakorta megesik, hogy az iránti vágyukban, hogy a csapat 
gyorsabban és jobb eredményeket érjen el, az ifjúsági edzők 
a felkészültségi szinthez nem illő alakzatot választanak, és en-
nek logikus következményeként nem érnek el igazán jó ered-
ményt.

5.1 ábra

6. ábra

5.2 ábra
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9.1 Alakzatok és rendszerek

9.2 A támadás taktikái

9.2 A védekezés taktikái

 
A röplabda csapatsport. Az a játékszabály, miszerint egy játé-
kos csak egyszer érhet a labdához, teszi a sportágunkat egye-
divé. A játék itt nem nyerhető meg egyetlen játékos önálló 
teljesítményével. A nyitás kivételével minden akció – legyen 
az támadás vagy védekezés – több játékos összjátékának 
eredménye. Ennélfogva a röplabdában a csapat fogalmának 
minden aspektusa hangsúlyt kap a technikai vetületektől a 
szellemiségig. A sportágunk meghatározó jellemzője, hogy a 
játékosoknak ki kell egészíteniük egymást. A kiegészítés esz-
méje a csapathoz illő olyan játékrendszer megválasztásában 
is kifejezésre jut, amely lehetővé teszi, hogy a stratégiákat az 
egyes szituációkhoz igazítsuk.

 
A csapat megtervezése

A csapat megtervezése egy olyan átgondolt projekt kell legyen, 
amelyet az összes érintett vitája és konszenzusa után fogadunk 
csak el. A projektet befolyásoló irányelveket – a játéktípusok, 
elérhető eszközök, valamint a rövid, közép- és hosszú távú 
célok függvényében – az edző határozza meg, aki egyben a 
csapat megtervezésének végső felelőse. Az edző álljon két láb-
bal a földön, és ne adja meg magát kishitű véleményeknek. 
A helyes döntések meghozatalához arra van szükség, hogy az 
edző tiszta fejjel vegyen elemzés alá minden szituációt.

A csapat megtervezésének végeztével továbbléphetünk a kö-
vetkező szakaszba.

 
Csapatépítés

A projekt ebben a szakaszban válik valósággá, és ekkor kell a 
csapatépítéshez szükséges eszközöket a folyamat mellé rendelni.

Mind technikailag, mind szellemileg kiegyensúlyozott csapa-
tot kell létrehoznunk. A kitűzött célok akkor valósíthatóak 
meg, ha biztonsággal támaszkodhatunk a csapat szükségletei-
hez igazodó körülményekre, a megfelelő munkafeltételekre és 
a játékosok elérhetőségére.  Elengedhetetlen a hatékony orvo-
si vizsgálat, amely időben kiszűri és kezeli, illetve megelőzi a 
problémákat.

A csapat egyénekből áll, ők a játékosok. Csapaton belüli fej-
lődésükhöz arra van szükség, hogy a játékosok egyéni célokat 
tűzzenek ki maguk elé, és kövessék azokat. Ugyanakkor a csa-
patnak legyenek meg a belső szabályai is, amelyek összetartják 
azt, és segítenek elérni a közös célokat.

 
Egyéni célok

Minden játékosnak tudnia kell a helyét a csapatban mind 
technikai, mind mentális szempontból. A játékos által betöl-
tött hely alkalmazkodjon az egyén természetes képességeihez, 
mert így szabadon kibontakozhat a szerepében. Minden játé-
kos számára tűzzünk ki egyéni célokat az egyes területeken.

 
Belső szabályok

Minden csapatnak szüksége van egy belső szabályzatra, azaz 
egy viszonylag szilárd keretrendszerre, amelyben működ-
ni tud. Mindazonáltal a belső szabályok mozgásteret is kell, 
hogy hagyjanak, és biztosítsanak nyugodt munkakörülmé-
nyeket. Minél erősebb a csapatösszetartás, annál kevésbé érzik 
meg a tagok a belső szabályok hatásait. A szabályokat minden 
időben be kell tartani, mert így megelőzhető, hogy a tagok 
igazságtalansággal vádolhassák az edzőt, és hogy összetűzések 
alakuljanak ki a csapaton belül.

 
A csapatjáték megszervezése

Az edzőnek a következő lépésekkel kell megszerveznie a csa-
pat játékát: 1) A csapat pozicionálása a pályán; 2) A csapat 
strukturálása játékrendszerekkel; 3) Kollektív stratégiák ki-
dolgozása a csapat számára.

A csapat pozicionálása

Ahogy már fentebb elhangzott, ahhoz, hogy egy csapat ha-
tékonyan tudjon működni, kiegyensúlyozottságra van szük-
sége. Forgásról forgásra tanulmányozni kell, mely pozíciók a 
leghatékonyabbak mind a támadást, mind a védekezést te-
kintve (vagyis a pozicionálást az ellenfél nyitásakor, illetőleg 
saját nyitáskor). 

IX. fejezet

AlApvető tAktIkák
Írta Phillipe Blain, az Edzői Bizottság elnöke
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Közös célok

A csapat közös céljait az egyéni motivációk közös konvergen-
ciapontja adja meg. A közös célok legyenek nagyra törőek, azo-
kat követve a csapat múlja felül önmagát. Ám ha elérhetetlenül 
távolinak tűnnek, az le is törheti a csapat lelkesedését. Minden 
játékosnak sajátjaként kell elfogadnia a csapat közös céljait, 
mert csak így kovácsolhatják azok eggyé a csapatot, és adhatják 
meg a kellő lendületet az edzésekhez és a versenyekhez.

 
A sokféleség lehet erősség is és gyengeség is

Ha a csapat a közös erő felépítése folyamán képes elfogadni az 
egyéni gyengeségeket, valamint ha minden csapattag törekszik 
a fejlődésre, és kész áldozatokat hozni a csapat kedvéért, akkor 
a sokféleség teher helyett előnyös eszköz lehet a csapat kezében, 
és az ilyen közösség nagy valószínűséggel el is éri a céljait. Más 
esetben a sokféleség visszatartó erő lehet, és az energiák felesle-
ges elpazarlását eredményezheti.

 
Támadóhelyzet

A nyitásfogadási és a védekezési vonalak kiegyenlítettségét kell 
először is végiggondolnunk. Ezek stabilitása nélkül ugyanis 
igen nehéz hatékony támadóhelyzeteket kialakítani. A három 
fogadójátékos elhelyezkedése kulcsfontosságú, különösen ha a 
három játékos adottságbeli és készségszintjei eltérőek. A csa-
pat-összeállítás során ne helyezzük a leggyengébb játékost a 
6-os pozícióba, mert ez a pozíció a legsebezhetőbb felugrásos 
nyitás esetén.

A támadókat a támadási készségeiknek megfelelően helyezzük 
el. Mindemellett ügyelnünk kell arra, hogy megtartsuk a forgás 
során előálló fogadási és támadóhelyzetek jellemzőinek előnyös 
egyensúlyát. Ha a leggyengébb fogadósort (pl. a leggyengébb 
fogadójátékos a 6-oson) a legkisebb szélső támadóerejű táma-
dósorral párosítjuk, azzal azt kockáztatjuk, hogy az ellenfél jól 
sikerült nyitásaival akár több pontot is szerezhet a kárunkra.

A legjobb támadási készségekkel rendelkező centert általában 
érdemes a feladó mellé helyezni. A feladó három első sori hely-
zetekor csak két támadó van elöl, akiknek ezért a lehető legjob-
baknak kell lenniük.

 
Védekezőhelyzet

Először azt kell elérnünk, hogy a nyitások fajtái és minősége, 
valamint a játékosok forgása kiegyenlített legyen. A nyitójáté-
kosok jó elosztása a stratégiák hatékonyabb váltogatását és a 
kombinációk szélesebb skáláját teszi lehetővé. A legjobb sán-
csort vajon a legerősebb vagy a leggyengébb nyitójátékossal te-
gyük össze? Minden csapatnak más fekszik jobban, a csapathoz 
illő elrendezéseket az edző dolga meghatározni.

A pozíciók változatos használata

Habár jelenleg gyakorlatilag minden csapat a lent látható nyi-
tásfogadási forgásrendben rendezi el a játékosait – vagyis úgy, 
hogy egy nyitásfogadó szélső ütő (AR) a helytartáson belül hát-
rább helyezkedjen el, a hátsó sori feladót mentesítendő a foga-
dás alól –, más pozicionálás is alkalmazható a csapat összeté-
telétől függően. Az argentin válogatott például háromszögben 
felálló centerhármassal szokott operálni azért, hogy kiaknázza 
az olyan játékosai kiemelkedő készségeit, mint Milinkovic. 
Minden csapatnak megvannak a saját szükségletei és jellegze-
tességei, amelyeket az edzőnek figyelembe kell vennie.

Az 1. ábrán bemutatott összeállítást használja tehát szinte min-
den csapat, és erre a következő tulajdonságok jellemzők: a nyi-
tásfogadó szélső ütő (AR) sosem támad a 2-es pozícióban, és 
csak egyszer fogad a 6-os pozícióban.

Az első ábra rendjét, amelynek forgási sorrendjében a center 
a feladó elé kerül, különösen akkor lehet jól alkalmazni, ha a 
nyitásfogadó szélső ütők egyike balkezes. Ebben az elrendezés-
ben ez a játékos fog támadni az első sorból, háromból kétszer 
a 2-esen. Ugyanakkor e forgásrend hátulütője lehet, hogy a 
feladó hosszú befutását kívánja meg az 5-ös helyről. Ez úgy 
oldható fel, ha ebben a pozícióban a legjobb ütőjátékos képes 
fogadni a felugrásos nyitást.

1. ábra

2. ábra

134

I. szint - Edzői kézikönyv



Játékrendszerek

A libero bevezetésével a röplabda elmozdult a szerepek spe-
cializációja felé. A labdamenet-pont rendszer folyamatos 
reaktivitást követel meg. Ezek a változások együttesen azt 
eredményezték, hogy a pontszerzés érdekében a csapatok át-
fogó rendszereket és stratégiákat vezettek be. A magas szin-
tű csapatoknak olyan játékosokra van szükségük, akik tech-
nikai, fizikai és mentális felkészültségük mellett képesek az 
egyre komplexebb játékrendszerek stratégiai kivitelezésére is. 
A rendszerek bonyolultsági szintje a játékosok technikai és 
fizikai képességeinek függvénye. Az alkalmazott rendszerek 
igazodjanak a csapat adottságaihoz.

A játékrendszerek tegyék lehetővé az egyéni stratégiák legtelje-
sebb körű kamatoztatását. Ahhoz, hogy hatékonyan működ-
jenek, a rendszereknek a csapat minden tagját magukban kell 
foglalniuk. A csapat akkor tudja eredményesen alkalmazni a 
rendszereit, ha azok a játékosoknál már reflexszerűvé váltak. 
Szükség esetén a röplabdajáték minden akcióját vizsgáljuk 
meg külön-külön.

Az edző dolga továbbá, hogy egyszerűsítse a játékot. A rend-
szerek számát ne emeljük túl magasra, mert az a hatékonyság 
rovására mehet.

 
Támadó rendszerek

Minden támadó rendszer alapja az, hogy milyen gyorsüté-
seket képes végezni a center az adott pozícióból indulva, és 
milyen támadásokat tesz lehetővé a további kettő vagy három 
szélső támadó helyzete. A támadó rendszerek célja, hogy túl-
terheljék az ellenfél sáncát, vagy rést hozzanak rajta létre.

A rendszerek kiválasztását nem alapozhatjuk elméletekre, az 
edző induljon ki a valóságból. A rendszereknek elég variál-
hatónak kell lenniük ahhoz, hogy a különböző ellenfelekhez 
adaptálhassuk a stratégiát. Igazítsuk az egyes rendszereket a 
csapat minden forgásához.

Az egyes támadásokat lássuk el kódokkal, hogy segítségükkel 
a feladó és a támadók gyorsan tudjanak kommunikálni. Itt a 
következő kódokat fogjuk használni:

Az alábbi ábrákon átnézzük a feladó pozícióját a hat forgá-
si helyzetben, és javaslatokat teszünk az azokra alkalmazható 
rendszerekre.

A feladó az 1-es helyen:

Ebben a forgásban lehetőség van a center bármilyen táma-
dására: az 1-es, a 2-es és a 7-es is választható. Az 1-es és 2-es 
támadással túlterhelhetjük az ellenfél 4-es pozícióját, így teret 
nyerhetünk az ellenfél 2-es és 3-as pozíciójánál. Ám bevet-
hetjük azt a kombinációt is, hogy a center és a 2-es helyen 
lévő támadó keresztezi egymást. És fordítva: vihetjük távolra 
a centert egy 7-es támadószándékkal, hogy leválasszuk a szélső 
játékost a 2-es helyen.

A feladó a 2-es helyen:

A center az induló pozíciójából adódóan a feladó előtt végez-
het gyorsütéseket. Ha a centert a 2-es pozícióba próbálnánk 
küldeni, minden normál fogadás blokkolná a megközelítését.

 

 
5 7 3 1 4 6

8

2

P

Hátsó sori támadás a 6-os pozícióból

Center

Szélső ütő

135

XI. fejezet - Alapvető taktikák



A feladó a 3-as helyen:

Ebben a forgásban minden normál fogadás akadályozza a 
megközelítést, és eltávolodásra kényszeríti a feladót a hálótól. 
A center 2-es támadása jó ötlet lehet ebben a felállásban. Ha 
támadóvonalon kívüli vagy 8-as támadószándékkal párosít-
juk, azzal túlterhelhetjük az ellenfél 2-es pozícióját, és levá-
laszthatjuk a 4-es pozícióban lévő támadót.

A feladó a 4-es helyen:

A 4-es és 5-ös helyű feladói forgásban a megközelítés hasonló. 
E rendszernek sok közös vonása van azzal a forgással, amikor 
a feladó a 2-es helyen van. A rendszer választását erősen befo-
lyásolja, hogy a legerősebb ütő milyen hatékonysággal tud a 
hátsó sorból ütni.
 
 

A feladó az 5-ös helyen:
 

A szúrt feladás (7-es) célravezető megoldás lehet: a gyors labdá-
val kihasználjuk a center és a 2-es pozícióban álló szélső játékos 
közötti rést. A feladó normál nyitásfogadás után is könnyen 
alkalmazhatja, mert a szög nyitva marad.

A feladó a 6-os helyen:
 

 

A 3-as forgáshoz hasonlóan a center feladó mögötti induló pozí-
ciója akadályozza a játékos akcióját normál fogadás esetén, kivé-
ve, ha 2-es támadást hajt végre. Ezenfelül a legjobb ütő első sori 
jelenléte olyan túlterhelést idéz elő, amely megnyitja az utat egy 
támadóvonalon túli támadás előtt, és leválasztja a 4-es pozíciót.

Védekező rendszerek (a csapat saját nyitásakor)

A sáncoló és mezőnyvédekezési technikák szorosan összefüggnek 
egymással. A támadóval szembeállított elégséges sáncolóerő nélkül 
igen nehéz a mezőnyvédekezés. És viszont: a hatékony mezőny-
védekezés fokozza a sánc eredményességét, mert a támadó ütését 
a sáncba kényszeríti. Így a pálya tökéletes fedezése érdekében a 
védekező rendszerekben össze kell hangolni a sánc akcióját és a 
mezőnyvédekezést.

A védekező rendszereket úgy tervezzük meg, hogy jól alkalmazkod-
janak a visszatérő játékszituációkhoz. Céljuk, hogy gátat vessenek 
a leggyakrabban használt támadó rendszerek sikeres befejezése elé.

E rendszereket négy kategóriára bonthatjuk:
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1. Védekezés magas feladás esetén
 

Ha az ellenfél olyan helyzetben van, hogy csak magas labdát 
tud megjátszani, a csapatnak van ideje felállítani egy homo-
gén sáncoló rendszert kettő vagy három játékossal.

A kettős sáncos rendszer attól függően változik, hogy a táma-
dó vonalat vagy keresztet üt a sánchoz képest. Ám a sáncnak 
mindkét esetben homogénnek kell lennie, és a támadó meg-
közelítésével összhangban kell felállnia.

A játékosok egy részét úgy helyezzük el, hogy kivédjék a sán-
con kívülre helyezett erőteljes ütéseket. Mások az ejtésekért 
és a sáncon megpattanó labdákért felelősek. Azonos rendszer 
használható a támadó 1-es és 2-es pozíciója esetén.

A hármas sánc hatékony technika lehet, ha helyesen áll fel. 
Ha a szélső sáncolónak le kell zárnia a vonalat, akkor szüksé-
ges lehet, hogy egy harmadik sáncoló is bejelentse a blokkhoz 
való csatlakozását.

A harmadik sáncolónak tudnia kell a sánc másik két tagjával 
együtt megbízhatóan homogén sáncot kialakítani.

Ez a technika csak egy erőteljes ütővel szemben hatásos. Más 
esetben jobb döntés a mezőnyvédekezésre hagyni a labda 
mentését.
 

2. Védekezés követő sáncolással

Ebben a taktikai megoldásban a cél, hogy a szélső ütők tá-
madását kivédjük (5-ös, 6-os pozíció és hátsó soros támadás).

A gyorsütéseket a mezőnyvédekezésre hagyjuk, amely töb-
bé-kevésbé középre pozicionált, a szélső védők pedig a gyor-
sütés típusa szerint helyezkednek. A sánc csak azután lép já-
tékba, ha eldőlt, milyen átadást kap az ellenfél centere.

Az 1. és 2. ábra kettes sánchoz igazodó olyan szerveződéseket 
illusztrál, amelyek a vonalütés, illetőleg a keresztütés lehetősé-
gének felelnek meg. Az ábra hasonlóan festene 2-es vagy 4-es 
pozíciós támadó esetén is.

Ugyanakkor a szélső átadások sebességének és pályájának 
függvényében előfordul, hogy a centernek el kell hagynia a 
sáncot, és a mezőnyvédekezésbe kell beállnia, hogy fedezze a 
kis keresztütéseket (3. ábra). A mezőnyvédekezésnek újra kell 
pozicionálnia magát a pályán, hogy védje a sánc által szaba-
don hagyott területet.

 
3. Emberfogásos védekezés

Ebben a megoldásban az kap prioritást, hogy a center blok-
kolni tudja az ellenfél centerének gyorsütéseit.

P P 

1. ábra

3. ábra 4. ábra

2. ábra 3. ábra

P P 
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Ideális esetben a center az ellenfél centerével egy időben ugrik 
fel. A játékos igyekszik fedezni az ütő kedvelt támadási terü-
letét. A mezőnyvédekezés a 6-os pozícióban álló játékossal a 
másik irányt fedezi.

Ha az ütő beszorítva érzi magát, határozhat egy cseles ejtés 
mellett közvetlenül a sánc mögé. Ezt a zónát az első sorköteles 
játékosoknak kell biztosítaniuk.

Ha a sáncolók szélesen helyezkednek el, az nyilvánvalóan 
kedvez a támadóknak, hiszen csak egyes sánccal kell szembe-
nézniük. A szélső sáncolók mögé ejtett labdák mentéséről a 
centernek kell gondoskodnia.

4. Megerősítés egy bizonyos támadóval szemben
 

Erre a fajta extrém megoldásra is szükség lehet bizonyos szi-
tuációkban.

A szúrt feladás alkalmazása (8. ábra) az 1-es vagy a 2-es po-
zícióban lévő játékos leválasztására egy széles körben bevett 
támadási rendszer. Jó nyitásfogadás esetén a center általában 
későn érkezik sáncolni mind a szúrt ütéshez, mind a 2-es po-
zícióból ütött labdához. Ezért dönthet úgy, hogy a gyorsütést 
a 2-es pozíción lévő sáncolóra hagyja, és az ellenfél szélső ütő-
jének blokkolásához csatlakozik. Ez a megoldás kockázatos, 
de kifizetődő lehet.

Ugyanezt az eljárást alkalmazhatjuk arra, hogy megerősítsük a 
sáncot az ellenfél 4-es pozíciójánál (7. ábra).

 
Váltás a rendszerek közt

A labdamenet során a csapatok oda-vissza váltogatják a táma-
dó és védekező rendszereiket. Ám létezik egy olyan átváltási 
manőver, amelyben a csapatok, megőrzik a támadószervező-
désüket: ez az ütésbiztosítás. Ebben nincsen a játékosoknak 
előre rögzíthető pozíciója, inkább csak néhány követendő 
irányelv alkotja.
 

Mindig legyen egy játékos, aki fedezi a pálya hátsó részét. Ha 
a támadó vonalat üt, és blokkolják az ütést, a labda visszaér-
kezik hozzá. Ezért egy közelében lévő játékosnak biztosítania 
kell a vonalütést.

Ha a támadó rövid keresztütést kísérel meg, a labda az ellenfél 
szélső védői felé veszi az irányt. Egy játékost meg kell bízni 
ennek a zónának a fedezésével.

A két további játékos a pálya közepét biztosítja.

Kollektív stratégiák

A kollektív stratégiákat úgy definiálhatjuk, mint a csapat azon 
összjátékát, amely bármilyen akcióból a legtöbbet hozza ki. 
A stratégiáknak figyelembe kell venniük a játékszabályokat, a 
mérkőzés körülményeit, a játékosok fizikai, technikai és men-
tális képességeit és végül, de nem utolsó sorban, az ellenfél 
stratégiáit.
 

Támadóstratégiák

A csapat támadóstratégiáiért a feladó felel. Elsődleges felada-
ta, hogy feladásaival a támadókat a lehető legjobb helyzetbe 
hozza.

A támadó rendszer kiválasztása a játék tervétől függ, amelyet 
a következők határoznak meg:
 
–  Az ellenfél sáncának helyzete és képességei. Hatásos lehet 

az adott játékos tulajdonságaitól függően a pozíció túlter-
helése, leválasztása és a center tőle távol való megjátszása.

–  Az ellenfél védekezőjátékának ismerete. A centereknek 
vannak bevett szokásaik, és ez a rendszerek megválasztá-
sában is megmutatkozik.

–  Az ellenfél nyitójátékosának színvonala. Nem tanácsos 
olyan kombinációs rendszerre készülni egy felugrásos 
szervával nyitó erős játékos ellen, amelynek kivitelezése 
tökéletes nyitásfogadást követel meg.

– A forgás támadási jellemzői.

A feladó a döntéseit a nyitásfogadás minőségéhez és helyéhez 
kell, hogy igazítsa. Figyelnie kell továbbá az ellenfél centeré-
nek mozgására, és arra, a center milyen játékot választ.

A játszma után a feladó értékelje ki – és jegyezze meg –, hogy 
a valós szituációban mikor és milyen játék mellett döntött az 
ellenfél centere. Ily módon, ha hasonló helyzet áll elő újra, 
támaszkodhat a korábbi tapasztalataira.

A feladó mindig tartsa észben a legfontosabb szempontokat, 
és átgondoltan tervezze meg a csapat irányítását.  Ha a feladás  
változatos, akkor úgy képes a leghatékonyabb kombinációkat 
lehetővé tenni a legjobb időben, hogy közben nem lesz kiszá-
mítható. Ha a feladó folyamatosan a legjobb ütőt fárasztja,

7. ábra 8. ábra
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valószínű, hogy az ász kevésbé lesz eredményes akkor, amikor 
a leginkább szükség lenne rá.

A feladó tapasztaltsága ezért létfontosságú. Tudnia kell, me-
lyik támadónak miként adja fel a labdát, és az is, melyik a 
megfelelő pillanat a feladásra – ez a jó támadási stratégia sa-
rokköve.

 
Védekezőstratégiák

A labdamenet-pont rendszer bevezetése korlátot szabott a já-
tékakciók számának a játszmák alatt. Ahhoz, hogy a csapat 
sikeres legyen, hatékonyan kell használniuk a védekezőstraté-
giáikat is, még ha az akciók száma korlátozott is.

A kockázatvállalás a nyitás során mindig maradjon arányos a 
nyitójátékos képességeivel és azzal, hogy mennyire szükséges 
megnehezíteni az ellenfél dolgát. A nyitási célpont igazodjon 
a nyitójátékoshoz és az ellenfél támadósorához. A nagyon 
nagy erejű szervákat leszámítva mindig a célzásra fektessünk 
nagyobb hangsúlyt a vivőerő ellenében. Bizonyos zónák na-
gyobb kockázatot hordoznak másoknál. A nyitási ütésválto-
zatokat és taktikákat használjuk a védekezési lehetőségeinkkel 
összhangban.

A védekezés megválasztásáért a center és a libero felel. Ha jó 
az ellenfél nyitásfogadása, akkor számos választási lehetőség 
áll nyitva előtte a támadásra. Ennek eredményeképpen a vé-
dekezésnek meg kell hoznia a maga döntéseit a zajló játék 
gyorsasága és magassága függvényében, hiszen lehetetlen egy-
szerre minden ellen védekeznie.

Mivel erősen korlátozott a döntésre felhasználható idő, a játé-
kok hívórendszere legyen világos és egyszerű.

A center az ellenfél feladójával áll párban. A center határozza 
meg a szélső sáncolók pozícióját, és jelenti be a kiválasztott 
védekezőjátékot.

A védekezésben hozott választásai az ellenfél támadójátékának 
kiszámításából erednek:

–  Ismeri a leggyakrabban használt támadó rendszereket az 
egyes forgásokban.

–  Tudja, mely támadójátékosokat hozza az ellenfél játékba a 
nyitásfogadás és a pontszerzés aktuális jelentősége alapján.

– Ismeri a feladó adott pozícióhoz tartozó feladási szokásait.

Az ellenfél támadási hatékonysága szintén befolyásolja a rend-
szer megválasztását. Minél eredményesebb az ellenfél táma-
dójátéka, annál szélesebb körben kell a védekezési eszközöket 
megválasztani.

A csapatunk által bevetett nyitás típusa és színvonala is dön-
téshozatali tényezőként merül fel. Ha csak lehetséges, a nyitás 
taktikáját hangoljuk össze a választott védekezési rendszerrel.

A védelem hatékonyságát az szolgálja, ha a csapat tiszteletben 
tartja a döntést, és a játékosok szabályszerűen hajtják végre 
a választott taktikát. Csak a nyitásfogadás színvonala befo-
lyásolhatja a csapat már meghozott taktikai döntéseit. Ha az 
ellenfél támadási lehetőségei beszűkülnek, az azonnal maga 
után kell, hogy vonja a védekező rendszer kiigazítását.

A magas labdák elleni hathatós védekezés a kiváló csapat  
védjegye.

 
Egyéni stratégiák

Az egyéni stratégiák a játékos megfigyelési készségeiből és 
technikai szintjéből táplálkoznak.

E stratégiák elsősorban a kollektív választások kivitelezését 
támogatják.

A különbség jó játékos és az igazi bajnok között az, hogy az 
utóbbi képes a körülményektől függetlenül az egyéni stratégi-
ái magas szintű kivitelezésére.

Támadáskor az ütőnek irányt és ütésfajtát kell választania az 
ellenfél védelmi döntéseit figyelembe véve.

Sáncoláskor a játékos a mozgásfajták, a pozíciók és az időzítés 
körében hoz döntéseket a támadó megközelítése és az árnyé-
kolásra szoruló terület alapján.

Nyitáskor a játékosnak a megcélzott területet attól függően 
kell kiválasztania, hogy milyenek a nyitásfogadók, és milyen 
a kollektív taktika, továbbá határoznia kell, hogy a mérkőzés 
állása és az ellenfél támadósorának hatékonysága alapján mek-
kora kockázatot vállal.

Mezőnyvédekezéskor a játékosnak a támadóhoz igazodó sánc-
cal összhangban kell helyezkednie, és vállalnia kell egy, a ki-
választott rendszerben betöltött szerepéhez illeszkedő védelmi 
feladatkört annak megfelelően, hogy milyen közbelépések 
válhatnak részéről szükségessé.
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A röplabda technikai, fizikai és mentális készségeket is meg-
követel a játékosoktól.

Edzőként az a feladatunk, hogy tanulmányozzuk a sporttevé-
kenységet, és ez alapján tisztázzuk a szükséges edzés legfőbb 
tengelyeit.
Ez alól a szabály alól az erőnléti edzés sem kivétel.

A röplabda belső logikája szerint az a cél, hogy az ellenfél tér-
felén essen le a labda, a miénken pedig ne. Az ehhez rendel-
kezésre álló eszközeink: ugrás, labdaérintés, futás, valamint 
vetődés.

E mozgások intenzívek, szaggatottak és rövidek, az informá-
ció kezelését meghatározzák a tempó és az időzítés problémái.

Az erőnléti edzést e követelmények alapján kell kialakítanunk.
 

Az erőnléti edzés fő tengelyei a röplabdában

1.   A fő tengely

Az előző bekezdésben tárgyalt összes eszköz a koordinációhoz 
köthető. A röplabdajátékos végső célja a koordináció tökélyre 
fejlesztése. Ezért minden erőnléti edzésnek – legyen az általá-
nos, célzott vagy speciális – magában kell foglalnia koordiná-
ciós elemeket. Az edzés minden része ebből a logikából indul 
ki, és e célt szolgálja.

–  Példának okáért az erősítő gyakorlatok közül előnyben ré-
szesítjük azokat, amelyek gépek helyett a földet használják 
alátámasztásnak.

–  Az állóképesség növelését olyan edzésgyakorlatokkal vé-
gezzük, ugyancsak a földön, amelyek közel állnak a spe-
cifikus mozgási jellemzőkhöz (shuttle futás előre, hátra és 
oldalra), és nem a futósportból veszünk át edzésformákat.

Ha elemezzük a röplabda tevékenységeit, azt láthatjuk, hogy 
a játékosok szinte minden megmozdulást nagy sebességgel 
vagy maximális gyorsasággal hajtanak végre. Az akciók ideje 
igen rövid (5-10 másodperc). Vagyis ez egy teljesítmény- és 
sebességorientált tevékenység. Minden jelentős előrelépés e 
két komponens egyidejű vagy egymás utáni fejlesztését kö-
veteli meg.

Ki kell dolgoznunk az izmok belső koordinációját az erőkifej-
tés biztosítására, és az izmok közötti koordinációt a gyorsaság 
növelésére. Az edzések megszervezéséhez szinte végtelen szá-
mú kombináció áll az edző rendelkezésére, a lehetőségeivel 
lefedheti a röplabda, mint tevékenység összes edzési tengelyét.

 
Tervezés

A fiatal játékosok számára a koordináció minden ága még ta-
nulási fázisban van, ezért számukra voltaképpen kizárólago-
san a tanulás tengelye jelenik meg az edzésben.

Az erősítő munka a hasi öv és a gerinc melletti izmok fej-
lesztéseként van jelen. Az edzésmunka egyszerre célozza az 
izomzat erősítését és az önészlelés fokozását (a medence hely-
zetének észlelése, a talaj mint alátámasztás érzete statikus és 
dinamikus helyzetben).
 
Serdülőkorban ugyanezt a pedagógiai felfogást tartjuk meg: 
prioritást biztosítunk a testhelyzetek és mozgásformák szem-
pontjának.

X. fejezet

Az erőnlétI edzés AlApjAI
Írta Phillipe Blain, az Edzői Bizottság elnöke
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A serdülőknek meg kell tanulniuk az izomerősítés alapvető 
mozdulatait (az összes guggolást, súlyemelést, szakítást és 
nyújtást).

A gyakorlatok mindegyikét kicsi súllyal vagy súly nélkül vé-
gezzük. A súlyok fokozatos növelése a gyakorlatok folyamatos 
ellenőrzése mellett zajlik.

A gyermekröplabdától az élvonalig a folyamat az általánosabb 
koordinációtól az egyre specifikusabb koordináció felé halad 
(kemény erősítés, közepes pliometrikus edzés nagy kitöré-
sekkel). Az utóbbi edzésfajta bevezetését csak akkor vegyük 
fontolóra, ha az előzetes tudás már a játékosok birtokában 
van. Ha nem ez a helyzet, akkor a felkészítést az alapoktól 
kell kezdenünk még akkor is, ha a játékos kora vagy sportbeli 
célkitűzései ennél intenzívebb edzésre adnának okot.

Következésképpen az erősítést koordinációs aspektusokkal 
kell felruházni, amely a röplabdajátékosok fejlesztésének fő 
tengelye.
 
 
2.   A második számú tengely

A fiatal játékosoknál elengedhetetlen a motoros készségek fej-
lesztése általánosságban és célzottan is, méghozzá olyan széles 
körben, amennyire csak lehetséges. Változatos helyzetekkel és 
feltételekkel szembesülve a játékos megtanul alkalmazkodni. 
Emiatt aztán gyorsabban és nagyobb biztonsággal sajátítja 
majd el a tőle elvárt technikai készségeket.

A sokszínű gyakorlás mobilizálja a tevékenységben részt vevő 
összes fakultást, ezáltal kiegyensúlyozottabb fejlődést biztosít.

A későbbiekben, ahogy a specializáció és az intenzívebb edzé-
sek kerülnek előtérbe, szükségessé válik a sérülésmegelőző 
kompenzációs edzés (a váll, azon belül a rotátorköpeny, a 
térd, pontosabban a belső vaskosizom, valamint általánosság-
ban a hátizmok edzése).

Ezzel elkerülhetőek az egyoldalú röplabda-tevékenységből 
adódó ártalmak. A test morfológiai változásaival és az izom-
kötöttség fokozódásával növelnünk kell a rugalmasság és a 
hajlékonyság fejlesztésére szánt időt.

Ez hatékonyan csak a gyakorlatok folyamatos felügyelete mel-
lett végezhető.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célzott állóképesség-növelés

A röplabda egy teljesítmény- és sebességorientált sport, ahol 
a talajbiztonság meghatározó. Paradox módon a hasznos já-
tékidőt rövidítő legutóbbi játékszabály-módosítások tovább 
erősítik ezt a jellemzőt. A magas színvonalú játék fenntartásá-
nak igénye megkövetelte egy új fogalom, a célzott állóképes-
ség-növelés bevezetését.

A főbb versenyek (kontinentális bajnokságok, világbajnoksá-
gok, olimpiai játékok), valamint a körmérkőzéses tornák kö-
zépdöntőkkel és döntővel – mindezek a magas teljesítmény 
hosszú távú fenntartását követelik meg.

A labdamenet-pont rendszer, amelyben minden pontnak je-
lentősége van, szintén gyors regenerálódást igényel a labda-
menetek közt.

Az élvonalbeli játékosoknak a sok mérkőzés és a nagy labda-
menetek után is tudniuk kell teljesíteni. Rendelkezniük kell 
mind a hosszú, mind a rövid távú regenerálódás képességé-
vel. A célzott állóképesség fejlesztésének tekintettel kell lennie 
mindkét szükségletre.

Összegezve: a rugalmasság megőrzése és a célzott állóképes-
ség-növelés alkotják az erőnléti edzés második számú tengelyét.

 
3.   Személyre szabott edzés

A sport legmagasabb szintjén a teljesítmény optimalizálásá-
hoz szükség van a játékosok specializációjára. A fizikai felké-
szítés szintúgy ezt az irányt követi.

Az edző a következő szerteágazó aspektusok figyelembevételé-
vel határozza meg a játékos profilját:
– Az izomzat és a testalkat sajátosságai
– Életkor
– Tapasztalat az erőnléti edzés területén
– A játékos posztja és feladatai a pályán

Ha az említett tengelyeket tiszteletben tartva személyre szabott 
erőnléti edzést biztosítunk a játékosoknak, az nemcsak optima-
lizálja, hanem még fokozza is a csapat összteljesítményét.

 
Konklúzió

Az erőnléti felkészítés a röplabdaedzés fontos eleme, mivel ez 
biztosítja a játékosok kiegyensúlyozott fejlődését és a techni-
kai készségeik maradéktalan kibontakoztatását.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy a regenerálódás is a fizikai 
kondicionálás kulcsfontosságú eleme!
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A leggyakoribb röplabdasérülések 
megelőzésének és kezelésének elvei

 
A sérülések kiküszöbölhetetlen kockázata – sajnálatos módon 
– mindenkit érint, aki részt vesz valamilyen sporttevékenység-
ben. Általában a röplabdát és a strandröplabdát a viszonylag 
biztonságos sportok közé sorolják, különösen olyan sportok-
hoz képest, mint a labdarúgás, az epidemiológiai kutatások 
azonban kimutatták, hogy vannak olyan sportsérülések, ame-
lyek a röplabdajátékosoknál nagyobb kockázattal jelennek 
meg. A sportolási képességeket zavaró, komoly sérüléseknek 
nyilvánvaló azonnali következményei vannak (távolmaradás 
az edzésektől és versenyektől), és akár hosszú távú hatások is 
kísérhetik azokat (krónikus funkcionális korlátozottság). Az 
edzőknek és segédedzőknek tisztában kell lenniük a röplab-
dával kapcsolatos leggyakoribb sérülésekkel, hogy fel tudják 
mérni azok hatását mind az egyes játékosra, mind a csapatra 
nézve.

A röplabdajátékosokat veszélyeztető sérülések tárgyalásában 
először is azt kell meghatároznunk, mi számít sérülésnek. A 
kutatásokban használt egyik általánosan elfogadott definí-
ció szerint minden körülmények között sérülésnek számít 
az olyan állapot, amelynél a sportoló orvosi vizsgálatot kér. 
Az így meghatározott sérüléseket tovább oszthatjuk az edzé-
sek vagy versenyek tekintetében kényszerpihenőt követelő 
és az időkiesést nem eredményező sérülésekre. Az időkiesés 
hossza (amelyet jellemzően napokban vagy hetekben adnak 
meg) ezért a sérülés súlyosságának egyfajta mércéje, amellyel 
a különböző sérüléstípusok összehasonlíthatóak. Verhagen és 
kutatótársai például egy 2004-es tanulmányukban beszámol-
tak a holland röplabdaszezon alatt esett sérülésekről a profi 
ligában, és ebben egyebek közt azt mutatták ki, hogy a vállsé-
rülések miatti kényszerpihenők átlagos hossza 6 és fél hét, ami 
alatt a sportolók edzésen és versenyeken nem vehettek részt. 
Ez messze a leghosszabb távollét a többi sérüléshez képest, 
amelyet a kutatásban dokumentáltak.

A sérüléseket gyakran kategorizálják és hasonlítják össze az 
érintett testrészek alapján is (pl.: váll, térd, boka, derék). Hasz-
nos lehet továbbá az az osztályozási kritérium is, hogy a spor-
toló a szövetek akut túlterhelése miatt sérült-e le, vagy pedig 
az ok krónikus, és a túlságos igénybevétel áll a háttérben. Az 
akut sérülések, mint a rándulás vagy az izomhúzódás, akkor 
következnek be, amikor a szövet rugalmassága és integritása 
hirtelen túlterhelődik. Ilyen esetekben a sportoló általában 
képes felidézni a sérülés pontos mechanizmusát, amelynek 
során hirtelen erős fájdalmat érzett, és korlátozott mozgat-
hatóságot tapasztalt. Ezzel szemben a túlságos igénybevétel-

ből fakadó sérülések (pl. tendinopátia) gyakran alattomosan 
alakulnak ki. Emiatt aztán a sportoló rendszerint nem tud 
felidézni egyetlen incidenst, amely a traumát okozhatta, sem 
a sérülés konkrét mechanizmusát. E kétféle sérülés hibridvál-
tozata, amikor egy túlságos igénybevétel miatt meggyengült 
szövet akut terhelés hatására hirtelen sérül meg. Ekkor a spor-
toló, bár be tudja azonosítani a „sérülés” pillanatát, nem képes 
felmérni a krónikus igénybevétel szerepét abban, hogy végül a 
szövet egy hirtelen behatás eredményeképp nem bírta tovább, 
és felmondta a szolgálatot.

A röplabdasérülések mintázatairól számos tanulmány jelent 
meg. Sajnos a sérülések eltérő meghatározásai és az előfordu-
lási arány különböző számításai miatt nehéz (ha nem éppen 
lehetetlen) a tanulmányok közvetlen összehasonlítása. Mind-
azonáltal széles körben elfogadott tény, hogy a leggyakoribb 
röplabdasérülés az akut bokasérülés, ezt követik a térd túlsá-
gos igénybevételéből eredő sérülések (patelláris tendinopát-
ia), a váll túlságos igénybevételéből fakadó kóros állapotok 
(többirányú ízületinstabilitás, impingement-szindróma), és 
a derék túlságos igénybevétele által okozott problémák (nem 
specifikus, mechanikai eredetű derékfájdalom).

XI. fejezet

orvosI vonAtkozások
Írta dr. Roald Bahr, az Orvosi Bizottság elnöke és dr. Jonathan C. Reeser, orvos
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Akut sérülések – bokasérülések

A bokasérülések egyértelműen a röplabdához köthető leggya-
koribb incidensek, amelyek Bahr et al., valamint Verlagen et 
al. tanulmányai szerint az esetek valamivel több mint feléért 
felelősek. A bokasérülések leggyakrabban a hálónál következ-
nek be, amikor a felugró játékos egy másik játékos lábfejére 
érkezik vissza, emiatt aztán kifordul a bokája, és meghúzód-
nak (vagy elszakadnak) a szalagok a boka laterális (külső) 
részén. Azok a sportolók, akik korábban már szenvedtek el 
bokasérülést, nagyobb valószínűséggel sérülnek le újra ilyen 
módon. Ha a sérült játékosnak gondot okoz a ránehézkedés 
az érintett bokára, illetve ha a ránehézkedés súlyos fájdalmat 
okoz neki, nem folytathatja a játékot, és állapota azonnali or-
vosi vizsgálatot igényel.

A bokasérülések kezdeti kezelése (és az akut sérüléseké ál-
talában) a belső vérzés és a dagadás megfékezésére irányul, 
továbbá olyan környezet megteremtésére, amely elősegíti a 
szövetregenerálódást. A bokasérülések kezdeti kezelésére az 
ún. PRICE terápiát használjuk, amelynek minden betűje az 
eljárás egy-egy lépését takarja. A PRICE a következőkből áll:

Protection, azaz védelem: védjük meg a bokát a további 
közvetlen sérüléstől. A sérülés súlyosságától függően szük-
séges lehet a bokát bizonyos időre rögzíteni, és korlátozni a 
ránehézkedést. Ahogy javul a sportoló állapota, fokozatosan 
visszatérhet a fejlettebb tevékenységi formákhoz. Azonban a 
sérülést követő hat hónapban még tanácsos külső megtámasz-
tást (merevítőt vagy szalagokat) használni az érintett bokán.

Rest, azaz pihentetés: mint fentebb említettük, a korlátozott 
használat elősegíti a korai szövetgyógyulást. Ahogy a tünetek 
alábbhagynak, újra lehet kezdeni a boka terhelését, és a hasz-
nálatot is ennek megfelelően lehet egyre fokozni.

Ice, azaz jegelés: a jég (vagy egyéb krioterápiás módszer) al-
kalmazása fájdalomcsillapító hatású, emellett minimalizálja a 
dagadást. Bár a kezelési paramétereket illetően nincs konszen-
zus, a hidegkezelést legtöbbször húsz percig alkalmazzák egy-
huzamban, amit húsz perc hosszú jég nélküli időszak követ. 
A sérülést követő 24-48 órában többször kell alkalmazni a 
ciklikus krioterápiát, amelynek során háromszor teszünk jeget 
a testrészre, majd háromszor vesszük azt le.

Compression, azaz kompresszió: a sérülést követő azonnali 
időleges kompresszió mérsékli a sérült boka duzzanatát, ami 
aztán megkönnyíti a rendes mozgathatóság visszaállítását.

Elevation, azaz megemelés: ha a sérülés után azonnal felpol-
coljuk a bokát, az szintén segít a dagadás fékezésében.
 
A PRICE kezelést a sérülés után a lehető leghamarabb meg 
kell kezdeni (1. ábra). Az akut sérüléseket továbbá minél 
előbb lássa orvosilag képzett szakember, aki fel tudja mérni 
a sérülés súlyosságát, meg tudja tenni a szükséges diagnosz-
tikai lépéseket a sérülés mértékének és természetének teljes 

körű megértéséhez, valamint rendelkezni tud a végleges keze-
lési terv felől.  A sportoló állapota gondos nyomon követést 
igényel, és rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a gyógyulási 
folyamat a várt módon halad-e. A bokasérülések átfogó ke-
zelése a mozgató és erősítő gyakorlatok mellett utasításokat 
kell, hogy tartalmazzon arra vonatkozóan is, hogy a sportoló 
miként tanulja újra a bokája neuromuszkuláris (önészleléses 
vagy proprioceptív) mozgatását. Ez olyan gyakorlatokat fog-
lal magában, amelyek során a sportoló fél lábbal az érintett 
végtagjára nehézkedik, és az egyensúlyi kiigazító mozgásokat 
az érintett ízületre korlátozza (2. ábra). Ahogy a sportoló ál-
lapota javul, az egyensúlyozó gyakorlatokat fokozatosan ne-
hezíthetjük (egyrészt egyre növelhetjük a tartamot, másrészt 
a stabil alátámasztást lecserélhetjük instabil felületre, vagy 
támaszthatunk más kihívást az egyensúly megtartásával szem-
ben). Bokasérülés után – és bármely egyéb sérülés után is – a 
funkcionális felépülés kell, hogy meghatározza azt, mikor tér-
het vissza a sportoló a játékba, nem pedig a fájdalom puszta 
hiánya. Verhagen et al 2004-es tanulmányukban azt jegyezték 
fel, hogy a bokasérülések átlagosan 4 és fél hét kimaradást 
eredményeztek az edzések és versenyek vonatkozásában.

Mivel a bokasérülések annyira gyakoriak a röplabdajátéko-
sok közt, és meglehetősen hosszú kényszerpihenővel járnak 
együtt, jogosan merül fel az igény arra, hogy megelőzzük 
ezeket a baleseteket. Az elsődleges prevenció a megfelelő 
háló közeli lábmunka gyakorlását jelenti, amely kiegészül a 
sportoló edzésprogramjába beépített rendszeres önészlelési 
gyakorlatokkal és a külső bokamerevítők következetes hasz-
nálatával. Csak a legutóbbi idők szolgáltak bizonyítékkal arra, 
hogy a félmerev külső bokarögzítők (3. ábra) számottevő 
preventív hatással bírnak a röplabdajátékosok bokasérülései 
tekintetében. Az edzők és a sportolók által megfogalmazott 
aggodalmak ellenére a szakirodalomban semmilyen arra utaló 
jel nincs, hogy a bokarögzítők megnövelnék a térdsérülések 
kockázatát. A bokasérülési kockázat csökkentésének egy má-
sik módja az lehetne, ha megváltoztatnák a jelenlegi játéksza-
bályt, miszerint a lábfej egy része szabályszegés nélkül átnyúl-
hat az ellenfél térfelére. Noha e szabálymódosítás lehetőségét 
alapos vitáknak vetették alá, úgy tűnik, hogy a középvonalra 
vonatkozó szabály bármilyen lényegi változtatása nagy való-
színűséggel jelentősen átalakítaná a sport jelenlegi dinamikai 
aspektusait.
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Túlságos igénybevételből fakadó 
sérülések – patelláris tendinopátia

Az elülső térdfájdalom a második leggyakoribb diagnózis a 
röplabdajátékosok közt. A röplabdajátékosok elülső térd-
fájdalmának leggyakoribb okai a patellofemorális fájda-
lomszindróma és a patelláris tendinopátia (avagy ugrótérd). 
Mindkét diagnózis túlságos igénybevételből eredő állapotot 
takar. Szerencsére úgy látszik, hogy a röplabdajátékosokat az 
olyan akut térdproblémák, mint az elülső keresztszalag sérü-
lése, viszonylag kisebb kockázattal érintik.  Mindamellett a 
túlságos igénybevétel által okozott olyan állapotok, mint a 
patelláris tendinopátia, igen súlyos időkiesési vonzatokkal jár-
hatnak, valamint krónikus egészségkárosodáshoz is vezethet-
nek, és ez a sportoló későbbi életminőségére is kedvezőtlenül 
hathat.

Az akut sérülésekkel szemben, amelyek fellépése jól felismer-
hető mechanizmussal és pontosan tudható időponttal köthe-
tő össze, a túlságos igénybevétel okozta sérülések természete 
alattomosabb. A túlságos igénybevételből fakadó sérülésekkel 
küzdő sportolók rendszerint nem képesek felidézni egy bizo-
nyos pillanatot, amikor a sérülés megtörténhetett, ehelyett 
általában tevékenységhez kapcsolódó fokozódó diszkomfort-
érzetről számolnak be, amely idővel egyre súlyosabbá vált. 
Sok sportoló próbálja meg átvészelni orvosi segítség nélkül 
a túlságos igénybevételből fakadó kóros állapotokat, vagy 
igyekszik a kezdeti tüneteket valahogyan kompenzálni; ezek 
a játékosok csak akkor szállnak ki az edzésekből és a verse-
nyekből, ha a fájdalom már korlátozza a mozgásukat, vagy 
a teljesítménycsökkenésük túlmegy a tolerálhatóság szintjén. 
Következésképpen a túlságos igénybevételből eredő sérülések 
kezelése gyakran hordoz kihívásokat. Az elsődleges szempont 
a sérült terület terhelésének áthelyezése vagy minimalizálása. 
Ez általában a tevékenységek körének megváltoztatásával ér-
hető el. A sérült terület terhelésének csökkentése lehetőséget 
ad a szövetregenerálódásra és a gyógyulási folyamat megin-
dulására. Azonban a túlhasználati sérülések megfelelő keze-
léséhez szükség van a sportoló sérülési kockázati faktorainak 
vizsgálatára is.

A kockázati faktorok – amelyeket úgy határozhatunk meg, 
mint azon jellemzők, amelyek növelik egy bizonyos sérüléstí-
pus kialakulásának esélyét – lehetnek belső vagy külső erede-
tűek, illetve befolyásolható vagy nem befolyásolható ténye-
zők. Az ugrótérd kockázati faktorai közé tartozik a játék és 
edzés alatti ugrásmennyiség (külső, befolyásolható faktor), a 
térd biomechanikája az ütésmegközelítés és az ugrás utáni ta-
lajfogás alatt (belső, befolyásolható faktor), és a felület össze-
tétele és minősége, amelyen a sportoló edz, illetve versenyez 
(külső, befolyásolható faktor). Ferretti és munkatársai azt je-
gyezték fel, hogy a kemény, rugalmatlan felületek fokozzák az 
ugrótérd kialakulásának esélyét. Nem meglepő módon ezért 
az ugrótérd ritkább a strandröplabda-játékosok körében, mint 
teremben röplabdázó társaiknál. Az ütésmegközelítés közben 
az (általában nem domináns) első térdre ható valgus-stressz 
mennyisége kockázati faktor a patelláris tendinopátia kiala-

kulására nézve, mint ahogy a talajfogás közbeni térdhajlítás 
nagyobb mértéke is. Érdekes módon azt mutatták ki, hogy a 
legjobb ugrók vannak kitéve a patelláris tendinopátia legma-
gasabb kockázatának.
 
Kétségkívül vannak genetikus hajlamosító tényezők is az 
ugrótérd patogenezisében, hiszen a hasonló edzéstörténetű 
sportolók közül nem mindenkinél lép fel ez a sérüléstípus. Az 
ugrótérd gyakorlati megelőzése a comb- a csípő- és a farizmok 
megerősítését és kondicionálását foglalja magában, ami által 
azok hatékonyabban fogják majd fel ugrásról ugrásra a talaj-
fogás erejét. A technika kielemzése szintén fontos, mivel a túl 
mély térdhajlítás földet éréskor, vagy a túlzottan befelé tartott 
lábfej az elrugaszkodáskor fogékonnyá teszik a sportolót az 
ugrótérdre. A leghatásosabb prevenciónak az tűnik, ha egy-
szerűen visszafogjuk a térdfeszítő-mechanizmus terhelését az 
edzések ugrásmennyiségének csökkentésével.

Az ugrótérd kezelése gyakran csak részben eredményes még 
a befolyásolható kockázati faktorok rendezése mellett is, ami 
további súlyt ad a megelőzés fontosságának. Egyes sportolók 
a térdkalácstámasztó térdpánt hatékonyságáról számoltak be. 
Úgy vélik, hogy ez az eszköz eloszlatja a patelláris ínszalagra 
ható húzóerőt, amely a négyfejű combizom aktivációjakor 
fellép, és ezzel mérsékli a tendinopátia kockázatát (vagy mi-
nimalizálja annak tüneteit). Az excentrikus négyfejű com-
bizomedzés (a 4. ábrán látható, a gyakorlat ferde fellépővel 
tovább nehezíthető) hatékony lehet a szezon előtti erőnléti 
edzések során, ám ez a fajta gyakorlat a versenyszezon alatt 
végezve nem bizonyult eredményesnek a már tüneteket oko-
zó patelláris tendinopátia kezelésében. Az utóbbi időkben 
sikerült mélyebben átlátnunk a sérülés hátterében húzódó 
sejtszintű és szöveti elváltozások fiziológiáját, és így új mód-
szereket fejleszthettünk ki ennek az akár sportkarriert is ve-
szélyeztető állapotnak a kezelésére. Az egyik ilyen kezelés az 
újonnan fejlődött érhálózatok ultrahanggal követett szklero-
terápiáját foglalja magában, amely a kórkép valamelyes or-
vosi javulását eredményezte. Egy másik, kevésbé bizonyított 
eljárásban vérlemezkében gazdag plazmát fecskendeznek be. 
Habár ez a módszer egyenesen a szövetsérülés helyére juttatja 
be magas koncentrációban a szövetregenerálódásban érintett 
növekedési faktorokat és sejtjelátviteli anyagokat, kevés tudo-
mányos bizonyíték van arra nézve, hogy a technika valóban 
hatásos lenne. A súlyos patelláris tendinopátia sebészeti be-
avatkozást is megkívánhat.

145

XI. fejezet - Orvosi vonatkozások



Túlságos igénybevételből fakadó 
sérülések – vállproblémák

A váll minden testrész közül a harmadik leggyakrabban 
megsérülő terület. A vállsérülések leggyakoribb oka a túlsá-
gos krónikus igénybevétel. Akut válltraumák (mint az elülső 
vállficam) szintén előfordulnak, de gyakran ezek hátterében is 
túlságos igénybevételi állapotok húzódnak meg. Az ütés való-
színűleg a röplabdasport legerőteljesebb mozdulatsora. Becs-
lések szerint egy elit röplabdajátékos, aki hetente 16-20 órát 
edz és versenyez, egyetlen szezon alatt nem kevesebb mint 40 
000 ütést hajt végre. Ennyi fej fölé lendítés hatalmas igénybe-
vételt jelent a vállízületnek és általánosságban a vállövnek is.

A váll egy rendkívül nagy mozgástartománnyal rendelkező 
ízület, amely mind a kar ütésre lendítését, mind a sánco-
lójátékos felnyúlását lehetővé teszi. A sportoló vállának jó 
funkcionalitása a rotátorköpeny és a lapockát stabilizáló iz-
mok pontos működésén múlik. A fájdalommentes vállműkö-
déshez ezen izmok megfelelő kondicionálására és koordinált 
munkájára van szükség. Sajnálatos módon a sok ismétlés és a 
nagy edzésterhelés a vállöv izmainak és szalagjainak túlságos 
igénybevételét és elfáradását eredményezheti. Ez pedig a váll 
elhasználódásához vezethet, amely idővel kényszerpihenőt 
követelő sérülést okozhat. Sajnos a vállöv túlságos igénybevé-
teléből fakadó sérülések (mint a rotátorköpeny tendinopátiá-
ja) kezelése gyakran csak részben eredményes. A nem műtéti 
kezelések elfogadott alapelvei szerint ilyen sérülés esetén mér-
sékelni kell a terhelést (csökkenteni az ütések vagy nyitások 
számát), és megfelelő edzésprogrammal ki kell igazítani a 
háttérben húzódó kiegyenlítetlenségeket az izmok edzettsége 
és rugalmassága terén (5. ábra). Bizonyos állapotok, mint a 
vállízület rostos-porcos gyűrűjének sérüléséből fakadó vállins-
tabilitás, műtéti beavatkozást indokolhatnak, ha a sportoló 
testrészének funkcionalitását a konzervatív kezelés nem állítja 
helyre elfogadható mértékben.

Hasonlóan az ugrótérdhez, a röplabdával kapcsolatos vállsé-
rülések átfogó kezeléshez is szükség van a sérülés specifikus 
kockázati faktorainak azonosítására és lehetőség szerinti ki-
küszöbölésére. A röplabdával kapcsolatos vállsérülések koc-
kázati faktorairól sajnálatos módon elég csekély ismerettel 
rendelkezünk. Kugler et al (1996) leírást nyújtottak arról, 
milyen adaptív változások következnek be az élvonalbeli 
röplabdajátékosok lapockapozicionálásában, ám ezen éleslá-
tó tanulmány megfigyeléseit a későbbiekben kevés röplab-
da-specifikus vizsgálat követte. Egy új tanulmányban Reeser 
és kutatótársai azt állapították meg, hogy az ütésmennyiség 
(külső, befolyásolható) és a lapocka helytelen irányú mozgása 
(belső, befolyásolható) összeköthető a vállproblémák maga-
sabb előfordulásával. A tanulmány továbbá összefüggést fede-
zett fel a vállfájdalom előfordulása és a törzs instabilitása közt 
(belső, befolyásolható), amely jól tükrözi annak jelentőségét, 
hogy a játékos milyen módon működteti az ütéshez szükséges 
erőt szolgáltató kinetikus láncolatot. Wang és Cochrane, más 
kutatókkal egyetemben, dokumentálták a váll excentrikus, 
illetve koncentrikus forgatóerejének arányát a röplabdajáté-
kosok körében. Munkájuk egyöntetűen azt támasztotta alá, 
hogy a kisebb arány a sérülés kockázatának növekedésével jár 
együtt. Wang and Cochrane (2001) megfigyelte azt is, hogy 
azok közt, akik régebb óta edzenek, gyakoribb a vállproblé-
ma. Végezetül a szakirodalomban számos beszámolót találunk 
a lapocka feletti ideg sérüléséről (szupraszkapuláris mono-
neuropátia), amely gyakori jelenség a röplabdajátékosok kö-
zött, ám az állapot kialakulásának kockázati faktorait máig 
vita övezi. A sérülés kezelése szintén vitatható, hiszen ez az 
állapot nagyon gyakran fájdalommentes és minimális vagy 
semmilyen teljesítménycsökkenést sem eredményez.

A röplabdázók vállal kapcsolatos kórképei megelőzésének 
lehetőségeit igen keveset tanulmányozták.  Nem ismeretes, 
hogy ha a fentebb említett területeken megelőzéssel próbál-
koznánk, ha például rugalmassági edzésgyakorlatokat alkal-
maznánk a vállízület csökkent befelé forgásának visszaállítá-
sára – amely röplabdajátékosok körében gyakori állapotnak 
számít –, az minimalizálná-e vagy esetleg ki is küszöbölné-e 
a sportolók vállfájdalmának kockázatát. Mindamellett való-
színűleg tanácsos az élvonalbeli röplabdajátékosoknál a vállöv 
erősítését a szalagok nyújtásával és a lapocka stabilizációjával 
kiegészíteni. A legtöbb kondicionáló program törzsstabilizá-
ciós edzést is tartalmaz, amelynek célja a helyes testtartás elő-
segítése és annak a kinetikus láncolatnak a támogatása, amely 
az ütéshez szükséges erőátvitelt szolgálja.
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Deréktáji fájdalom

A röplabdajátékosoknál – a népesség többi részéhez hasonlóan 
– gyakran lép fel deréktáji fájdalom. Az esetek többségében a 
fájdalom néhány hét múlva magától elmúlik, vagyis nem utal 
súlyos patologikus állapotra. Ám mivel a mechanikai eredetű 
deréktáji fájdalom jóval ritkább előfordulást mutat a fiatalok 
közt, ezért azokat a 20 éves vagy fiatalabb sportolókat, akik 
nem szűnő derékfájásra panaszkodnak, és ez a tevékenységek-
ben való részvételükre is kihatással van (pl. a röplabdázásra), 
orvosi vizsgálatnak kell alávetni. A derékfájdalomnak számos 
oka lehet, éppen emiatt a beteg fájdalmának gyökerét gyakran 
nem lehet kétséget kizáróan azonosítani. A szakemberek sze-
rint, ha egy fiatal sportoló fájdalma deréknyújtás hatására erő-
södik (törzshajlítás hátra), ki kell vizsgálni, hogy nem az ágyé-
ki gerincszakaszban fellépő fáradásos törés (szpondilolízis) 
áll-e a panasz hátterében. Amennyiben a sportoló derékizmai 
akut megerőltetéstől fájnak, akkor a fájdalom jellemzően né-
hány nap alatt rohamosan javul, és magától elmúlik. A porc-
korongsérülés és a gerincideg-becsípődés mozgáskorlátozottá 
teheti a sportolót, ennek megfelelően ezek a sérülések agresz-
szív kezelést igényelnek. Rövid távon a gyulladáscsökkentők, 
mint az ibuprofén, segíthetnek a tünetek mérséklésében. A 
röplabdaedzést (különösen az ugrásokat és az erőnléti edzé-
seket) vissza kell fogni mindaddig, amíg a sportoló jobban 
nem lesz. Mivel a derékfájdalmat okozó sérüléseknek annyi-
féle típusa létezik, nehéz minden szituációra illő, általános 
ajánlásokat tenni a terápiás gyakorlatokat illetően. Ebből ki-
folyólag a megfelelő gyakorlatokat edzővel, fizikoterapeutával 
vagy sportorvossal konzultálva kell meghatározni. A deréktáji 
problémák megelőzéséhez minimalizálnunk kell a gerincre 
ható nyíróerőket, különösképpen terhelés alatt, továbbá ke-
rülnünk kell, amennyire csak lehet, a repetitív hajlító- és fe-
szítőgyakorlatokat, kiváltképp a fiatal sportolóknál. Mind a 
megfelelő súlyzós edzés, mind az integrált törzsstabilizációs 
program az átfogó prevenciós program fontos elemei.

A sérülések megelőzésének alapelvei

Az utóbbi 20 évben a sportorvosok sportsérülés-diagnosz-
tikai és -kezelési lehetőségei drámai ütemben fejlődtek. A 
sportolók az agresszív kezeléseknek és rehabilitációs progra-
moknak köszönhetően hamarabb térhetnek vissza a pályára 
a súlyos sérülések után, mint valaha. A sportorvoslás utolsó 
nagy kihívása olyan programok kifejlesztésében és gyakorlati 
alkalmazásában áll, amelyek megbízható módon elejét veszik 
a sérüléseknek. Ugyan a sérüléseket teljes egészében kizárni le-
hetetlen, a leggyakoribb röplabdasérülések alapvető kockázati 
tényezőivel kapcsolatos jelenlegi ismereteink sokat segíthet-
nek az edzőknek és a sportolóknak abban, hogy a sérülés esé-
lyét a lehető legkisebbre csökkentve készüljenek fel a szezonra, 
és játsszák azt végig. Több általános stratégiát is bemutatunk 
a továbbiakban, amelyek a röplabdasérülések kockázatát hi-
vatottak csökkenteni. Noha a lista nyilvánvalóan nem teljes, 
ezek a tömören vázolt alapelvek egy jó prevenciós program 
alapját alkothatják.

1. Az erősítőedzés és a kondicionálás terén kövessünk sportspecifi-
kus programot!

A röplabda alapvetően anaerob sportág. Mindazonáltal a 
röplabdajátékosoknak szükségük van szívük és érrendszerük 
fittségére is, mivel ennek révén gyorsabban nyerhetik vissza 
az erejüket a labdamenetek között és a mérkőzések után. Az 
élvonalbeli sportolók nemcsak azért igyekeznek erősekké és 
energikusakká válni, mert az nagyobb teljesítményt tesz le-
hetővé, hanem azért is, mert a jó kondícióban lévő izmok 
jobban tűrik a sportolással járó igénybevételt, és kisebb való-
színűséggel sérülnek le. A fitt sportoló ezenfelül a meccs vé-
géig képes megőrizni az optimális formáját és jól kivitelezni 
a technikáit, így aztán kisebb az esélye nála az elfáradás miatt 
bekövetkező sérüléseknek is. Ha a mérkőzés előtt a sporto-
ló bemelegít, utána pedig megfelelő levezetést végez, akkor 
egyrészt készen áll majd a verseny igénybevételére, másrészt a 
meccs után könnyebben fogja visszanyerni az erejét.
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2. Ne vigyük túlzásba az edzést!

A megfelelő pihenés majdnem annyira fontos a sportoló fejlő-
déséhez és jó teljesítményéhez, mint az edzés. Azok a sportolók, 
akik túl keményen edzenek, nem biztosítanak elegendő időt a 
szervezetüknek a regenerálódásra, és a túlságos igénybevételből 
fakadó sérülések magasabb kockázatának teszik ki magukat. 
Minden sportoló edzéstűrő képessége és pihenési szükséglete 
más, vagyis az edző nemigen veheti egy kalap alá az összes csa-
pattagot az edzésmennyiség meghatározásakor. Azok a sporto-
lók, akik nem fordítanak elég időt a pihenésre, azt kockáztat-
ják, hogy mentálisan és fizikálisan annyira kimerülnek, hogy 
megjelenik náluk az ún. kiégés-szindróma. Az élvonalbeli spor-
tolók egész évben edzenek, ám az edzéseik intenzitása és össze-
tétele folyamatosan változik, és így érik el, hogy a versenysze-
zon alatt végig a csúcsformájukat hozzák. Bizonyítékok vannak 
arra, hogy ez az eljárás, az ún. periodizáció, tovább csökkenti a 
sportsérülések kockázatát.

3. Figyeljünk oda a helyes technikára, és gyakoroljuk a megfelelő 
kivitelezést!

Ahogy korábban említettük, a legtöbb bokasérülés akkor kö-
vetkezik be, amikor a hálónál való játék közben a sportoló egy 
csapattársa vagy egy ellenfele lábfején ér földet. Ha gyakorol-
juk a helyes sáncoló lábmunkát, az ütésmegközelítést és az ütés 
utáni talajfogást, azzal minimálisra csökkenthetjük a középvo-
nalnál szerzett kontaktsérülések esélyét. Fontos megfigyelni a 
kivitelezést is, mert az apró eltérések a teljesítményben vagy a 
technikában gyakran annak korai jelei, hogy kezd kialakulni 
valamilyen túlságos igénybevételből fakadó diszfunkcionalitás, 
és a játékos ezt igyekszik kompenzálni.

4. Alakítsuk ki és tartsuk fenn a törzs stabilitását!

A megfelelő működéshez az ízületeknek (sőt, valójában az egész 
testnek) mechanikai szempontból stabilnak kell lennie. A stabi-
litást aktív és passzív mechanizmusok által érjük el: az izom- és 
csontrendszeri felépítés passzív strukturális stabilitást nyújt az 
ízületnek, amelyet tovább fokoznak a neuromuszkuláris kont-
roll dinamikus (aktív) mechanizmusai. Ez a kontroll tanulható, 
és lényeges eleme annak, hogy a sportoló mennyire képes alkal-
mazkodni a választott sportága kihívásaihoz és kivételes telje-
sítményt nyújtani abban. Amikor a sportoló aktívan részt vesz 
egy sporttevékenységben, igen ritkán van statikus állapotban: a 
térbeli elhelyezkedése folyamatosan változik, ahogy reagál a fel-
merülő szituációkra. A röplabdában, bár a tevékenység nagy ré-
szét a lábmozgás határozza meg, a mozdulatsor gyakran tetőzik 
a felső végtagok fej fölé nyúlásában. Vagyis noha a fő mozdu-
latot a test felső harmada hajtja végre, annak kivitelezéséhez az 
energiát az alsó végtagok és a törzs mozgása szolgáltatja. Az alsó 
és felső végtagok közti zökkenőmentes és hatékony energiaát-
vitel a közbülső kinetikus láncolat integrált mechanizmusainak 
függvénye, különös tekintettel a medence, valamint a gerinc 
ágyéki és háti szakasza abban betöltött szerepére.

A medence, valamint a gerinc ágyéki és háti szakaszának 
együttese alkotja azt, amit közös néven a sportoló törzsének 
vagy középrészének nevezünk. A kutatások kimutatták, hogy 
a stabil, jó kondícióban lévő törzs kritikus szerepet játszik 
a test mozgásainak koordinációjában és a végtagok sérülési 
kockázatának, illetve a deréktáji fájdalom esélyének minima-
lizálásában. A középrészre ezért úgy kell tekintenünk, mint a 
törzs anatómiai részeinek – a medence, a derék, a hátgerinc, a 
csípő hajlító, feszítő, közelítő és távolító izmai, a hasizmok, a 
gerinc melletti izomzat és a rekeszizom – funkcionális egysé-
gére. A törzs dinamikus erejének és stabilitásának kifejlesztése 
és fenntartása csökkenti a sérülések átfogó kockázatát, mivel 
megkönnyíti a helyes mozgáskoordinációt és a kinetikus lán-
colat megfelelő energiaátvitelét. A javasolt gyakorlatokat a 6. 
ábrán mutatjuk be.

5. Gondoskodjunk a sérülések megfelelő rehabilitációjáról!

A kutatások azt mutatják, hogy azok a testrészek, amelyek 
egyszer már megsérültek, a játékba való visszatérés után 
könnyebben sérülnek meg újra. Annak érdekében, hogy az 
akut sérülések ne váljanak visszatérő, krónikus problémákká, 
rendkívül fontos, hogy a lesérült sportolót gondos sportorvo-
si vizsgálatnak vessük alá, ahol pontos diagnózis felállítására 
és átfogó kezelési program elrendelésére kerül sor. A sportoló 
számára rendszerint akkor engedélyezik az újbóli versenyzést, 
ha a sport tipikus készségelemeit, mint az ugrás vagy az ütés, 
fájdalom nélkül képes megfelelően kivitelezni. Azonban az 
igazán alapos rehabilitációs program a tünetek eltűnése után 
is folytatódik. Ehhez a felfogáshoz arra van szükség, hogy a 
sportoló edzője, terapeutája vagy a csapat orvosa beazonosítsa 
és rendezze a sérüléshez hozzájáruló (vagy abból eredő) struk-
turális és/vagy funkcionális tényezőket. Például egy deréktá-
ji fáradásos csigolyatöréssel küzdő sportoló térdhajlító izma 
rugalmatlanná válhat, és emiatt önkéntelenül változtathat az 
ütési technikáján a deréktájat érő behatás csökkentésére. Ha 
ezek a faktorok nem kerülnek azonosításra és rendezésre a re-
habilitáció során, akkor a sportolónál később vállfájás alakul-
hat ki az eltérő mechanika következményeként.
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6. Biztosítsuk a sportolók helyes táplálkozását és jó hidratáltságát!

Kiegyensúlyozott étrenddel és megfelelő kalóriabevitellel gon-
doskodhatunk arról, hogy a sportolók elégséges energiatarta-
lékkal rendelkezzenek az egész szezon alatt. A fehérjebevitel 
alapanyagot szolgáltat a sérült szövetek regenerálódásához, a 
zsírok és szénhidrátok pedig üzemanyagot nyújtanak a spor-
toló erőkifejtéséhez. Az elégséges folyadékbevitel (amelyre 
elsősorban a tiszta víz ajánlott, vagy versenyek alatt a sporti-
talok) meggátolja a szervezet dehidratációját, és minimálisra 
csökkenti a túlhevülés okozta rosszullét kockázatát.  Az edzők 
különösen figyeljenek arra, ha valamely női sportoló visszaté-
rő sérülésekkel küzd, mert ennek hátterében az úgynevezett 
atlétatriász is állhat. Ezt az állapotot evési zavarok (általában 
anorexia) jellemzik, ami rendszertelen vagy akár teljesen ki-
maradó menstruációs ciklushoz (amenorrhea) és esetenként 
csontritkuláshoz (oszteoporózis) vezethet.

7. Kerüljük a korai specializációt a sportban és a pozíciókban!

A röplabdát fiatal, idős egyaránt élvezheti. Viszont ha fiatal 
sportolóinkat messzemenőkig strukturált, fokozottan ver-
senyszellemű edzésprogramoknak vetjük alá, az megnöveli 
a lesérülésük esélyét. A Sporttal és Sportegészségüggyel Fog-
lalkozó Gyermekgyógyászati Bizottság Amerikai Akadémiája 
nem tanácsolja, hogy a fiatalok „serdülőkoruk előtt egyetlen 
sportágra szakosodjanak”. Az is igen észszerű felvetés, hogy 
mérsékeljük a fejlődésben lévő szervezetre kiszabott edzés-
mennyiséget, megelőzve ezzel a túlságos igénybevételből fa-
kadó sérüléseket. Sajnos nem született még olyan tanulmány, 
amely számszerűsítené a fiatal röplabdajátékosok megfelelő 
edzésterhelését. Ezért a sportolók, az edzők és a szülők egya-
ránt éberen figyeljék a túlságos igénybevételből eredő sérülé-
sek olyan korai jeleit, mint a tevékenységhez köthető fájdal-
mak és a romló teljesítmény.
 
 
Záró gondolatok
 
Elhangzott itt már az a kijelentés, miszerint a siker a remek 
együttműködés eredménye. Észszerűnek tűnik ezt az állítást 
kiterjeszteni, és azt mondani, hogy a modern kori nemzetközi 
röplabdajátékos manapság már a sportegészségügy számtalan 
információjának teljes spektrumából profitálhat, beleértve a 
biomechanikai, táplálkozási, fiziológiai, fizioterápiai és orvosi 
szakemberek minden megállapítását. Természetesen erre a lis-
tára fel kell vennünk a sportoló edzőjét is, hiszen az edzőnek 
kell eldöntenie, milyen a sportolóhoz illő legjobb edzés, és 
ő az, aki a játékhoz való visszatérés után az orvosi tanácso-
kat átülteti a gyakorlatba. E tekintetben el kell ismerni, hogy 
időnként az edzői és az orvosi csapat a motivációikat tekintve 
szembekerül egymással. Hosszú távon azonban az orvosi gár-
da fő célkitűzését is jelentő sportolói egészség és jóllét az, ami 
minden kapcsolódó döntéshozást meg kell, hogy határozzon.

A röplabdával kapcsolatos további egészségügyi és tudomá-
nyos információk iránt érdeklődő olvasónak javasoljuk a 
Blackwell Olympic Handbook of Sports Medicine and Sci-
ence sorozat Reeser és Bahr által szerkesztett Volleyball című 
kötetének forgatását.
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1. ábra Az akut sérülések PRICE terápiája

A PRICE terápiát az akut sérülést követően a lehető leghamarabb meg kell kezdeni. Az itt bemutatott példában a sportoló bo-
kasérülést szenvedett el. Hidegterápiát (1A, 1B) alkalmazunk a feltételezett szövetsérülés területén, és felhelyezünk egy komp-
ressziós kötést (1C, 1D). Ezután felemeljük az érintett végtagot a dagadás minimalizálása érdekében (1E), és megvédjük a bokát 
a további traumától a terhelés csökkentésével (1F) addig, amíg egy sportorvos nem vizsgálja meg a boka állapotát.

1A

1C

1E 1F

1D

1B

151

XI. fejezet - Orvosi vonatkozások



2. ábra A boka önészlelési (neuromuszkuláris)
tréningje
 
Az önészlelési tréning a bokasérülések rehabilitációjának lénye-
ges eleme. A sérült sportoló először stabil felületen egyensú-
lyozzon fél lábon. Az egyensúlyi kiigazító mozdulatokat a boka 
végezze. Ahogy a sportoló fejlődik, a gyakorlatot nehezíthetjük 
instabil felület használatával, szembecsukással vagy a sportoló 
egyensúlyának megzavarásával oly módon, hogy labdát do-
bunk neki.
 

3. ábra Félmerev bokarögzítő

A többször használható bokarögzítők, mint amilyen a képen 
látható darab is, fontos eszköze annak, hogy megelőzzük a 
boka újbóli lesérülését. A jelenlegi ajánlás szerint a bokasérülést 
követő hat hónapig rögzítő viselése szükséges. Tanulmányok 
nemrégiben arra is közvetett bizonyítékkal szolgáltak, hogy a 
preventív célzatú, rendszeres merevítőhasználat hozzájárul a sé-
rülések megelőzéséhez.

4. ábra A térd terápiája

A túlságos igénybevétel okozta elülső térdfájdalom gyakran el-
lenáll a kezeléseknek. A comb- és farizmok excentrikus edzése 
bizonyos fokú védelmet nyújthat ez ellen a sérülés ellen. Az itt 
bemutatott gyakorlatban a sportoló fél lábon egyensúlyoz, haj-
lított térddel. Az egyensúlyi kiigazításokat a térddel kell végre-
hajtania. Először ajánlott a gyakorlatot stabil felületen végezni, 
ám később nehezítésképpen alkalmazhatunk instabil felületet 
is, vagy megpróbálhatjuk más módon megzavarni a sportoló 
egyensúlyi helyzetét.
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5. ábra A vállsérülések megelőzése

A jelenlegi tudásunk szerint a vállöv túlságos igénybevételéből eredő sérülések fókuszpontja a lapocka. Az alsó végtagok és a 
törzs által keltett energia a lapockán összpontosulva jut tovább a felső végtaghoz. A gyakran ismételt terheléshez alkalmazkodva 
idővel a domináns lapocka egyre gyakrabban kimozdul, ami felborítja a sportoló vállának stabil működését, és megágyaz a 
sérülésnek. Ezért fontos, hogy az ilyen mozdulatokat végző sportolók lapockastabilizációs gyakorlatokat is végezzenek a rotá-
torköpeny kondicionálása mellett.

Váll
5A. A következő gyakorlatokat nemcsak a lapocka helytelen mozgásának azonosítására lehet felhasználni, hanem a lapocka-
kontroll kialakítására is.

A lapockastabilitás vizsgálata kis terheléssel

A sportoló helyezkedjen el négykézláb az alábbi képen látható módon, és 
próbálja meg a lapockáját stabilan tartani előre-hátra, majd oldalra ingás 
közben. Figyeljük meg, van-e aszimmetria a lapockák mozgásában.

Oldalsó alkartámasz a dinamikus 
lapockastabilitás vizsgálatára

A sportoló az oldalán fekszik, az alkarjára támaszkodik, és megpróbálja a 
törzse megemelésével egy vonalba helyezni a vállát, a csípőjét és a bokáit 
(vagyis stabilan tartani a középrészét). A lapocka kiugrása a gyenge lapoc-
kakontroll jele.

A lapockastabilitás vizsgálata 
falra támasztott lábas fekvőtámasszal

A lábak a falnak támaszkodnak. Az ágyéki gerincszakaszt tartsuk alappozí-
cióban. Hajlítsuk be az egyik térdet, majd húzzuk fel a hajlított lábunkat 
120 fokban, majd eresszük vissza 15 fokos helyzetbe. A gyakorlat nehezí-
tésére helyezzük a lábat magasabbra. A képek balról jobbra és fentről lefelé 
következnek egymás után.
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Váll
5B. A megfelelő erővel és állóképességgel párosuló motoros koordináció elengedhetetlen az optimális vállműködéshez. A követ-
kező gyakorlatokat az optimális hatás eléréséhez napi rendszerességgel kell végezni.

A rotátorköpeny erősítését szolgáló gyakorlatok

A sportoló állóhelyzetben, a törzs stabilitásának megőrzésével végzi a külső 
(felső) és belső (alsó) vállfordításos gyakorlatokat egy gumiszalag segítségé-
vel. A lapockát tartsuk stabilan, a vállat ne engedjük előrecsúszni, a könyök 
maradjon a lapocka síkjában.

Az elülső fűrészizom és a trapézizom edzése

A sportoló alkartámaszba helyezkedik, és stabilan tartja a törzsét és a la-
pockáit. Az egyik karját 90 fokban megemeli, a törzsével pedig a lehető 
legnagyobb mértékben utána fordul. A gyakorlat súlyzóval nehezíthető.

A lapocka koordinációjának fejlesztése fitneszlabdával

A sportoló a labdát az egyik felnyújtott karján egyensúlyozza, és közben 
karjával közelítő, távolító, hajlító és feszítő mozdulatokat végez. A gyakor-
lat három percig végzendő.

A trapézizom és az ellenkező oldali 
elülső fűrészizom edzése

Állóhelyzetben a sportoló az egyik kezében tartja az ellenkező lábfejéhez 
rögzített gumiszalagot. A képen a jobb válla emelésével aktiválja a jobb ol-
dali trapézizom felső részét. Amikor a jobb karját tovább hajlítja hátrafelé, 
a trapézizmom középső és alsó részét edzi. Ezzel egy időben bal kézzel meg-
foghatja és előretolhatja a szalagot, és így működésbe hozhatja a bal elülső 
fűrészizmot. A gyakorlatok közben a mellkas feszítőizmait is edzhetjük, 
ha megemeljük a szegycsontot. Az ágyéki gerincszakaszt tartsuk stabilan.
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5C. A felső végtagok működésében a gerinc háti szakasza és a vállöv rugalmassága fontos szerepet játszik, mégis gyakran megfe-
ledkeznek ezekről az edzés felépítésében. A következő gyakorlatokkal pótolhatjuk a vállsérülés megelőzésének ezt az aspektusát.

A háti gerincszakasz nyújtása – I

A sportoló a fallal szemben áll, a könyökét a falra helyezi, a kézfejeit pedig a 
háti gerincszakasz mellé teszi. A háti gerincszakaszt az ágyéki gerincszakasz 
stabilitását fenntartva nyújtja meg.

A háti gerincszakasz nyújtása – III

A sportoló egy széken ülve hátrahajlik a támla fölött, ezzel megnyújtja és 
mobilizálja a háti gerincszakaszt.

A háti gerincszakasz nyújtása – II

A sportoló háttal ráfekszik egy fitneszlabdára, és a feje fölé nyújtja a karjait. 
Előre-hátra hintázással mobilizálja a háti gerincszakaszt, és közben passzív 
nyújtást végez.

A hátsó tokszalagok és a külső forgatóizmok nyújtása

A sportoló az oldalán fekszik, felső karja 90 fokban meghajlítva. A másik 
karjával nyomást gyakorol a felül lévő vállra, és ezzel egy időben befelé (a 
test középvonala felé) fordítja azt. A nyújtást 40 másodpercig kell végezni 
mindkét oldalon.

A kis mellizom nyújtása

A sportoló egy ajtónyílásnál áll, az egyik karját könyökben 180 fokban 
visszahajtja, a könyökét az ajtófélfának támasztja. A törzsével előre dőlve 
megnyújtja a kis mellizmot. A nyújtást 40 másodpercig kell végezni mind-
két oldalon.

A széles hátizom, a rombuszizmok 
és más mediális forgatóizmok nyújtása

A sportoló egy sarokban állva végzi a gyakorlatot. A karjait a falon fokoza-
tosan felfelé csúsztatja, közben stabilan tartja a lapockáját, és nem engedi, 
hogy a karjai befelé elforduljanak. Megnyújtja az izmait. Minden pozíciót 
40 másodpercig kell tartani.
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6. ábra A törzs edzése

A következő gyakorlatok a sportolói törzset vagy középrészt hivatottak edzeni. A gyakorlatokat megjegyzésekkel láttuk el.

A „törzs”
6A. Gyakorlatok a medence kontrolljának fejlesztésére

A medence billentése

Kiinduló helyzet: Háton fekvés a földön, hajlított térd, felhúzott lábak, tal-
pak a padlón. • Gyakorlat: Feszítsük meg a hasizmokat úgy, hogy a derék 
a talajhoz érjen (a medence hátsó részének billentése), majd feszítsük meg 
a hasizmokat annyira, hogy a medence előre billenjen (ez kidomborítja a 
derekat, és elemeli a fart a talajtól). • Megjegyzés: Helyes kivitelezés esetén 
a sportoló előre-hátra billenti a medencéjét.

A medence billentése oldalra

Kiinduló helyzet: Háton fekvés nyújtott lábakkal.
Gyakorlat: Toljuk a csípő egyik, majd a másik oldalát felfelé.
Megjegyzés: A sportoló az egyik oldalról a másikra billegteti a medencéjét.

A medence hintáztatása állóhelyzetben

Kiinduló helyzet: Állóhelyzet.
Gyakorlat: Feszítsük meg a hasizmokat, hogy a medence előrebillenjen, 
majd a hátizmok segítségével billentsük a medencét az ellenkező irányba 
(ez a mozdulat eltúlozza az ágyéki gerinc előrehajló görbületét).
Megjegyzés: A sportoló ismételgesse a medence előre-hátra hintáztatását.

A medence hintáztatása oldalra

Kiinduló helyzet: Állóhelyzet.
Gyakorlat: Toljuk a csípő egyik, majd a másik oldalát felfelé.
Megjegyzés: A sportoló az egyik oldalról a másikra hintáztatja a medencéjét.
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6B. Törzsstabilizációs gyakorlatok

Négykézlábas helyzet – stabilitás térd- és kartámasszal

Kiinduló helyzet: Álljunk négykézlábra, és támaszkodjunk a térdünkön és 
a karunkon.
Gyakorlat: Tartsuk a pozíciót 45 másodpercig. Továbbfejleszthetjük a gya-
korlatot alkartámasszal.
Megjegyzés: Szakítsuk meg a gyakorlatot, ha remegést vagy a szimmetrikus 
pozíciótól való elmozdulást tapasztalunk.

Átlós gyakorlat

Kiinduló helyzet: Négykézláb.
Gyakorlat: Emeljük az egyik kart vízszintes helyzetbe, és ezzel egy időben 
nyújtsuk ki az ellenkező oldali lábunkat vízszintesen. Ismételjük meg a 
másik oldalon. Tartsunk meg minden pozíciót 45 másodpercig, majd is-
mételjük meg a másik oldalon.

Stabilitás lábfej- és alkartámasszal

Kiinduló helyzet: Álljunk négykézlábra, és támaszkodjunk a lábujjainkon 
és az alkarunkon.
Gyakorlat: Tartsuk a pozíciót 45 másodpercig.
Megjegyzés: Szakítsuk meg a gyakorlatot, ha remegést vagy a szimmetrikus 
pozíciótól való elmozdulást tapasztalunk.

Stabil alkartámasz rotációs 
elemmel – lábfej- és alkartámasz

Kiinduló helyzet: Álljunk négykézlábra, és támaszkodjunk a lábfejünkön 
és az alkarunkon.
Gyakorlat: Lassan vigyük a lábunkat oldalra, majd vissza (csípőabdukciós 
és -addukciós sorozat, 10 másodperc minden végrehajtás) 40 másodpercig 
mindkét oldalon.
Megjegyzés: Szakítsuk meg a gyakorlatot, ha remegést vagy a szimmetrikus 
pozíciótól való elmozdulást tapasztalunk.

Lábfej- és alkartámasz instabil felületen

Kiinduló helyzet: Álljunk négykézlábra, támaszkodjunk a lábfejünkön és 
az alkarunkon. A lábfejek és a könyökök alá helyezzünk egyensúlyozó ko-
rongokat.
Gyakorlat: Tartsuk a pozíciót 45 másodpercig.
Megjegyzés: Szakítsuk meg a gyakorlatot, ha remegést vagy a szimmetrikus 
pozíciótól való elmozdulást tapasztalunk.
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Lábfej- és alkartámasz instabil felületen, karfordítás

Kiinduló helyzet: Álljunk négykézlábra, támaszkodjunk a lábfejünkön és az al-
karunkon. A lábfejek és a könyökök alá helyezzünk egyensúlyozó korongokat. 
• Gyakorlat: Nyúljunk ki az egyik karral oldalra (távolítás és hajlítás), majd 
helyezzük a könyökünket vissza, és váltsunk a másik oldalra. Végezzünk 10 
másodperces ciklusokat mindkét oldalon. Tartsuk a pozíciót, és végezzünk ol-
dalanként legfeljebb 4 ciklust. • Megjegyzés: Szakítsuk meg a gyakorlatot, ha 
remegést vagy a szimmetrikus pozíciótól való elmozdulást tapasztalunk.

Lábfej- és alkartámasz instabil felületen, lábfordítás

Kiinduló helyzet: Álljunk négykézlábra, és támaszkodjunk a lábfejünkön és 
az alkarunkon. A lábfejek és a könyökök alá helyezzünk egyensúlyozó ko-
rongokat. • Gyakorlat: Távolítsuk és közelítsük az egyik, majd a másik lábat 
csípőből indítva, és közben tartsuk meg a törzs stabil pozícióját. Végezzünk 
legfeljebb négy 10 másodperces ciklust oldalanként. • Megjegyzés: Szakítsuk 
meg a gyakorlatot, ha remegést vagy a szimmetrikus pozíciótól való elmoz-
dulást tapasztalunk.

Oldalsó kartámasz

Kiinduló helyzet: Egyenes törzzsel helyezkedjünk oldalsó kartámaszba. Tá-
maszkodjunk a nyújtott karunkra és a lábfejünkre. A másik kezet tegyük 
csípőre. Az egyik lábfejet helyezzük kissé előrébb. • Gyakorlat: Tartsuk a 
testünket egyenesen, a hátunkat pedig középső pozícióban akár 45 percig.
Megjegyzés: Szakítsuk meg a gyakorlatot, ha remegést vagy a szimmetrikus 
pozíciótól való elmozdulást tapasztalunk. • Továbbfejlesztett gyakorlat: Te-
gyük az egyik lábfejet a másikra.

Talicska

Kiinduló helyzet: A sportoló fekvőtámaszhelyzetbe helyezkedik. Az asszisz-
tens megfogja a sportoló bokáit, és felemeli a lábát. A gyakorlat kivitelezése 
közben a sportoló megtartja a kézfeje helyzetét. • Gyakorlat: Az asszisz-
tens a lábánál fogva puhán előretolja és hátrahúzza a sportolót. A sportoló 
eközben folyamatosan azonos ívben tartja a hátát, és azonos pozícióban a 
kézfejeit 45 másodpercig. • Megjegyzés: Szakítsuk meg a gyakorlatot, ha 
remegést vagy a szimmetrikus pozíciótól való elmozdulást tapasztalunk.

Faremelés hátsó válltámaszban

Kiinduló helyzet: Háton fekvés a földön, karok oldalt. Az asszisztens egy 
lépésre áll a sportoló lábfejétől. Az asszisztens megfogja a sportoló bokáját, 
és csípőmagasságba emeli a lábait. • Gyakorlat: Emeljük fel a farunkat oly 
módon, hogy normál stabil helyzetbe kerüljön a törzsünk. Csak a vállak, a 
nyak, a fej és a karok érintkezzenek a talajjal. Az asszisztens elengedi az egyik 
lábat, amelyet a sportoló egymás után többször távolít, majd közelít a közép-
vonalához képest, miközben végig megőrzi deréktáji stabilitását. Végezzünk 
legfeljebb négy 10 másodperces ciklust oldalanként. • Megjegyzés: Szakítsuk 
meg a gyakorlatot, ha remegést vagy a szimmetrikus pozíciótól való elmoz-
dulást tapasztalunk.
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6C. Dinamikus gyakorlatok a törzs erősítésére és ellenálló képessége fokozására.
Végezzük a gyakorlatok koncentrikus részét a lehető legrobbanékonyabb módon, mert ez segítségünkre lesz az erőkifejtésben. 
Azt javasoljuk, hogy erősítési céllal végezzünk 3-5 sorozatot, egyenként 10 végrehajtással. Ha a sportoló inkább az állóképessé-
gét kívánja fokozni, akkor végezheti a gyakorlatokat kisebb robbanékonysággal és több végrehajtással sorozatonként. A gyakor-
latok kivitelezése nem járhat fájdalommal.

Faremelés

Kiinduló helyzet: Háton fekvés a földön, 90 fokban hajlított térd és
90 fokban felhúzott lábak. Kezek a fej alatt.
Gyakorlat: Nyomjuk a térdeket felfelé a levegőbe, elemelve a farunkat a talajról.
Megjegyzés: Ha a combokat a törzs felé közelítjük, az könnyíti a gyakorlatot.

Felülések a ferde hasizom edzésére, instabil gyakorlat

Kiinduló helyzet: Ülőhelyzetben helyezzük a testsúlyunkat a farunk egyik 
felére, a másik fele ne érjen a talajhoz. A medence vegyen fel enyhén ferde 
pozíciót, a csípő és a térdek pedig a képen látható módon legyenek enyhén 
meghajlítva. A törzs a medencével azonos irányban forduljon enyhén el.
Gyakorlat: Emeljük a törzset meg felüléshez hasonlóan, a felső és az alsó 
test forogjon egymással ellentétes irányba. Oldalcsere.

A ferde hasizmok edzése alulról

Kiinduló helyzet: Háton fekvés a padlón, a lábak 90 fokban felemelve,  
a térdek enyhén meghajlítva. Összezárt lábak. Karok a törzs mellett.
Gyakorlat: Eresszük a lábakat átlósan a föld felé, majd emeljük vissza a 
kiinduló helyzetbe. A derék tartsa meg szimmetrikus pozícióját! Ismételjük 
meg a gyakorlatot a másik oldalon.

Felülések rögzített lábbal, elfordulással

Kiinduló helyzet: Háton fekvés a földön, lábak a képen látható helyzetben. 
Karok a mellkason keresztezve. Lábfejek a földön. A sportoló bokáit egy 
asszisztens fogja.
Gyakorlat: A felülés közben fordítsuk a törzset el, és célozzuk meg a kö-
nyökünkkel az ellenkező oldali combunkat. Oldalcsere.

Dobó felülés

Kiinduló helyzet: Háton fekve a földön. Az asszisztens álljon mintegy 1,5 
méterre a sportoló lábától, legyen nála egy medicinlabda.
Gyakorlat: Az asszisztens a sportoló mellkasa felé dobja a medicinlabdát. 
A sportoló a labda irányában felülést végez, és éppen az előtt kapja el azt, 
mielőtt a mellkasának ütődne. Ezután visszadobja a labdát, és befejezi a 
felülést. A gyakorlat ismétlése előtt térjen vissza fekvőhelyzetbe.
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Dobás oldalra

Kiinduló helyzet: Ülőhelyzet mintegy 1 méterre az oldalunknál álló asz-
szisztenstől. A lábak enyhén felhúzva, a térdek enyhén hajlított helyzetben. 
A combok és a vádlik ne érintsék a talajt. Medicinlabda a kézben.
Gyakorlat: Dobjuk a medicinlabdát oldalra az asszisztensnek. A gyakorla-
tot robbanékonyan kell kivitelezni.

Maximális dobás

Kiinduló helyzet: Helyezkedjünk álló helyzetbe a fallal szemben, a térdek 
enyhén hajlítottak. Tartsunk medicinlabdát a fejünk felett.
Gyakorlat: A sportoló robbanékony mozdulattal kinyújtja a térdét, és a 
medicinlabdát a falhoz dobja.
Megjegyzés: Előrehajlás közben a derékrész maradjon szimmetrikus pozí-
cióban.
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